Virkemidler for naturmangfoldet
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Naturmangfold i skogen noen spørsmål
• Er målsettingene for naturmang-

foldet klare og ambisiøse nok?

• Er virkemidlene hensiktsmessige og

tilstrekkelige til å oppnå
målsettingene?

• Overholdes miljøkravene?


Følges de av effektive sanksjoner?

• Hva blir resultatet for

naturmangfoldet?
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Målsettinger og virkemidler - skogsektoren
• Skogbrukslova


… å fremme ei berekraftig
forvaltning av skogressursane i
landet med sikte på aktiv lokal og
nasjonal verdiskaping, og å sikre
det biologiske mangfaldet, omsyn til
landskapet, friluftslivet og
kulturverdiane i skogen.

• Virkemidler
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Miljøkrav i bærekraftforskriften
Miljøkrav ved skogsertifisering
Resultatkontroll skogbruk/miljø
Kartlegging av livsmiljøer
Positive tilskudd: miljøtiltak
(skjøtsel, bevaring),
miljøregistreringer,
Negative tilskudd: skogsveier,
taubane-drift, gjødsling, skogkultur,
tettere planting

Målsettinger og virkemidler - skogsektoren
• Skogbrukslova


… å fremme ei berekraftig
forvaltning av skogressursane i
landet med sikte på aktiv lokal og
nasjonal verdiskaping, og å sikre
det biologiske mangfaldet, omsyn til
landskapet, friluftslivet og
kulturverdiane i skogen.

• Aichi-mål 3


… innen 2020 er virkemidler, inkl.
subsidier, som er skadelige for
biologisk mangfold, fjernet, faset ut
eller endret …
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• Virkemidler









Miljøkrav i bærekraftforskriften
Miljøkrav ved skogsertifisering
Resultatkontroll skogbruk/miljø
Kartlegging av livsmiljøer
Positive tilskudd: miljøtiltak
(skjøtsel, bevaring),
miljøregistreringer
Negative tilskudd: skogsveier,
taubane-drift, gjødsling, skogkultur,
tettere planting

Målsettinger og virkemidler - miljøsektoren
• Naturmangfoldloven


… naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser
tas vare på ved bærekraftig bruk og
vern, …

• Stortinget


10% skogvern

• Aichi-mål 11


Innen 2020 er minst 17% av
landarealer vernet eller sikret ved
andre effektive tiltak
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• Virkemidler






Skogvern
Prioriterte arter, utvalgte naturtyper
Kartlegging av spesiell natur
Positive tilskudd: tiltak for truet
natur

Skogvern og andre
bevaringstiltak
• 5% av all skog vernet





3,8% av produktiv skog vernet
Men lavere andel på høy bonitet (1,2%)
og i sørlige klimasoner (1,9%)
Mye av vernet skog er små, spredte
områder

• Minst 1% av produktiv skog avsatt

som nøkkelbiotoper i skogeieres
skogbruksplaner


I tillegg: kantsoner, livsløpstrær etc

• Et stykke fram til Aichi-mål 11 …

Andel vernet skogareal
innen 10x10 km-ruter
< 2,8%
2,8% – 9,8%
9,8% – 21,4%
21,4% – 41,3%
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> 41,3%

(NINA Rapport 1352)

Forskjell på ulike typer
arealbaserte virkemidler
• Verneområder: nokså få og store


Spesialister avhengig av store
naturskogsarealer

• Nøkkelbiotoper: flere, nokså små


Artsrikhet varierer, noe høyere enn i
kulturskog, men ikke som i naturskog

• Hensyn ved slutthogst: kantsoner,

livsløpstrær, gjensatt død ved – mange,
svært små
 Stort volum gir større mangfold av
arter tilpasset forstyrrelse
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Mange truete arter og naturtyper i skog
• Mange og truete arter i skog






60% av kjente arter knyttet til skog
48% av truete arter lever i skog
84% av disse knyttet til gammel
naturskog
Skogbruk viktigste påvirkning

• Truete naturtyper i skog




9 truete skogtyper
Utgjør ca 2% av skogarealet
Skogbruk viktigste påvirkning
Foto: Tor Erik Brandrud
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Samlet tilstand for naturmangfoldet i skog
• Naturindeksen for skog: 0,37






Referansetilstand

Lav verdi sammenlignet med
referansetilstanden, men svakt
økende
Flere indikatorer følsomme for
skogbruk med lav verdi
Men ikke bare skogbruk: rovvilt

(Miljødirektoratet Rapport M-441|2015)
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Tilstanden på hele skogarealet er viktig for
naturmangfoldet
• Total andel gammel skog øker




All Hkl 5 har økt fra 33% til 40% fra
1996 til 2012
Men skog som var Hkl 5 i 1996, er
redusert til 25%

• Mengde død ved øker






Med 14% fra 1996 til 12,8 m3/ha i
2012
Med 32% for skog som var hkl 5 i
1996
Men utgjør nå bare ca 20% av
mengden i tilsvarende urskog
(Storaunet & Rolstad 2015)

www.nina.no

• Stadig mer skogareal avvirkes

ved åpne hogster

• Mengde gammel (plukkhogd)

‘naturskog’ går ned




28% reduksjon 1990 → 2016 i
andel skog etablert før 1940
Nå er ca 30% gammel ‘naturskog’

(Storaunet & Rolstad 2020)

Hvor blir det av
‘naturskogen’?
• Hvis dagens trender

forsetter, er ‘naturskogen’
borte om 20-30 år


Bortsett fra det som er i
naturreservater

• Da vil også økningen i død

ved og gamle trær snu til
nedgang

(Storaunet & Rolstad 2020)
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Forsøk på konklusjoner
• Skogvern alene er ikke nok til

å ivareta naturmangfoldet

• Miljøtiltak i skogbruket virker,

men ikke godt nok

• Presset for økt avvirkning er

en klar trussel mot mangfoldet

• Ambisjonene for bevaring av

naturmangfoldet må økes
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