Fellesforbundet
Generelle opplysninger
Organisasjon

Fellesforbundet

Adresse

Lilletorget 1, Postboks 9199 Grønland

Telefon

0134 Oslo

E-post

post@fellesforbundet.no

Internett

http://www.fellesforbundet.no

Kort presentasjon Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har
av organisasjonen forbundet cirka 150 000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper. Blant
disse arbeidstakere innen skogbruk som motormanuell arbeidskraft og
skogsmaskinførere. Videre organiserer forbundet arbeidstakere innen
trebearbeidende industri og papirindustrien.
Forbundets formål
Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres
lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal forbundet arbeide for:









å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale
interesser og sikre den fulle sysselsetting
at det betales lik lønn for arbeid av lik verdi
å motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn
av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn
at arbeiderbevegelsens kulturarv blir tatt vare på
en sosialistisk samfunnsordning, bygd på de frihets- og
rettsidealer den demokratiske sosialismen representerer
at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig
å fremme utvikling, nedrustning, sikkerhet og fred gjennom
forpliktende internasjonalt samarbeid
å arbeide for å opprette og bevare et rent ytre miljø både
nasjonalt og globalt

Sju tidligere forbund
Fellesforbundet ble stiftet 8. mai 1988. De sju forbundene som står bak
forbundet er Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk
Bygningsindustriarbeiderforbund, Norsk Papirindustriarbeiderforbund,
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Bekledningsarbeiderforbundet,
Norsk Grafisk Forbund og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.
Kontaktperson(er) Rolf Jørn Karlsen, tlf. 90164293
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
Interessekonflikter i skog

Fellesforbundet har distriktskontor og lokale fagforeninger i alle fylker.

Partsinnlegg

bidra til å etablere
lokalt samarbeid?
Rolle og syn på målsettinger for skogforvaltning og skogbruk i Norge
"Partsinnlegg" –
fri tekst.

Den årlige tilveksten av biomasse i den norske skogen er betydelig, og
økt bruk av bioenergi må være et satsingsområde i Norge – i tillegg til at
myndighetene må tilrettelegge for økt avvirkning av skog for å sikre den
trebearbeidende industrien tilstrekkelig tilgang på virke. Langsiktige og
forutsigbare tilskudd og rammebetingelser er viktig for å skape et sterkt
praktisk fagmiljø for å få økt planting og god pleie av ungskogen. Den
skogbaserte verdikjeden er omfattende, og avhengigheten innenfor
kjeden er sterk. Dersom et ledd forsvinner ut av markedet, vil resten av
verdikjeden få store problemer.
Fellesforbundet er opptatt av at skogbruk må drives slik at det sikrer en
reell miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraft.
Forbundet er bevisst på skogens rolle som leverandør av
økosystemtjenester som rensing av vann og luft, vern mot jorderosjon og
flom, samt opptak og lagring av karbon. Skogen representerer
leveområde til halvparten av de trua og nær trua artene (rødlistearter) i
Norge. Biologisk gammel skog og død ved er de viktigste leveområdene
for trua arter. Disse forholdene må hensyntas i skogpolitikken slik at
skogbruket drives reelt bærekraftig. Utvidet vern av skog er ikke
problematisk hvis en kan utvikle et mer aktivt skogbruk innenfor den
delen som ikke er vernet.
Fellesforbundet har i mange år samarbeidet nært med skognæringen og
miljøbevegelsen om blant annet skogsertifisering og mener skogbruket
må drives innenfor rammene av skogsertifiseringssystemene PEFC og
FSC.
Fellesforbundet er opptatt av at det ikke skal være konflikt mellom
miljøinteressene og et aktivt skogbruk. Skognæringen og den
skogbaserte industrien er helt avhengig av at skogbruket drives på en
reelt bærekraftig måte. Samarbeidet og dialogen mellom
miljøinteressene, skognæringen og den skogbaserte industrien må derfor
fortsette.
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Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
Generelle opplysninger
Organisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

Adresse

Eyvind Lyches vei 23B, 1338 SANDVIKA

Telefon

67 81 51 80

E-post

post@friluftsrad.no

Internett

www.friluftsrad.no

Kort presentasjon Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende
av organisasjonen samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å
arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og
ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd.
Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og
eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver.
Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre,
arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen
kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et
kronebeløp pr innbygger).
Aktuelle oppgaver for friluftsråd
 Ta vare på arealer til friluftsformål
o Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for
ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at
friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i
beslutningsfasen.
o Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
o Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og
turveier
o Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler til
offentlige friluftsområder
 Tilrettelegging, drift og vedlikehold av friluftsområder
 Informasjon
o Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler,
turforslag på www.GodTur.no og www.TellTur.no m.m.
 Aktivitetstiltak
o Kurs for ansatte i barnehager, grunnskoler og SFO
(Læring i friluft)
o Uteskole for skoleklasser
o Organiserte turer og utearrangement (Naturlos)
o Friluftsferie for barn og ungdom
o Friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper
og andre med særskilte behov
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Kontaktperson(er)

Morten Dåsnes (daglig leder)
Lise-Berith Lian (Læring i friluft)
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon

Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å etablere
lokalt samarbeid?

