
Strategi for et bærekraftig 
og innovativt skogbruk



Visjon
Sikre og utvikle 
fellesskapets verdier 
for framtida

Hovedmål
Bærekraftig forvaltning 
av statens skog- 
og fjelleiendommer

• nasjonal og lokal verdiskaping

• biologisk mangfold og klima

• jakt, fiske og friluftsopplevelser   

       

        

Kultur og atferd

Ett lag – som trekker
i samme retning

Kunde- og
forretningsorienterte

Tydelige og helhetlige
prioriteringer

Fakta og kunnskap
som basis

Strategiske kjerneverdier

Ansvarlig Samspillende Modig Verdiutviklende

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT
Miljø
Sikre biologisk mangfold av arter og naturtyper

Bidra til å nå klimamål gjennom

• Reduksjon i utslipp

• Utnytte skogens evne til å binde karbon

• Legge til rette for fornybar energi

Samfunn
Sikre allmenhetens tilgang til jakt, 
fiske og friluftsliv

Forvalte og utvikle eiendommene 
i samspill med reindrift, rettighetshavere 
og samfunnet for øvrig

Bidra til kompetanse- og teknologiutvikling

Verdiskaping
Effektiv forvaltning og langsiktig lønnsomhet

Legge til rette for lokal og regional 
verdiskaping der Statskog har eiendom

Delmål og roller
Eiendom: Kompetent forvaltning og utvikling av verdier på eiendommene  
i samspill med kunder, rettighetshavere, myndigheter og næringsliv. 

Skog: Bidra til utvikling av kunnskap og system som styrker det norske skogbruket,
drive moderne skogsdrift og fremme bruk av tre i det grønne skiftet.

Friluftsliv: Tilrettelegge for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv med 
brukervennlige løsninger og nasjonalt ledende, kunnskapsbasert forvaltning.

Statskog sin overordnede strategi
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Delmål for skogbruket i Statskog

• Ha kunnskap om og oversikt over 
egen miljøpåvirkning

• Forvalte skogen effektivt basert på 
oppdatert kunnskap og anerkjente 
sertifiseringsordninger

• Styrke bruk av råstoff fra skogen og 
verdikjedene innen skognæringen

Rolle

• Ledende på effektiv og miljøvennlig 
skogsdrift

• Bidra med fagkunnskap og fakta 
i skogbrukspolitikken

• Bidra til samspill med europeisk 
skognæring gjennom EUSTAFOR

Fo
to

: S
te

in
ar

 Jo
ha

ns
en



Skogens betydning for klima, 
miljø og verdiskaping 
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1)Antall påviste arter i Norge: 46 891 Elven H. og Søli G. (red.) 2021.
Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020. 
Utredning for Artsdatabanken 1/2021. Artsdatabanken, Norge. 
Et estimat med noe usikkerhet er at 26 000 arter er tilknytta skog. 
Det tilsvarer 57 % av påviste arter i Norge 2020.

Skogen er full av muligheter for å løse 
klima utfordringene. Statskog skal være 
en del av løsningen. Skog omdanner CO2
fra atmosfæren til høstbare naturressurser.
Gjennom moderne teknologi kan Statskog
beregne hvor mye CO2 som årlig er tatt opp og
lagret i volumet over bakken. Gjennom planting,
skogskjøtsel og langsiktig skogforvaltning skal
Statskog bidra til å øke dette opptaket av CO2.
Våre prognoser tilsier at opptaket i Statskogs
skoger øker betydelig i to–tre tiår framover. 
Noe av årsaken ligger i omfattende planting 
i etterkrigstiden.

Skogen lagrer også store mengder CO2
under bakken. Disse lagrene er særlig store 
i våre kalde, nordiske skoger. Statskog sikrer 
skogjorden både som produksjonsgrunnlag 
for skogressursen og lager av karbon. Dette 
gjør vi gjennom stedstilpassa forvaltning, valg 
av hogstform og omfattende systemer for 
å forebygge, oppdage og reparere kjøreskader
fra skogsdrift. Statskog legger til rette for 
forskning og søker å utvikle metoder for 
å inkludere jordkarbonet i vårt klimaregnskap.
Siden 2019 har Statskog også restaurert myrer
for å øke karbonlagring på våre eiendommer. 

