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Til Finansdepartementet

Uttalelse til høring NOU 2009:16

Interessegruppa Mer Villmark Nå har lest Skogeierforbundets (NSF)
høringsuttalelse til overnevnte utredning. Uttalelsen inneholder en rekke
faktafeil og forvrengninger når det gjelder basisforutsetninger i
skogforvaltningen. Vi konsentrerer oss om de tre vesentlige områdene:
Klimaeffekter, biologisk mangfold og opplevelsesverdier. Oppsummert vil vi
hevde:

 Klimaeffektene av intensivt skogbruk vil i følge uomtvistelige naturlover
være negative

 Det foregår en kontinuerlig utarming av biologisk mangfold og
opplevelsesverdier når storskala bestandsskogbruk overtar på arealer
som hittil er dominert av naturskog eller forsiktig skogbruk med lukkede
hogster.

Klimaeffekter
Intensivt skogbruk er etter sin funksjon årsak til overskudd og nettoutslipp av
klimagasser (hovedsaklig CO2) Når åpne hogstflater eksponeres for lys og varme, skjer
en nedbrytning av oppsamlet organisk materiale (karbonlageret), og dette pågår langt
inn i ungskogsregimet inntil CO2-bindingen overgår nedbrytningen.

Markberedning, kjøreskader og grøfting forsterker nedbrytningen av karbonlageret.
Kjøreskader er helt vanlig ved sluttavvirkning. Radikal markberedning (harving) er
økende og oppmuntres av skogbruket.

Heltredrift (GROT) og uttak av virke fra tidlige tynninger vil forsterke tappingen av
karbonlageret, begge deler oppmuntres av skogbruket.

Selve skogsdriften (hogst og transport) og råvareforedlinger genererer også betydelige
mengder CO2.



Dessuten må vi selvsagt ta i betraktning at de fleste skogbruksprodukter forbrennes i
løpet av kort tid.

Kortere omløpstid, gjødsling eller andre treslag vil ikke forandre CO2 regnskapet
nevneverdig slik NSF hevder (i tillegg kommer de biologiske følgene).

Det som radikalt kunne minske CO2-utslippene fra skogen er et lukket hogstregime der
man unngår åpne hogstflater og mest mulig beholder trekronedekket. Generelt vil også
minsket tømmeruttak redusere CO2-utslippene.

En urørt nordlig barskog vil over tid binde mer CO2 enn den slipper ut. Opprettelse av
reservater gir derfor varig binding.

Litteratur: IPCC 2007 (klimapanelet): The Physical Basics m.v.

Biologisk mangfold

Utarming av biologisk mangfold foregår på to fronter. Den ene er at andelen
naturskogspreget skog med stort mangfold minsker i takt med at intensivt
industriskogbruk med langt lavere mangfold overtar arealene. Det kan være skog som
av ulike årsaker, for eksempel manglende veiutløsning, har unngått omfattende hogst
og skjøtsel så lenge at det er utviklet stort biologisk mangfold. Det kan også være
vanskelig lokalisert skog som først har blitt tilgjengelig og interessant med ny
driftsteknikk og økonomisk støtte. Skogbruksmyndighetene oppmuntrer til å innlemme
slike arealer i aktivt skogbruk.