Pr mai 2013 er det 23 interkommunale friluftsråd i Norge. Alle bistår
skoler i friluftsfaglige saker, og de aller fleste har egne prosjekter rettet
mot skoler og/ eller barnehager og kan bistå i en eller annen form i
lokale prosjekter. Ta kontakt med ditt lokale friluftsråd. Linker finnes på
forsiden av www.friluftsrad.no.

Rolle og syn på målsettinger for skogforvaltning og skogbruk i Norge
"Partsinnlegg" –
fri tekst.

Over 90 % av Norges befolkning driver med en eller annen form for
friluftsliv, og til det trenger vi natur som gir oss gode opplevelser.
Skogen er viktig for friluftsliv.
En god skog for friluftsliv er variert. Gammel og ung skog dekker
området som et lappeteppe, og det er et varierende innslag av løv- og
barskog. Skogen har treslag som hører til i vår del av landet.
Hogstfeltene er små og har grenser som følger terrenget. Der kan det
være fint å ta en rast, leke på ski eller få litt utsikt. På hogstfeltene er det
satt igjen høye stubber og døde trær. I kantsonene langs bekker, vann og
elver er trærne bevart. Etter hogst er det ryddet for hogstavfall ned mot
vann og vassdrag og i stiene og skiløyper. Kjøreskader i stiene er rettet
opp. I skogen kan vi glede oss over møter med fugler og pattedyr, vi kan
finne bær, sopp og vekster som vi kan høste og ta med oss hjem.
Friluftsrådenes Landsforbund er opptatt av at:






Stier ryddes for hogstavfall etter hogst
Kjøreskader rettes opp i stier og på turveier
Hogstflatene er små og følger terrenget
Det brukes norske treslag ved foryngelse og nyplanting og det er
jevnlig innslag av løvtrær
Det legges til rette for å ferdes langs og til turmål som vann og
vassdrag, utsiktspunkt, kulturminner og samlingspunkt som
bålplasser, gapahuker, serveringsstuer og overnattingshytter

For at alle skal ha muligheten til å komme seg ut i skogen, er det også
enkelte steder behov for turveier. Turveier sikrer at de som trenger hjul
for å komme fram, enten det er rullestol eller barnevogn, får muligheten
til å ta del i gledene med friluftsliv.
Skogene nær der vi bor, står i en særstilling. De blir ofte brukt og har
stor verdi for mange mennesker. Slike områder må forvaltes på en slik
måte at det i større grad legges opp til rekreasjon og opplevelser for
mange ulike brukere.
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FRIFO (Friluftslivets fellesorganisasjon)
Generelle opplysninger
Organisasjon

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Adresse

Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo

Telefon

23 31 09 80

E-post

post@frifo.no

Internett

www.frifo.no

Kort presentasjon FRIFO er en paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner i
av organisasjonen Norge med til sammen rundt 720.000 medlemskap. FRIFOs
hovedoppgave er:






å være talerør for friluftslivet og medlemsorganisasjonene
å fremme et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv for alle
å vise at friluftsliv øker forståelsen for vern av natur og gir fysisk
og psykisk sunnhet
å verne om allemannsretten
å bedre rammebetingelsene for medlemsorganisasjonene og å
være et aktivt møtested og diskusjonsforum for
friluftslivsinteressene

Det er stort press på natur- og friluftsarealer, særlig rundt de store byene.
Det er derfor stor oppmerksomhet på nærfriluftsliv og å ta vare på
friluftarealer i nærmiljøet. By- og tettstedsnære skogsområder er
sannsynligvis de mest brukte friluftsområdene og det er derfor ikke
likegyldig hvordan vi forvalter disse skogene i forhold til å bevare
opplevelseskvalitetene.
Sekretariatet består for tiden av fem personer, men trekker også veksler
på ansatte og øvrig nettverk i medlemsorganisasjonene.
FRIFO fungerer også som sekretariat for den sentrale styringsgruppen
for Forum for natur og friluftsliv (FNF). FNF er et samarbeidsforum
mellom natur og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet er å
styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. FNF har en
ansatt koordinator i hvert fylke og har god oversikt og kontakt med
organisasjonene i fylket. For mer informasjon om FNF, se www.fnfnett.no.
FRIFOs medlemsorganisasjoner er: 4H Norge, Den Norske
Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM-speiderne, KRIK;
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges
Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund,
Norges Turmarsjforbud, Norsk Kennel Klub, Norges
Interessekonflikter i skog
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Orienteringsforbund, Skiforeningen og Syklistenes Landsforening.
Kontaktinformasjon til organisasjonene finnes på FRIFOs nettside.
Organisasjonene er meget forskjellig organisert, særlig på
fylkesplan/kretsnivå, men til sammen har disse organisasjonene rundt
4.700 lokale lag og foreninger. Organisasjonene og medlemmene har
gode kunnskaper om friluftslivsaktiviteter og tilrettelegging for
friluftsliv, men har også kunnskap om friluftsarealer og hvilke kvaliteter
det er viktig å ta vare på.
Kontaktperson(er) Lasse Heimdal, generalsekretær, tlf. 95 15 11 94
Hans Erik Lerkelund, rådgiver, tlf. 98 84 93 97
Thomas A Sveri, fagkonsulent, tlf. 97 72 28 12
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å etablere
lokalt samarbeid?