Trevirke fra skogen gir ringvirkninger lokalt
og globalt. Verden skal igjennom det grønne
skiftet og trenger skogens grønne karbon 
til å erstatte olje, stål og betong. Fornybart 
trevirke binder opp karbon i bygningsmassen
vår. Gjennom videreforedling kan tømmer -
stokken sikre bærekraftige råstoff til grønn 
prosesskjemi, husdyrforfôrproduksjon og
næringsmiddel industri. Statskog har en rekke
samarbeidsprosjekter på tvers i skogsektoren
som gir kunnskapsutveksling og styrker verdi -
kjedene fra norske trær. Som en stor grunneier,
særlig i nord, er vår levering av virke avgjørende
for lokal treforedling. Omfattende miljøstyrings-
systemer, sertifiseringer og fokus på bærekraft
skal sikre forbrukere tillit til produktene fra
skogbruket. 

Skognaturen rommer et stort biologisk
mangfold og rike friluftsopplevelser.
Halvparten av alle arter vi kjenner i Norge er 
tilknyttet nettopp skog1). Hele 48 % av de truede
arter på Rødlista lever i de varierte livsmiljøene
mellom trekroner og skogbunn. Statskog er
opptatt av å sikre disse natur verdiene og er 
en pådriver for å utvikle og etterleve miljø -
sertifiseringen Norsk PEFC Skogstandard.
Enkelte eiendommer er også i tillegg sertifisert
etter FSC® Forest Stewardship Council®. Slik 
sikrer vi biologisk mangfold i områdene med
aktivt skogbruk, i tillegg til våre eiendommer
som inngår i naturreservater og nasjonalparker.
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Skogen i Norge
Skogen i Norge dekker litt over 12 millioner 
hektar og utgjør nesten 38 % av landarealet 
og ca. 70 % regnes som økonomisk drivbar.

Volumet i de norsk skogene har tredoblet seg
siden 1920. I dag er det 987 millioner stående
kubikkmasse i de norske skoger og tilveksten 
er på 24 millioner pr. år. Avvirkningen var 
12 millioner i 2021, 3,6 millioner m3 av dette 
ble eksportert.

Det er 125 000 skogeiendommer i Norge og
skogbruket sysselsetter ca. 5 700 personer.

Årlig avvirkning kan økes til 15–16 millioner m3

på kort sikt og frem mot 2050 til 20 millioner m3.
Dette forutsetter dagens nivå for miljøvern 
og skogvern.

Gjennomsnittlig nettoopptak i skog 
2002–2018 var 30 millioner tonn 
CO2/år.
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Statskog er Norges største skogeier og eier 
59 millioner dekar noe som utgjør 20 % 
av Fastlands-Norge. Skogarealet utgjør 
11,6 millioner dekar hvorav vel 5,2 millioner
dekar består av produktiv skog. Det er stor 
variasjon i skogen til Statskog. Fra Troms 
i nord til Sørlandet i sør, fra fjell til sjø, fra 
de laveste til de høyeste bonitetene (markas 
produksjonsevne). De mest produktive
sammenhengende skogarealene finner vi 
i Hedmark, nord i Trøndelag og Nordland.

En oppdatert skogressursdatabase er viktig 
for å kunne drive et langsiktig og bærekraftig
skogbruk. Det er investert betydelig i skogbruks-
planprosjekter over hele landet de siste årene.
Omtrent 80 % av det produktive skogarealet er
taksert. Produktivt taksert areal er noe redusert
de siste årene, da det er tilført en del vern på
Statskogs arealer. Dette medfører at disse 
arealene ikke inngår i nye takstprosjekter.

En ser i de fleste nye takstprosjekter at middel-
boniteten og produksjonsevnen øker. Det er
nok flere faktorer som virker inn her som klima,

bruk av foredlet plantemateriale og ny 
metodikk. Over 50 % av det takserte produktive
Statskogarealet er av lavere bonitet, altså
bonitet 8 og lavere. Snaue 10 % er bonitet 17 
og bedre. Resterende av det produktive skog-
arealet på Statskogareal, ca. 40 % ligger da 
på midlere boniteter. Middelbonitet ligger 
rundt 10,4 meter.