Den andre fronten er den utarmingen som skyldes drifts- og forvaltningsmetodene i
industriskogbruket. De ivaretar ikke krav svært mange arter har til sine leveområder.
Levende Skog-standarden og miljøsertifiseringen skulle redusere det mangfoldstap som
skjer ved overgang fra lite påvirket eller forsiktig drevet skog med lukkede hogster til
produksjonsskog. Vår interessegruppa har de siste 3-4 år undersøkt tilfeldig valgte
drifter i Østfold og kontrollert etterlevelsen av standardene. Resultatene viser
systematiske brudd som forringer biologisk mangfold og opplevelsesverdier. Vi har
påpekt dette i en rekke brev til skogbruksorganisasjoner, til sertifiserende bedrifter, til
sertifikatgivere (3. Partkontroll/revisjonsbedrifter) og til Rådet for Levende Skog.
Sistnevnte har ved selvsyn (befaringer) bekreftet våre påstander (se utvalgte brev). Et
viktig mål på biologisk mangfold er andelen død ved og mengden gamle og overårige
trær. Vår påstand er at det areal som har mye død ved i alle aldre og tilstander,
minsker kontinuerlig i norske skoger. Skogeierforbundet påstår derimot at vi får stadig
mer død ved. Etter vår mening skyldes det en spesiell utvelgelse i tynt
undersøkelsesmateriale. Man legger bl.a. vekt på uavhentet tynningsvirke fra tidlige
tynninger og teller også med de relativt sett store mengdene død ved i permanente
prøveflater i gjenværende naturskogspregede skoger og i reservater. Det gir ikke noe
riktig bilde av tilstanden i produksjonsskogene der rekrutteringen av død ved er svært
dårlig. Andelen løvskog er også et mål på biologisk mangfold. Gammel løvskog
rekrutteres dårlig i produksjonsskogene. Når NSF snakker om mer løvskog, dreier det
seg om pionerløv som forsvinner nesten fullstendig ved første tynning. Påstanden om
”mer biologisk gammel skog” henger sammen med at man sammenlikner tall over
korte tidsintervaller i produksjonsskog som har vært skjøttet intensivt fra
foryngelseshogsttidspunktet, mens skog som var gammel da bestandsskogbruket ble
enerådende, har forsvunnet eller forsvinner i stort tempo, og det er ofte den mest
verdifulle skogen biologisk sett. Skogbrukets begrep ”blitt biologisk eldre” er ikke
ensbetydende med at skogen har blitt virkelig gammel, det betyr oftest bare at skog
har flyttet seg i hogstklassene innenfor det man regner som normal omløpstid i



produksjonsskog. Det skogbruket regner som hogstmoden skog er jo biologisk sett
bare middelaldrende.

Vi har i brev (vedlagt) stilt NSF flere spørsmål i forbindelse med deres påstander om
økende mengder død ved, stigende andel biologisk gammel skog og økende mengder
løvskog, men etter purring vil seniorrådgiver Søgnen ikke svare på vår henvendelse og
mener det er spørsmål for forskere.

Vedlegg: Brev til Rådet for Levende skog 20007-11-06
Brev til Norges Skogeierforbund 2009-04-27 og 2009-03-12
Interessegruppa Mer Villmark Nå 2009: Notat om følgene av
skogbrukstiltak m.v. 2009-01-20
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Opplevelsesverdier
Når naturskog og skoger preget av forsiktig skogbruk erstattes av storskala,
helmekanisert bestandsskogbruk med store flater som gror til med ensaldret skog og
stort sett med ett enerådende treslag, går fundamentale opplevelsesverdier tapt. Dette
har skjedd og skjer fortsatt i stort omfang. Arealer som tidligere var vanskelig
tilgjengelig erobres av industriskogbruk. Skogbruket oppmuntrer til å innlemme disse
arealene i industriskogbruksregimet. Disse store tapene av opplevelsesverdier skulle
reduseres ved hjelp av kantsoner, hyppig bruk av lukkede hogster og mange
livsløpstrær og reparasjoner av kjøreskader. Våre undersøkelser (se over) viser at
kantsoner svært ofte er undermåls eller mangler helt, andelen lukkede hogster er
svært lav, livsløpstrær settes ofte igjen utenfor driftsområdet og de fleste kjøreskader
repareres ikke eller kun de siste meterne nærmest vei. Hevdede stier kjøres ofte i
stykker eller nedrises uten reparasjon- og ryddetiltak.

Litteratur: NIJOS, rapport 19/04: Evaluering av Levende Skog.