FRIFOs medlemsforeninger har fylkes- og lokallag over hele landet som
det går an å ta kontakt med. Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et
allerede etablert samarbeidsnettverk mellom organisasjonene som jobber
for å ta vare på natur- og friluftsarealer, og som det vil være lurt å
kontakte.

Rolle og syn på målsettinger for skogforvaltning og skogbruk i Norge
"Partsinnlegg" –
fri tekst.

Friluftsliv har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av vår
kulturarv. Over 90 % av befolkningen utøver en eller annen form for
friluftsliv i løpet av året. Skogen er derfor ikke bare et viktig levested for
mange arter, men også en viktig arena for friluftsliv.
De mest intensive brukte friluftslivsområdene ligger i umiddelbar nærhet
til der folk bor. De fleste mennesker (ca. 80 %) i Norge bor i byer og
tettsteder. Dette gjør at det er ca. 2-3 % av skogarealet som det aller
meste av friluftslivet i skog foregår i.
Folk har ulike preferanser når det gjelder hvordan de ønsker at skogen
skal se ut, men noen fellestrekk er det. Folk foretrekker i større grad
gammelskog framfor ungskog og naturlige åpninger i skogen, slik som
myrer, vann og treløse områder, framfor hogstflater. Videre ønsker folk
sikt i skogen, i alle fall inntil en viss grense, og foretrekker skog med
enkelte lysninger framfor tett skog eller helt glissen skog. Hogstflater
oppleves generelt som negativt. Den negative opplevelsen øker med
størrelsen på hogstflaten, dårlig landskapstilpassning, økt mengde
hogstavfall og stubber, samt nærheten til byer og tettsteder.
FRIFO mener det er spesielt viktig at de by- og tettstednære skogene
forvaltes på en måte som fremmer friluftslivet og de opplevelseskvalitetene folk foretrekker. For å opprettholde eller gjenopprette
opplevelsesverdiene i slike skoger, mener FRIFO at det i langt større
grad enn til nå, må benyttes lukkede hogstformer som gruppehogster og

Interessekonflikter i skog
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blendningshogster.
Det biologiske mangfoldet er en helt sentral opplevelsesverdi for
friluftslivet, og skogen inneholder en rekke ulike naturtyper og arter som
er en viktig kilde til naturopplevelser. FRIFO mener derfor det er viktig
å verne et representativt utvalg av all skogsnatur og ta generelle hensyn
til natur- og friluftslivsinteresser i all forvaltning av skog. Trelagsskifte
og bruk av fremmede treslag er FRIFO meget skeptisk til.
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Naturvernforbundet
Generelle opplysninger
Organisasjon

Norges Naturvernforbund

Adresse

Mariboesgt. 8, 0183 Oslo

Telefon

23109610

E-post

naturvernforbundet@naturvernforbundet.no

Internett

http://www.naturvernforbundet.no

Kort presentasjon Naturvernforbundet er Norges største landsomfattende, medlemsbaserte
av organisasjonen og demokratiske natur- og miljøvernorganisasjon. Naturvernforbundets
kjerne er bygget opp gjennom snart 100 år etter oppstarten i 1914. Vi har
en demokratisk struktur med et stort frivillig apparat. Vi har i overkant
av 20 000 medlemmer, 600 tillitsvalgte og omkring 100 fylkes- og
lokallag. Samlet innehar vi solid kompetanse på en rekke fagområder i
våre fagavdelinger i sekretariatet, styrende organer, fagutvalg, faglige
utvalg og ressursnettverk samt fylkes- og lokallag.
Kontaktperson(er) Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold. 91192234
Gjermund Andersen, leder skogutvalget. 95226402
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å etablere
lokalt samarbeid?

Naturvernforbundet har fylkeslag i alle fylker og mange lokallag. Flere
av våre fylkeslag har bidratt med prosjekter i «Den naturlige
skolesekken» (DNS), som Naturvernforbundet var initiativtaker til.
Naturvernforbundet har utarbeidet og tilrettelagt flere
undervisningsopplegg for skoler gjennom DNS, og en rekke av våre folk
har bidratt i dette arbeidet, se: (http://naturvernforbundet.no/for-skolerden-naturlige-skolesekken/category1415.html). Vi har også etablert et
nasjonalt nettverk med naturguider som kan tilby og bistå
spesialkompetanse også innenfor skog, skogøkologi og artskunnskap.

Rolle og syn på målsettinger for skogforvaltning og skogbruk i Norge
"Partsinnlegg" –
fri tekst.

