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Skog, 
naturmangfold 
og bærekraft

Sverre Lundemo, WWF Norway 

Oslo, 27. April 2017 
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Hvorfor skal vi ta miljøhensyn i 

skogen? 

• Stort antall arter og naturtyper 

• Viktig for et stort antall brukere av 

skogen ut over ren virkeproduksjon 

for grunneier 

• Produserer en stor rekke andre 

økosystemtjenester/naturgoder 



Vårt mest artsrike økosystem 

• Av om lag 40 000 dokumenterte arter i 

Norge lever halvparten i skogen 

• Skogen er også hjem for ca. halvparten av 

de truede artene i Norge 

• Skogen har dårligst tilstand av de norske 

økosystemene 



Artsmangfold 

 

Foto: Jari Peltomäki 

Foto: Jaostein Lorås 

Foto: Siw Elin Eidisson 

Øverst: Løvskog langs Lysakerelva, bredhodet 
kamelhalsflue 
Midten: Lavskrike, sopp kun funnet i Nordland, 
mariskog 
Nederst: Trønderlav, huldrestry, lappugle 



Artsmangfold 

 



Stor variasjon i skogtyper 

Barskog med dominans av gran svært vanlig, men 
finnes alt fra eikeskog i sør til fjellbjørkeskog og treløs 
tundra i nord 



Stor variasjon i skogtyper 

Foto: Marianne Gjørv 

Foto: Miljødirektoratet 

Over: hule eiker utgjør et eget 
økosystem, og er hjem for et svært stort 
antall arter 
Til høyre: kalklindeskog er ekstremt 
sjelden i Norge, og har arter som knapt 
finnes andre steder 



Trusler 



Skogvern 
 

- En av de miljøpolitiske 

sakene med størst fokus 

 

- 3 % av produktiv skog er 

vernet 

 

- Stortinget satte mål om 10 % 

vern 

 

- FNs miljømål sier 17 % 

beskyttet 

 

- WWF har laget forslag til 

skogvernstrategi 



Plantasjeskog og naturskog 

Plantasjeskog har langt færre arter og mye lavere 
naturverdier enn naturskog. Det kreves derfor mindre 
miljøhensyn i plantasjeskogen 



Andre økosystemtjenester 



Bærekraftig skogbruk? 

• Norsk lovverk svært svakt mhp 

miljøhensyn i skogbruket 

• Varierende offentlig oppfølging av lovverk 

• Offentlige tilskudd til miljøfiendtlige 

hogstformer 

• Bruk av fremmede treslag – har heldigvis 

gått kraftig ned etter nytt lovverk kom på 

plass 



Sertifisering av skog 

• I Norge; tilnærma all skog er PEFC-sertifisert, 

og 460.000 hektar er i tillegg FSC-sertifisert 

• WWF støtter ikke PEFC, men heller ikke 

fornøyd med kun en internasjonal 

minstestandard fra FSC 

• Nasjonal risikovurdering for «controlled wood 

(CW)» under utvikling 

• Neste steg er å utvikle en norsk FSC 

skogstandard 



Uakseptable kilder for trevirke 
• Skoger med store miljøverdier 

– Biologisk gammel skog 

– Truede arter 

– Truede naturtyper 

– Store skogsområder 

– Inngrepsfrie områder 

Foto: Einar Timdal, NHM Foto: Greenpeace 