Interessegruppa Mer Villmark Nå
Bård E. Andersen
Leder

Vedlegg: se over



Interessegruppa Mer Villmark Nå!

Adresse: Interessegruppa Mer Villmark Nå v/Mona Jensen, Paulsbo, NO-1796 Kornsjø

Mail: mervillmark@halden.net

Hjemmeside: http://www.mervillmark.no/

Telefon: (+47) 69 19 84 73, (+47) 69 19 79 40

Organisasjonsnummer: 991 457 674

2007-11-06

Til Rådet for Levende Skog

Ang. Levende Skog standard

Interessegruppa Mer Villmark Nå! har siden den nye versjonen av Levende Skog
standard (LSs) trådte i kraft for et knapt år siden undersøkt en rekke
sluttavvirkninger i vårt område, sør, sørøst og øst i Østfold. Vi har gått nøye over
et titalls hogster og mer overfladisk et tjuetall. Vi vil nevne at vi har fulgt med på
hogstpraksis i vårt område de siste 30 åra.

Våre undersøkelser viser omfattende brudd på LSs slik vi tolker standarden.
Bruddene er systematiske og tyder enten på at man med overlegg bryter LSs eller
at man har en annen forståelse av standarden. Vi har i seks tilfelle, som ikke
skiller seg fra gjennomsnittet, framført skriftlig klage til miljømerkende instans,
som hovedsakelig har avvist våre klager. I ett tilfelle har vi befart angjeldende
drift sammen med miljømerkende instans og muntlig fått støtte for mange av våre
synspunkter. Ett tilfelle er etter avtale med miljømerkende instans overlatt til
vurdering av godkjent tredje part. I ett tilfelle har vi gått til politianmeldelse for
brudd på Viltloven og Skogbrukslovens miljøforskrift. Det gjelder flatehogst av
spillplass for storfugl. Denne er fortsatt (etter 9 mnd) under etterforskning.

Bruddene på LSs kan etter vår mening kort summeres slik:

 Kantsoner er fraværende eller mangelfulle, det gjelder både mot myr, vann,
bekker og kulturmark. Det gjelder både bredde, tetthet og sammensetning
av kantsonen.

 Forringelse av nøkkelbiotopers kvalitet gjennom hogst, hovedsakelig
plukkhogst, og manglende buffersone.

 Nygrøfting av myr og sumpskog, i tillegg såkalt grøfterens i ”gamle grøfter”
som er så gjengrodde at de må betraktes som ikkeeksisterende.

 Hogst helt inntil og i stupkanter og blokkmark.
 De fleste kjøreskader blir ikke reparert selv om de rammes av LSs’s

reparasjonskrav. Dette kan bli begrunnet med at det senere skal hogges i
nabobestand, men her kan tidshorisonten være svært usikker, og vi har
registrert at det har gått flere år uten hogst i tilstøtende områder og
kjøreskadene står allikevel ureparerte (også tidligere versjoner av LSs har jo
hatt reparasjonskrav). Ofte blir kjøreskader bare reparert i basveien til tross
for store skader også på feltet.

 Livsløpstrær er for få eller mangler eller er plassert i nabobestand der de er
uten biologisk betydning for hogstarealet, og uten varig sikker beskyttelse
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mot framtidig hogst. Det er sjelden de eldste trærne velges til livsløpstrær
slik LSs anbefaler, heller velges trær uten økonomisk interesse.

 Viktige enkelttrær blir hogd, for eksempel store og gamle løvtrær.
 Gjensatte stående døde trær blåser for det meste ned fordi de ikke inngår i

grupper med levende og skjermende trær. ( I en større sluttavvirkning vi
fulgte hvor det ble gjensatt flere hundre døde trær, var over halvparten
nedblåst etter 14 dager til tross for moderate vinder).

 Vi har også registrert hogster som med fordel kunne vært utført som
gjennomhogst eller smågruppehogst framfor flatehogst.