Tilveksten på det takserte produktive arealet 
ligger godt over 1 millioner kubikkmeter årlig.
Tilfanget av volum er stort, og det meste 
volumet er kulturskog hvor ca. 65 % av volumet
ligger i yngre og eldre produksjonsskog. Dette 
er skog som vil bli hogstmoden i løpet av 
30 års tid. Hele 24 % av det takserte produktive
skogarealet er gammel skog i hogstklasse 5, 
og utgjør 32 % av det totale takserte volumet. 
15 % av den takserte gammelskogen i HKL 5 
er i dag underlagt skogvern.

Basert på dagens skogtilstand og aldersprofil 
vil nivået på avvirkningen måtte reduseres 
en periode for deretter å øke betydelig 
noen år.

Skogen i Statskog



Statskog er underlagt regelverket om offentlige
anskaffelser og kjøper skogbrukstjenester som
avvirkning og salg av tømmer, etablering av 
ny skog og skjøtsel av eksisterende foryngelse.
Vi har delt eiendommen inn i fire områder

1. Østlandet sør – vest

2. Hedmark sør

3. Hedmark nord og Oppland

4. Trøndelag og Nordland

Det inngås avtaler på fire år.

Eiendommene nord for Saltfjellet, i Møre og
Romsdal og i Rogaland er ikke en del av disse
skogoppdragene og håndteres av Statskog selv.

Utgangspunktet for planlegging og drift er vår
skogressursdatabase og kjøring av årlige volum-
prognoser i Geoskog. Beslutningsgrunnlaget er
kunnskapsbasert. Statskog er sertifisert som
grunneier i henhold til PEFC og ISO 14001. 
Våre leverandører er også sertifisert etter de
samme standardene.

Statskog har et miljø- og kvalitetssystem med
rutiner for stikkprøvekontroll og håndtering av
avvik og observasjoner. Systemet brukes både
av Statskog og leverandørene.

Vår skogsdrift
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FAKTABOKS:

Produktiv skog er skogsmark som
produserer minst en kubikkmeter
trevirke pr. hektar og år.

Bonitet er et mål på markas evne 
til å produsere trevirke.

Sertifisering: Det er to sertifiserings -
ordninger for skogbruket i Norge,
Norsk PEFC skogstandard
(Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) og 
FSC® Forest Stewardship Council®. 
Det er vanlig at tømmerkjøperen
innehar ett eller begge disse 
sertifikatene. For å sikre sporbar -
heten helt frem til forbruker må alle
ledd i verdikjeden være sertifisert,
fra skogeier til industri og slutt -
produkt. I Norge er tilnærmet 
hele skogbruket og skogindustrien
sertifisert.
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Teknologi

Våre verktøy
Statskog har bevisst over lang tid utviklet 
ny teknologi til forvaltning og drift av skogen.
Prognoseverktøyet Geoskog gir oss muligheter
for å simulere ulike utviklingssenarier for skogen
100 år fram i tid, med utgangspunkt i strategi
som Statskog legger til grunn. Alle tiltak som
utføres i skogen planlegges i en egenutviklet 

tiltaksportal på web, med tilhørende app for
online/offline funksjonalitet. Miljø- og kvalitets-
system er direkte integrert i løsningen. Med en
sømløs dataflyt fra planlegging, gjennomføring
og rapportering har Statskog en dynamisk 
skogressursdatabase som til enhver tid skal
være oppdatert. Bruk av drone er et satsnings-
område for dokumentasjon og kontroll av tiltak.
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Tiltak mot 2030
• Øke skogens evne til å binde CO2

• Tilpasse skogbruket til et endret klima

• Bevare det biologiske mangfoldet i skogen

• Stedstilpasset skogforvaltning som maksimerer verdiproduksjonen

• Bidra til innovasjon og utvikling

100-års perspektivet
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Ytterligere informasjon om skogsdrift i Statskog: www.statskog.no

Postboks 63 sentrum
7801 Namsos
Tlf. 74 21 30 00