Interessekonflikter i skog

Av over 2000 trua arter i Norge lever 47 % i skog. Rødlista for
naturtyper inneholder 80 naturtyper, hvorav 19 er skog. Med andre ord
er skogsnatur svært viktig for den trua naturen i Norge og for at vi skal
oppfylle våre internasjonale forpliktelser om vern og bevaring av
biologisk mangfold. Det er en trussel mot verdifull skog når det gjøres
hogst eller andre inngrep uten at det tas godt nok hensyn til de biologiske
verdiene og økosystemene i skog. Bare 2,7 % av den produktive skogen
er vernet, noe som langt mindre enn forskernes anbefalinger. Dette betyr
at mange biologisk svært verdifulle områder i dag kan hugges. I tillegg
er bare et par prosent av dagens skoger eldre enn 160 år. Selv det er
Partsinnlegg

svært ungt i en skogs liv. Svært mye av våre skoger er yngre enn 80 år.
Boreal skog er verdens nest største CO2-lager. Bare i Norge har skogen
lagret over 7 milliarder tonn CO2. Mye av dette finnes i skogsjord, bare
en mindre del er bundet i vegetasjonen. Vern, lukket hogst og det å la
trærne som skal hugges stå noen år ekstra og sluke mer CO2 før de
hugges er effektive klimatiltak der skogbruket kan bidra.
Det er den eldste skogen som helt klart gir den største klimanytten, i alle
fall på kort sikt. Treplanting vil vi ikke se effekten av før om 50 til 100
år. Den gamle skogen har sugd til seg CO2 og plassert det trygt i bakken
i lang, lang tid. Hogger vi disse trærne vil store mengder CO2 frigis fra
jordsmonnet og lageret tømmes. Gammel skog fortsetter å lagre og binde
CO2, og tar vi vare på gammelskogen får vi en fantastisk naturrikdom
med på kjøpet. Disse områdene er biologisk sett svært viktige, og vi er
avhengig av å beholde disse skogene både av klimahensyn og for å
bevare naturmangfoldet.
Vi ser to hovedutfordringer for ivaretakelsen av naturmangfoldet i skog:
Hogst
 Dagens skogbruk er ikke bærekraftig. Sertifiseringen er for dårlig
og skoglov og miljøforskrift er ikke tilfredsstillende for å ivareta
de naturverdier som finnes i skogen. Dagens hogstregime tar ikke
tilstrekkelig inn over seg naturmangfoldloven og hvordan denne
skal brukes for å sikre arter, naturtyper og økologisk dynamikk i
skog.
Alt for lite skogvern
 Omfang begrenses av for lave bevilgninger til erstatning
 Lite oppmerksomhet i befolkningen om naturverdiene i skog
Naturvernforbundet ønsker et aktivt skogbruk og bruk av norsk tømmer.
Det forutsetter at man driver et miljømessig bedre skogbruk enn det som
gjøres i dag. Det må dokumenteres på en troverdig måte at norsk tømmer
faktisk kan bli et godt miljøprodukt, der miljø, naturmangfold og klima
sikres gjennom en økologisk tilfredsstillende forvaltning. Dagens
skogbruk er ikke der. Myndighetene må styrke skogvernet betydelig,
forbedre miljøkravene i skogbruket på en rekke sentrale områder og
innføre meldeplikt på alle tiltak i skog for å sikre at ambisiøse miljømål
kan nåes.
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NORSKOG
Generelle opplysninger
Organisasjon

NORSKOG

Adresse

Postboks 123, Lilleaker. 0216 Oslo

Telefon

22518900

E-post

firmapost@norskog.no

Internett

http://www.skoginfo.no

Kort presentasjon NORSKOG er en landsdekkende organisasjon for skogeiere som har
av organisasjonen som formål å arbeide for skogeiernes interesser økonomisk og politisk.
NORSKOG arbeider politisk opp mot landet myndigheter og driver
faglig bistand overfor medlemmer. Gjennom datterselskap som
NORTØMMER driver vi omsetning av tømmer, og bistår den enkelte
skogeier med å selge deres tømmer og sikre at de får riktig oppgjør. I
den forbindelse tilbyr vi også assistanse med hogst, skogplanting og
andre driftsoppgaver.
Ca 15 % av landets skogareal eies av medlemmer i NORSKOG, med
hovedvekt i de deler av landet med størst skogbruksaktivitet.
NORSKOG tilbyr i tillegg skogfaglig bistand andre skogeiere enn egne
medlemmer, både i Norge og utenfor landets grenser.
Inklusive datterselskap er det 47 personer som arbeider i NORSKOG.
Dette er personer som for en stor del er utdannet innenfor forvaltning av
skog og utmark. I tillegg har vi avtaler med entreprenører og
underleverandører av tjenester.
Kontaktperson(er) Gaute Nøkleholm, Organisasjonssjef, Tlf. 41 44 29 92
Erling Bergsaker, Skogsjef, Tlf. 91 51 14 67
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å etablere
lokalt samarbeid?