 Vi har også konstatert ødeleggelse av kulturminner, uteblitt rydding av
hevdet sti og forsøpling fra hogstentreprenøren.

Vi tror at våre funn er representative. Det er etter vår mening et stort sprik
mellom LSs og praktisering av denne. Den praksis vi nå ser vil gjøre det umulig å
nå skogbrukets mål om å sikre biologisk mangfold i skog. Hvis dette går på
forståelsen av LSs, må standarden reforhandles og gis et innhold som er mer
entydig og udiskutabelt ivaretar biologisk mangfold. Hvis den dårlige etterlevelsen
skyldes manglende kunnskap hos utøvere, så er det nødvendig med omfattende
pedagogisk innsats for å bringe overensstemmelse mellom regelverk og praksis.

Kontroll/tilsyn av skogbrukstiltak (herunder hogst) synes svært mangelfull i flere
forhold. Vår erfaring er at kommunens plikt til å påse at Skogloven med
miljøforskrift overholdes er nærmest fraværende. Internkontrollen hos
miljømerkende instans er mangelfull og har lav hyppighet. Vi har sett
sluttrapporter som har feil og mangler. Tredjepartkontrollen er altfor sjelden, en
miljømerkende instans oppga den til hver hundrede drift.

Etter vår mening viser overnevnte at norsk skogbruk i øyeblikket ikke sikrer
naturlig biologisk mangfold i skog.

Vi ber om Rådets vurdering.

Med vennlig hilsen
Interessegruppa Mer Villmark Nå
Bård Andersen
Leder

Kopi til: Norsk Skogsertifisering
Miljøverndepartementet
Landbruks- og matdepartementet
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Til Norges Skogeierforbund
Att. Svein Søgnen

Død ved i norske skoger

I en uttalelse vi har lest på Skog.no kommer S. Søgnen på vegne av NSF(?) med en del
synspunkter på mengden død ved i norske skoger, foranlediget av en artikkel om
emnet signert Artsdatabanken. På den bakgrunn har vi noen spørsmål.

Søgnen viser til at man utfra Landsskogtakseringens registreringer må anta at det er ca
100 mill. m3 død ved i norske skoger pr. 2009, dvs. 1 m3 død ved for hver 7,65 m3

levende virke. I snitt blir det 1,3 m3 død ved pr. dekar i produktiv skog.

Vi regner med at Landsskogtakseringens faste prøveflater også befinner seg i fredet
skog, som i øyeblikket utgjør ca 1,6 % av all produktiv skog, likeledes i
naturskogspreget skog med lite skjøtsel. Det er vel da slik at den naturlige store
andelen død ved på disse prøveflatene utgjør en uforholdsmessig stor del av det totale
død-ved-volumet, og dermed ikke representativ for de nye/dagens produksjonsskoger,
- kan dette tallfestes? Vi vil derfor vite hvor mye død ved det er i produksjonsskog,
dvs. skog som drives med anbefalte/optimale skjøtselstiltak og følger Levende Skog-
standard, og er resultatet av bestandsskogbruk og flatehogst?

Vi vil vite hvordan de 100 mill m3 død ved fordeler seg på hogstklassene.

Ifølge NIJOS 6/06 hadde grove furuer og grovt løv en økning på 0,16 millioner m3 pr.
år mot 2,9 mill. m3 totalt for all død ved (perioden 2000-2004), - hva forteller det?

I skogfylkene Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark er det bare på 1,4 % av arealene
funnet registrerbar stående død ved og kun på 6,1 % av arealene er det registrert
liggende død ved, - hva forteller dette?

Ifølge NIJOS 6/06 er 65 % av den årlige (2002) tilgangen (antall trær) død ved trær
med diametre fra 5 – 9,9 cm, - hva forteller det?



Søgnen tviler på at det trengs mer død ved enn det vi har i øyeblikket ”for å sikre
livsmiljøer for arter som lever i død ved”. Vi ber Søgnen dokumentere hvilke
vitenskaplige belegg han har for et slikt standpunkt?

