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Klimakur 2020 – høringssvar 
 
Klimakur 2020 er en imponerende samling rapporter og forslag til tiltak. SABIMA har ikke 
hatt mulighet til å gå gjennom alle rapportene og har måttet begrense oss. 
 
På generelt grunnlag vil vi påpeke at mange foreslåtte tiltak, som nok kan gi energi med 
mindre CO2-utslipp, har en bekymringsfull tendens til å gå utover biomangfold. Hele 85 % av 
artene på Rødlista har havnet der på grunn av vår arealbruk. Mer omfattende bruk av skog, 
enda flere vassdrags- og vindkraftutbygginger vil uvilkårlig ta leveområdet fra en rekke arter 
og bidra til å øke tapet av biomangfold. 
 
I valg av tiltak vil SABIMA minne om føringen fra stortingsmeldingene nr. 26 (2006-2007) 
”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” og nr. 34 (2006-2007) ”Norsk klima-
politikk”: Der vil man ”… prioritere tiltak som har positiv effekt både for å motvirke 
klimaendringer og for bevaring av biologisk mangfold og andre viktige miljøverdier”. 
 
 

Sektorrapport skogbruk ” Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra 
skogbruk” TA 2596 
Innledningsvis reagerer SABIMA på tittelen og innholdet i sektorrapporten om skogbruk. 
Skog er et enormt karbonlager. Opptak av CO2 er selvsagt viktig, men det er minst like viktig 
å vurdere utslipp av karbon fra skogøkosystemene. Tiltak for å redusere utslipp av 
klimagasser fra skogbruk er i praksis fraværende, noe som er en stor svakhet ved rapporten. 
 
Rapporten har ellers et ensidig fokus på skogbruksaktivitet. Dette når sitt høydepunkt ved 
problematiseringen av at ”Store og til dels uforutsigbare endringer i skogforvaltningen kan 
imidlertid ha stor effekt på opptak og lagring av karbon. Økt bruk av skogvern er en slik 
endring.” Implisitt antydes det at skogvern virker negativt inn, mens usikkerhet knyttet til 
effekter på karbonlageret i jord og bruken av flatehogst i områder som har hatt stabilt 
skogdekke i svært lang tid i svært liten grad er problematisert. Denne og andre klart 
tendensiøse eksempler gir rapporten en slagside mot å være et forsvar av en nærings-
aktivitet mer enn å være en seriøs vurdering av skog som karbonlager og effektene av 
skogbruk. Vi savner for eksempel det klart opplagte tiltaket å stanse utslipp av karbon 
gjennom grøfting av sumpskog og myr. 
 
Klimakrisen er akutt og har behov for raske løsninger. De første 50 årene er kritiske. Det er 
helt avgjørende at vi klarer å holde mest mulig karbon unna atmosfæren i denne perioden. 



 

Samtidig bør vi også legge til rette for mer langsiktige tiltak. De fleste av tiltakene som 
omtales i denne rapporten er langsiktige, og det er urovekkende at det legges opp til tiltak 
som vil øke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i den første kritiske fasen. 
 
Økt hogst vil øke utslippene i mange tiår 
Forslaget om økt hogst er et tiltak som vil øke utslippene av CO2 i den første kritiske fasen. I 
tillegg vil tiltaket, med stor sannsynlighet, føre til økt tap av biomangfold. Som begrunnelse 
for å øke hogsten vises det blant annet til den enorme tilvekten som er i skog. En vesentlig 
del av tilveksten er i plantefelt etablert etter 1950, som ennå ikke er hogstmoden, mens det 
meste av hogsten imidlertid foregår i gammel skog. Nær halvparten av de rødlistede artene 
lever i skog, og de fleste er knyttet til elementer og strukturer som oppstår når skogen blir 
gammel. Siden økt omløpshastighet uvilkårlig fører til senket gjennomsnittsalder, vil tiltaket 
økt hogst nå – før de artsfattige plantefeltene fra 50-tallet blir hogstmoden – øke tapet av 
biomangfold. 
 
I de første femti år bør det fokuseres på tiltak som vil kunne holde karbon unna atmosfæren, 
som for eksempel økt omløpstid, redusert avvirkning og skogvern. Dette vil samtidig gagne 
et hardt presset biomangfold. 
 
Av hensyn til behovet for å redusere utslippene av CO2 og biomangfold, må det foreslåtte 
tiltaket om å øke hogsten ikke iverksettes. 
 
Rapporten dreier seg mye om stående skog. SABIMA savner en vurdering av forholdet til 
karbonlager i jordsmonn og markvegetasjon avhengig av ulike skogtyper og driftsformer. 
Rapporten hevder at: ”Det er store usikkerheter rundt hvor store mengder karbon som er 
lagret i jorda og hvordan ulike skogtiltak påvirker dette lageret.” Selv om vi ikke har 
fullstendig oversikt over alt karbonlager i absolutt alle skogtyper, vet vi en del om hvor det er 
mest (torv- og humusrike skogtyper) og hvilke skogbruksaktiviteter som påvirker dette mest 
(grøfting, markberedning og flatehogst). Som i andre sammenhenger må føre var-prinsippet 
tas i bruk. Fram til vi får bedre kunnskap, må det utarbeides retningslinjer om endret 
skogbrukspraksisen i de mest opplagte tilfellene. 
 
I kapitel 8.1.7 Skogvern, heter det: ”Å lagre store mengder karbon i gammel skog vil kunne 
være en risikabel strategi vurdert i forhold til de varslede klimaendringene.” Varslede 
klimaendringer medfører også at økt skogbruk kan være en risikabel strategi. At 
usikkerheten med skogvern trekkes fram, og ikke usikkerheten med økt skogbruk, kan 
vanskelig oppfattes som annet en et tendensiøst forsvar for skogbruksaktivitet. 
 
Det er ikke omstridt at boreale skoger inneholder store mengder karbon, det meste i 
jordsmonnet. Dette er i all hovedsak lagret inn i en geologisk sett påfallende kort 
tidsperiode, nemlig etter siste istid. Innlagringen som har skjedd disse 10.000 år er 
naturligvis i liten grad assistert av skogbruk. Ren empiri viser altså at det er lite tvilsomt at 
boreal som får stå i fred, lagrer betydelige mengder karbon. 
 
Det er tilsynelatende ikke gjort beregninger for å se på hva økt skogvern kan bidra med i 
klimasammenheng. Det påpekes riktignok at vern av høyproduktiv skog kan gi effekter på 
kort sikt, men at summen av dette angivelig vil kunne være negativt dersom avvirknings-
nivået holdes konstant. SABIMA savner en presentasjon av et alternativ hvor avvirknings-
nivået reduseres og skogvernet økes. Det presenteres heller ikke beregninger for CO2-opptak 
ved redusert avvirkning (uavhengig av vern). Disse tallene bør på bordet før det fattes 
konklusjoner. 



 

 
SABIMA er også skeptisk til en storstilt tilplanting av nye arealer. I praksis dreier dette seg 
om landbruksarealer som har gått ut av produksjon for kortere eller lengre tid siden. I den 
grad dette fortsatt er åpne arealer representerer dette ofte de siste leveområdene for 
truede arter knyttet til kulturlandskapet. I den grad suksesjonen har kommet lengre dreier 
det seg ofte om forholdsvis produktiv løvskog. Rapporten inneholder ingen data om hvilke 
CO2-mengder som bindes inn her, hvor mye som er bundet eller hvor lang tid det vil ta før 
tiltaket får positiv effekt. Med tanke på at det er de første tiårene som er mest kritisk i 
forhold til å holde karbon unna atmosfæren er dette viktige størrelser. 
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