NORSKOG er organisert med regionale distrikts-lag, som hvert har et
eget distrikts-styre. Hvert distrikt dekker 1 – 3 fylker. Ønskes kontakt, er
det enklest å ta første-kontakt med vårt hovedkontor i Oslo, per telefon
eller e-post.

Rolle og syn på målsettinger for skogforvaltning og skogbruk i Norge
"Partsinnlegg" –
fri tekst.

Interessekonflikter i skog

Skogbruk er en av landets eldste næringer, og har vært drevet gjennom
flere hundre år. Teknologien og måten vi driver skog på har endret seg,
men omfanget av hogsten har vært relativt stabil. Vi hogger i dag ikke
mer enn vi gjorde i tidligere tider, heller noe mindre. Skogen forvaltes og
Partsinnlegg

skjøttes nå mer systematisk, slik at mengden trær og stående volum i
skogen har økt vesentlig de siste hundre år. Det samme har tilveksten.
Det vokser årlig til ca. 24 millioner kubikkmeter trevirke. Vi hogger
årlig 10 – 12 millioner kubikkmeter, slik at volumet trevirke i skogen
fortsetter å øke. Det er potensial for å øke hogsten noe.
Skogen drives ut i fra et bærekraftighetsprisnipp. Vi skal på lang sikt
ikke ta ut mer virke enn tilveksten, og vi skal bidra til at det biologiske
mangfoldet knyttet til skogen ikke blir vesentlig skadelidende av vår
virksomhet. Vi skal i tillegg drive skogen slik at den kan fungere som
arena for friluftsliv som skigåing, jakt, fiske etc. Dette blir fulgt opp
blant annet gjennom ulike ordninger for miljøsertifisering, hvor den
vanligste er ISO 14001/PEFC pluss at noen også har FSC sertifikat.
Det er ca. 30.000 arbeidsplasser i skogbruk og skogrelatert industri.
Trevirke, papir og andre skogprodukter er miljøvennlige produkter
basert på et klimavennlig og fornybart råstoff. Skal vi klare å redusere
utslippene av CO2 i samsvar med internasjonale klima-målsettinger må
en større del av vår verdiskaping og forbruk baseres på fornybare
råstoffer som tømmer og trevirke. Det blir derfor viktig at vi både steller
skogen slik at tilveksten og CO2-bindingen kan øke, og slik at vi kan øke
avvirkningen i fremtiden.
NORSKOG arbeider for at det skal være lønnsomt å drive et bærekraftig
skogbruk, og at aktiviteten skal kunne utvikle seg positivt også i
økonomisk forstand. Vi aksepterer at enkelte naturverdier ikke kan
forenes med skogbruk, men legger da til grunn at disse verdier må sikres
gjennom opprettelse av reservater eller nasjonalparker, hvor skogeier
erstattes for ikke å kunne avvirke innenfor slike områder.
Skogen vokser best og binder mest CO2 i yngre alder. Enkelte treslag
vokser langt bedre og binder langt mer CO2 enn andre. Ved å sørge for at
vi har tilstrekkelig tett skog slik at vi utnytter jordas produksjonsevne,
har en god aldersfordeling på skogen og treslag som vokser godt under
de lokale forhold kan vi få en god og lønnsom produksjon med stor
binding av CO2. I de aller fleste tilfeller vil en velge treslag som vokser
naturlig i området. I våre sertifiseringsregler er det definert en rekke
vegetasjonstyper hvor trelagsskifte ikke er tillatt. Når en unntaksvis
ønsker å benytte et utenlandsk treslag, krever dette godkjenning fra
offentlige myndigheter.
Skogsbilveier er nødvendig for å frakte ut tømmer. I Norge har vi mindre
tetthet av skogsbilveier enn de fleste land det er naturlig å sammenlikne
seg med. I Norge har vi behov for å bedre kvaliteten på de
skogsbilveiene vi har, og bygge mer skogsbilveier, for å få en effektiv
transport og redusere behovet for lange terrengtransporter, som både er
dyrt og øker risikoen for skjemmende kjørespor.
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SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)
Generelle opplysninger
Organisasjon

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Adresse

Kristian Augustsgate 7A, Pb 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon

22363641

E-post

sabima@sabima.no

Internett

http://www.sabima.no

Kort presentasjon SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en
av organisasjonen miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er
en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Formålet
er å spre biologisk kunnskap hos politikere og myndigheter for slik at vi
kan ta bedre vare på natur og biomangfold.
Arter og naturtyper forsvinner raskere enn noen gang, hovedsakelig på
grunn av hvordan vi bygger og forandrer i naturen vår, noe som
medfører at artenes leveområder forsvinner. Vi må ta vare på alle arter
og naturtyper for ikke å risikere tap av økosystemene og deres viktige
funksjoner.
Sekretariatet består av ni personer som har solid bistand fra vårt nettverk
av medlemsorganisasjoner.
SABIMA har ni medlemsforeninger: Nordisk kulturlandskapsforbundNorge (NKF-Norge), Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk
Biologforening, Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening,
Norsk Limnologisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk
Zoologisk Forening og Norske Havforskeres Forening.
Foreningene inneholder fagfolk i biologi og de fleste dyktige
amatørbiologene i Norge. Store deler av kunnskapen om planter og dyr
her i landet bygger på arbeidet gjort i SABIMAs medlemsforeninger.
Kontaktperson(er) Christian Steel, generalsekretær, Tlf. 93 44 50 82
Anna Blix, rådgiver, Tlf. 99 16 37 89
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å etablere
lokalt samarbeid?
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SABIMAs medlemsforeninger har medlemmer over det meste av landet
som det går an å ta kontakt med, og SABIMA-sekretariatet vil ofte
kunne bistå med å formidle kontakt. Følgende av medlemsforeningene i
SABIMA har fylkesavdelinger og/eller lokallag: Norges sopp- og
nyttevekstforbund, Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk
forening, Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening
Adresser finnes på www.sabima.no.
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I tillegg til å gi oss økosystemtjenester som rensing av vann og luft,
hindre at jordsmonnet vaskes ut, vern mot flom og opptak og lagring av
karbon, er skogen leveområde til halvparten av de trua og nær trua artene
(rødlistearter) i Norge. Skogbruk i ulike former er oppført som en
negativ faktor for nær 85 prosent av rødlisteartene som er knyttet til
skog. Biologisk gammel skog og død ved er de viktigste leveområdene
for trua arter, men under 2 % av den norske skogen er eldre enn 160 år.
SABIMA jobber derfor for at et variert utvalg på 10 % av den
produktive skogen skal vernes som naturreservater. Skogeierne skal få
full erstatning. I tillegg må lover og regler påby at 5 % nøkkelbiotoper
for trua arter må bevares på hver eiendom. Videre må skogbruket bevre
kantsoner, sumpskog, fjellskog med mer. Fram til Norge vernet 10 % av
skogen, må vi være ekstra forsiktige med hogst i områder som kan
inneholde biologisk verdifull skog.
SABIMA er likevel ikke på noen måte motstander av skogbruk. Vi
samarbeidet i mange år nært med skognæringen om blant annet
skogsertifisering, og mener det er fornuftig å drive et aktivt og
regningssvarende skogbruk på store deler av det produktive skogarealet.
Selv med de vernetiltak vi mener er nødvendig, kan mer enn 80 % av det
produktive skogarealet brukes til aktivt skogbruk.
Fornybare produkter fra skogen kan være positive bidrag i
klimasammenheng og er en nødvendig del av et fornybarsamfunn. Men
hogsten i seg selv er negativ i klimaregnskapet, og vi er derfor skeptisk
til å øke hogsten i (klima)situasjonen vi er i nå. Hogst av skog gir en
karbongjeld som det tar svært lang tid å betale tilbake.
Om vi lar den gamle skogen stå, fortsetter den å binde karbon. Trær som
dør og råtner bidrar til et av verdens største karbonlagre som finnes i
skogsjord i våre nordlige skoger.
Treslagsskifte og skogplanting på nye arealer er vi svært skeptiske til.
Man innfører da fremmede arter og endrer den stedegne naturen
fullstendig.
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Norges Skogeierforbund
Generelle opplysninger
Organisasjon

Norges Skogeierforbund

Adresse

Postboks 1438, Vika 0115 Oslo

Besøksadresse

Roald Amundsens gt. 6, Oslo

Telefon

23 00 07 50

E-post

post@skogeier.no

Internett

www.skogeier.no

Tidsskrift

SKOG www.skog.no

Kort presentasjon Norges Skogeierforbund er en landsomfattende demokratisk oppbygd
av organisasjonen næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med
rammebetingelser for skogeiere og skognæringen. Skogeierforbundet er
også koordinerende ledd og et serviceorgan for åtte tilknyttede
skogeierandelslag.
De åtte skogeierandelslagene er spredt over hele landet unntatt
Finnmark, og har 36.000 eiere. Andelslagene er delt inn i lokale
skogeierlag eller skogeierområder.
Skogeierandelslagenes viktigste oppgave er å forhandle med tømmerkjøpere om pris, mengde og betingelser, for så å kjøpe tømmer av
skogeiere og selge det til tømmerkjøperne. Videre organiserer de hogst
og tilbyr andre skogbrukstiltak for skogeiere og driver med opplæring.
Alt dette inngår i rutiner som er sertifiserte for å sikre at en unngår feil.
I Norge har vi 83 millioner dekar produktiv skog. Medlemmene i
Skogeierforbundet eier og forvalter ca halvparten av dette arealet og står
for ca 70 % av hva som omsettes av tømmer.
Norges Skogeierforbund feirer 100 år 2013. I den anledning er det laget
korte videoer som viser hva organisasjonens mener om forskjellige sider
ved skogbruk og bruk av trevirke. Se
http://www.youtube.com/user/Skogeierforbundet
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å
etablere lokalt
samarbeid?
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Lokalt kan skogeierandelslagene kontaktes. Det er:
Havass Skog, kontorsted Ørje
Glommen Skog SA, kontorsted Elverum
Mjøsen Skog SA, kontorsted Lillehammer
Viken Skog SA, kontorsted Hønefoss
AT Skog SA, kontorsted Skien