Søgnen sier at vi pr. 2009 trolig har 25 % av det død-ved-volum som er naturlig i
norske skoger. Hvordan fremkommer dette tallet? Vi ber om dokumentasjon.

Med vennlig hilsen

Interessegruppa Mer Villmark Nå
Bård Andersen

Kilder: Trenger ikke urskog overalt. Skog.no 01-04-2009
Landsskogtakseringen
Resultatkontroll Skogbruk/Miljø. Rapport 2005. NIJOS rapport 6/06
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Notat om følgene av skogbrukstiltak m.v.

Skogbruket hevder stadig at de tar nødvendige miljøhensyn og ivaretar biologisk mangfold. Det
begrunnes bl.a. med at vi stadig får mer eldre skog og død ved i skogene våre og at miljøsertifiseringen
etter Levende Skog-standard fungerer godt. Som dokumentasjon henvises det bl.a. til to rapporter fra
NIJOS, 19-2004 og 6-2006 som begge tar utgangspunkt i Landsskogtakseringens prøveflater. Disse er
etter vår mening alene lite egnet til å studere intensivt skogbruks konsekvenser for biologisk mangfold
og opplevelsesverdier i skog, to viktige faktorer når vi skal bedømme kvaliteter i skoglandskapet. Flere
av de sammenlignbare undersøkelsene har korte tidsserier med data fram til 2003 som gir mangelfullt
perspektiv og mangler følgene av det kraftige avvirkningsregime vi har hatt de siste fem åra.

Undersøkelser må rette seg spesifikt mot utførte skogbrukstiltak, dvs., hogster, foryngelser, grøfting,
skogsveibygging og andre inngrep i skognatur. Det er nødvendig å studere følgene av det utførte tiltaket
både i forhold til en ikke-manipulert naturlig utvikling og i forhold til alternative mindre intensive eller
utelatte skjøtselstiltak. Både kortsiktige og langsiktige følger er viktig å bedømme. Det er nødvendig
både å studere følgene av det enkelte tiltak og summen av tilsvarende tiltak over store områder.
Det er selvsagt slik at de nevnte rapportene med grunnlag i landsskogstakseringer gir mye informasjon
om tilstandene i våre skoger. Det gjelder basiskunnskap som volumutvikling, hogstuttak,
treslagsfordeling m.v., og det fins også data på noen elementer med krav i LS-s. Og vi kan se på noen av
disse

Det konstateres i rapporten at mer enn hver tredje hogst har manglende eller mangelfull avsetting av
livsløpstrær. Det er lite vi får vite om kvaliteten på livsløpstrærne. Vår erfaring er at de ofte er for få,
undermåls og ikke representative. Vi vet dessuten at de ikke har varig beskyttelse. De avsettes ofte i
nabobestand og risikerer å bli avvirket ved hogst der. Når det gjelder hogstformer har man ikke
undersøkt utviklingen i bruken av de ulike metodene over tid, for på denne måten vise tendensen mot
stadig mer intensiv og storskalapreget drift.

Det konstateres i rapporten at nesten halvparten av kantsoner rundt myrer er mangelfulle eller mangler.
Det slås fast at større trær (= økonomiske trær) mangler i kantsonene. Det er selvsagt fordi de er
borthogd. Vi vet dessuten at det rundt småmyrer og småsumper erfaringsmessig ikke avsettes kantsoner
fordi LS-s setter kravene ved 2 daa eller større.
Det konstateres også at nesten 2/3 av kantsoner langs bekker og elver er mangelfulle eller mangler.
Knapt halvparten av kantsonene langs vann var mangelfulle eller manglet. Kvaliteten på kantsonene ved



bekker, elver og vann er ikke undersøkt, men vår erfaring er at økonomiske trær ofte er borthogd også
her og kantsonenes økologiske funksjon dermed forringet.

Når det gjelder elementet død ved konstaterer rapportene at volumet stort sett utgjøres av småfallent
tynningsvirke som blir liggende urørt. Den påståtte økende mengden eldre skog stiller vi oss svært
undrende til. Vi vil derimot mene at det siden de siste tilgjengelige data i 2003, trolig har skjedd en
kraftig reduksjon av andelen gammelskog p.g.a. det kraftige hogstregimet de siste fem åra.
Viktige elementer som har krav i LS-s er mangelfullt undersøkt i nevnte rapporter. Det gjelder bl.a.
nøkkelbiotoper, der vi ofte ser at deler av den er borthogd eller forringet ved plukkhogst.
Kjøreskadesanering har krav i LS-s, men etterlevelsen er ikke undersøkt. Vår erfaring fra Østfold er at
skader sjelden repareres på ”bortgjemte” steder, og reparasjon mangler ofte også på øvrige arealer der
det ferdes en del folk.

Undersøkelsene i NIJOS-rapportene er rettet mot økonomiske treslag. Utvikling for andre treslag
(mengde og kvalitet) som ofte er svært viktige for biologisk mangfold, sies det ikke noe om i
rapportene.

Det er heller ikke gjort studier over tid over genvariasjonene hos skogstrær. Det er åpenbart at
ensrettingen i industriskogbruket reduserer genvariasjonene innenfor alle arealnivåer. Planteutsetting,
frøtreforyngelse og målrettet tynning bidrar til det. Her kan det være urovekkende resultater å oppdage.
Vi vet at variert genoppsetting er viktig for stabilitet og robusthet i skogene.

Særdeles viktig for biologisk mangfold er skogens struktur. Dette vies heller ikke oppmerksomhet i
rapportene til tross for den enorme forandring i skogstruktur som har utviklet seg siden
bestandsskogbruket overtok. Det gjelder på alle arealnivåer fra bestand til landskap. Forskjellene
mellom naturskogens naturlige struktur og den mer eller mindre manipulerte strukturen i
virkesproduksjonslandskapet anskueliggjøres ikke i rapportene.

Industriskogbrukets konsekvenser for dyre- og plantelivet må vises i omfattende kvalitative og
kvantitative undersøkelser over tid. Dette er også fraværende i de undersøkelser skogbruket påberoper
for å godtgjøre pågående driftsmetoder.

Opplevelsesverdier i skoglandskapet mangler også undersøkelser. Det er viktig å bringe på det rene
hvordan disse oppleves i forskjellige skogavsnitt fra gammel naturskog til mer eller mindre manipulerte
kulturskoger.

Som nevnt tidligere er vår erfaring at etterlevelsen av LS-s er dårlig. Vi har i to år tatt stikkprøver i
Østfold og tror funnene er representative for norsk skogbruk. Vi ser hyppige, nesten konsekvente brudd
på standardene. Summarisk er det manglende eller mangelfulle kantsoner (alle miljøer), mangelfulle
eller undermåls livsløpstrær, uheldige hogstformer, forringede nøkkelbiotoper, borthogde grove og
gamle trær, manglende hensyn ved brattkanter og i blokkmark, ureparerte kjøreskader og ødelagte
kulturminner og stier, for å nevne noe.

3. partkontrollen (revisjonen) skal sikre at LS-s etterleves. Det er vanskelig å få ut opplysninger om den.
Så langt vi har klart å bringe fram fakta, kan det synes som om den er svært nær ikke-eksisterende når
det gjelder kontroll av skogbrukstiltak (hogst m.v.), og de få kontroller som foretas, ser ikke ut til å
avdekke manglende miljøhensyn, men er mer rettet mot administrative rutiner og dokumentforvaltning.

Flere av resultatene som fremlegges i undersøkelser skogbruket påberoper, er basert på skjønn. Det er
trolig at personer rekruttert fra eller tilknyttet landbruket gjør andre vurderinger enn nøytrale
analytikere.

Bård E. Andersen