Partsinnlegg

Vestskog SA, kontorsted Granvin
Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA, kontorsted Førde
Allskog SA, kontorsted Trondheim
Se: http://www.skogeier.no/tema.cfm?tema=Skogeierandelslag

Rolle og syn på målsettinger for skogforvaltning og skogbruk i Norge
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Skogeiere som er medlemmer i Norges Skogeierforbund driver et
bærekraftig skogbruk basert på at skogen er et fornybart råstoff.
Det hogges hvert år ca 12 millioner kubikkmeter tømmer og ved i norske
skoger. Tilveksten er for tiden ca 25 millioner kubikkmeter. Skogen,
målt som råstoff, har i løpet av siste 100 år økt fra ca 300 til ca 900
millioner kubikkmeter. Dette er målt av Landsskogtakseringen. Se:
http://www.skogoglandskap.no/temaer/skogen_i_norge med lenker til
oversikter.
Det er ikke registrert at det har forsvunnet arter fra den norske skogen de
siste 20 årene. Det er ikke flere truete arter nå enn for 20 år siden, og
mange arter har fått bedre forhold. Dette dokumenteres av
Artsdatabanken. Se Norsk rødliste for arter 2010
http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=273&amid=8288
En viktig årsak til at forholdene for mange arter i skogen har blitt bedre
er at det har blitt mer areal gammel skog, flere gamle grove trær og flere
lauvtrær. Videre har mengden døde trær økt betydelig. Det er nå mer enn
100 millioner kubikkmeter døde trær i skogen. Halvparten av denne
økningen har kommet siste 20 år. Døde trær er svært viktig for mange
sjeldne og sårbare sopp- og insektarter. På grunn av at det er flere døde
trær med insekter som er tilgjengelig næring for hakkespettene, er de tatt
ut av rødlista som kom i 2010.
For å sikre at en driver et bærekraftig skogbruk må det tas systematiske
hensyn når skog hogges. Det er regulert av bestemmelser i
skogbruksloven. De viktigste hensynene er å sette av nøkkelbiotoper, det
er livsmiljøene som har størst potensial som levested for arter som i dag
er rødlistet. Til nå er det satt av flere enn 60.000 slike områder i den
norske skogen. De er i gjennomsnitt ca 10 dekar store. I tillegg har
skogbruket rutiner for å sjekke alle miljødatabaser før hogst for å se om
det er arter der som krever at det etableres nøkkelbiotop. Videre spares
skog i alle kantsoner til brede bekker, elver, vann og myrer og det settes
igjen et livsløpstre pr dekar. Det er et tre som skal få stå til det dør og
råtner i skogen.
For å påse at skogeierne etterlever miljøhensynene er skogbruket
sertifisert. Det er laget en miljøstandard med 25 kravpunkt som skal
etterleves og som det utføres kontroll etter. Sertifiseringsordningen er
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knyttet til PEFC, som er den største internasjonale
skogsertifiseringsordningen. Se http://www.pefcnorge.org/
Skogeieren i Norge har siden 2004 tilbudt verneverdig skog til staten for
å lage naturreservater der skogen ikke skal hogges. Denne ordningen
kalles ”frivillig vern av skog”. Det har bidratt til at 138 områder med et
samlet produktivt skogareal på mer en 350.000 dekar pr 2013 er vernet.
Det arbeides for tiden med flere enn 200 nye områder som kan vernes
som naturreservat om staten bevilger penger.
Skogen kan bidra til å løse klimautfordringer. Skog i vekst tar opp og
lagrer CO2, samtidig som bruk av trevirke kan redusere behovet for
fossile ressurser som olje og kull. Hovedårsaken til den globale
utfordringen med temperaturøkning er økende bruk av ikke-fornybare
kull-, olje og gassressurser. 80 % av verdens energiforbruk er i dag
basert på fossile energikilder.
Det avgjørende for å lykkes i klimapolitikken er å redusere bruken av
fossile ressurser. Trevirke kan i utgangspunktet brukes til å lage alt som i
dag lages av olje. Enten direkte i stede for olje eller som trematerialer
som kan erstatte klimabelastende materialer som stål, aluminium eller
betong. Skogbrukets bidrag til å løse klimautfordringen forutsetter et
aktivt skogbruk med planting og økt uttak og bruk av trevirke. Dette vil
både øke skogens karbonlager og gjøre det mulig å erstatte bruk av
fossile ressurser med fornybart trevirke.
Et bærekraftig skogbruk forutsetter at ressursen brukes og fornyes i en
næring som gir inntekter til eiere og samfunn og at en samtidig bevarer
mangfoldet av skoglige økosystemer og levedyktige populasjoner av
arter som naturlig hører hjemme der. Norges Skogeierforbund mener at
norske skogeiere, tross lav økonomisk avkastning, driver et bærekraftig
skogbruk som i tillegg også tar hensyn til friluftsinteresser gjennom krav
i miljøstandarden.
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WWF (World Wide Fund for Nature)
Generelle opplysninger
Organisasjon

WWF (World Wide Fund for Nature)

Adresse

Kristian Augustsgate 7A, Pb 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon

22 03 65 00

E-post

wwf@wwf.no

Internett

www.wwf.no

Kort presentasjon WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som
av organisasjonen president. Fram til 1986 var organisasjonen kjent i Norge som "Verdens
Villmarksfond".
I dag har WWF-Norge i underkant av 15 000 givere og medlemmer, og
en omsetning på ca.100 millioner kroner årlig. Vårt sekretariat i Oslo er
et av de største naturvernfaglige miljøene blant frivillige organisasjoner i
Norge.
Vårt arbeid i Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og
det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann.
Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og
vårt lovverk.
I tillegg støtter vi naturvern- og utviklingsprosjekter over hele verden i
samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter.
Prosjektene er støttet av direktoratet for utviklingshjelp, NORAD og
UD.
Kontaktperson(er) Ny teamleder Landmiljøavdelingen - kommer
Trude Myhre, skogbiolog og rådgiver tmyhre@wwf.no 41 68 74 31
Etablering av lokalt samarbeid skole – organisasjon
Hvordan kan
organisasjonen
bidra til å etablere
lokalt samarbeid?

WWFs skogrådgiver har et stort nettverk av kontaktpersoner og fagfolk
og kan være behjelpelig med å formidle kontakt med disse på
forespørsel. WWF har kun et lokallag, dette holder til i Trondheim og
jobber nettopp med skog. WWF samarbeider også tett med SABIMA,
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom som har mange lokale grupper
og enkeltpersoner som kjenner skogsaken godt.
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Norge trenger mer skogvern!
Mange vet hvor viktig det er å bevare den tropiske regnskogen, men
nordmenn flest vet ikke at også de opprinnelige norske skogene har
unike og trua naturverdier. For eksempel har vi regnskoger i Midt-
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Norge, med lavarter som er mer utsatt enn den velkjente pandabjørnen.
Norge har i utgangspunktet en vakker og variert skognatur, med sjeldne
arter og naturtyper. Men vi har lite igjen av den opprinnelige
skognaturen, særlig fordi skogbruket har omformet mye av skogene våre
og trærne hogges lenge før de blir gamle. Femti prosent av de
utrydningstrua artene i Norge lever i skog, og mange av dem er i ferd
med å forsvinne nettopp fordi de er avhengige av gamle og døde trær.
Det haster med å redde det lille som er igjen av gammelskogen.
Økt skogvern har vært vedtatt politikk av flere regjeringer på både
venstre og høyresiden i mange år. Likevel har ingen av dem utarbeidet
en konkret opptrappingsplan for økt skogvern. Derfor har WWF i
samarbeid med Naturvernforbundet og SABIMA tatt saken i egne
hender og laget et forslag til skogvernstrategi: Skogkur 2020. Rapporten
skisserer hvordan Norge kan oppfylle sine internasjonale
skogvernforpliktelser innen 2020 og identifiserer de antatt 50 mest
verdifulle skogområdene som bør prioriteres i det videre vernearbeidet.
I Norsk Rødliste for arter 2010 slås det fast at halvparten av de
utrydningstruede artene i Norge lever i skog. Skogbruk i ulike former er
oppført som en negativ faktor for nær 85 prosent av rødlisteartene som er
knyttet til skog. Biologisk gammel skog og død ved er de viktigste
leveområdene for trua arter, men under 2 % av den norske skogen er
eldre enn 160 år. Det er særlig effekter av flatehogst som gir negativ
effekt på artene, men også plukkhogst, treslagsskifte, skogsbilveier og
skogbrannslukking påvirker artene negativt.
Skogen leverer økosystemtjenester som rensing av vann og luft, vern
mot jorderosjon og flom, samt opptak og lagring av karbon, samt mat i
form av viltkjøtt, frukt, bær, sopp m.m. og fornybare produkter fra trær.
Derfor er WWF en sterk forkjemper for bruk av skogen og at skogbruket
har en viktig rolle i fornybarsamfunnet som vi ønsker oss. Men det
forutsetter at 10 % av skogen vernes innen 2020 og at skogbruket
gjennomfører strenge miljøhensyn i driften.
Den boreale barskogen, som den norske skogen er en del av, er verdens
største karbonlager i skog. Derfor er det utrolig viktig hvordan vi
behandler skogen vår. Det er den gamle skogen som binder mest karbon
og fortsetter å binde karbon i det uendelige. Treslagsskifte og
skogplanting på nye arealer er vi svært skeptiske til. Man innfører da
fremmede arter og endrer den stedegne naturen fullstendig. Samtidig
som dette ikke er et klimatiltak selv om det til stadighet fremstilles som
det.
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