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• Meld. St. nr. 21(2011-2012) 

Norsk klimapolitikk: 

 

«Regjeringen vil øke det 

produktive skogarealet (…) 

gjennom en aktiv bærekraftig 

politikk for økt tilplanting på 

nye arealer. Som en del av 

dette, vil regjeringen 

presentere en strategi for økt 

skogplanting. Samtidig må det 

utvikles miljøkriterier for 

dette.» 

Bakgrunn 



  

Skogplanting 2012 



  

Dagens regelverk for planting på 

snaumark og skifte av treslag 



 

 

Skogen tar opp over 60 % av utslipp fra 

andre sektorer – økende årlig opptak 



  

Skogreisingsplanene per 1954 

og status per 1995 



1. Samlet anbefaling 

A) Direktoratsgruppen identifiserer en bruttoliste av hvilke nye arealer (åpne arealer og 

gjengroingsarealer med underoptimal skogproduksjon) som kan egne seg for planting 

med basis i dataene fra Landskogstakseringen og eventuelt andre relevante 

datakilder. 
 

B) Basert på bruttolisten i A, lister direktoratsgruppen opp, med begrunnelse, hvilke 

naturtyper eller arealtyper som: 

i. kan tilplantes med basis i miljøhensyn i eksisterende lov- og regelverk, 

ii. i noen tilfeller kan tilplantes forutsatt at det tas spesielle hensyn til 

naturmangfold og andre miljøverdier, herunder treslagsvalg, 

iii. ikke skal tilplantes ut fra hensyn til naturmangfold og andre miljøverdier. 
 

C. Direktoratsgruppen vurderer hvilke arealtyper hvor planting vil være gunstig og lite 

gunstig ut fra samlet klimaeffekt. 
 

2. Direktoratsgruppen vurderer behov for virkemidler for å oppnå planting på nye 

arealer, inkludert en vurdering av både eksisterende og nye virkemidler. 

Mandat 



• Identifisere en bruttoliste over hvilke nye arealer (åpne 

arealer og gjengroingsarealer med underoptimal 

skogproduksjon) som kan egne seg for tilplanting som 

klimatiltak. 

• Beregningsgrunnlag:  

– Data fra Landsskogtakseringen, supplert 

med informasjon fra Digitalt markslagskart 

(DMK) og overvåkningsprogrammet 3Q. 

 

 

Bruttoliste 



  

Landsskogtakseringen 
Arealregistrering 



Gjengroingsmark 
• Finnes ingen enhetlig 

definisjon på 
gjengroingsmark 

 

• Mangler systematiske data 
om arealenes anvendelse 
lengre tilbake i tid 
– Permanente flater i 

Landsskogtakseringen ble 
etablert rundt 1990 

 

• Arealer i tidlig gjengroing 
kan fylle skogdefinisjonen 
– Skog = 10 % 

kronedekning 

 

• Vi skiller mellom 

gjengroingsarealer som fyller 

skogdefinisjonen og arealer i 

gjengroing som ennå ikke fyller 

skogdefinisjonen 

 



  

 

Inkludert i bruttolista 
  Gjengroingsarealer som 

fyller skogdefinisjonen 
 

• Dominert av pionertreslag 
(lauvskog og blandingsskog 
lauv/furu) 

 

• Fravær av aktiv skjøtsel 

 

• Fravær av MiS-livsmiljø som 
indikerer lang kontinuitet 

 

• Kun inkludert arealer som gir 
økt karbonopptak over et 
omløp ved treslagsskifte 

 Arealer i gjengroing som ennå 

ikke fyller skogdefinisjonen 

• Alle «treløse» utmarksarealer 

registrert som 

skogreisingsmark med 

middels til svært høy bonitet i 

DMK 

 

• Fulldyrka mark/ 

innmarksbeite er inkludert 

forutsatt at arealet ikke er i 

hevd (villeng) 



  

Produksjonsøkning ved 

treslagsskifte 



  

 

Arealomfang i bruttolista 

14 % av bruttoarealet vil representere nytt skogareal ved tilplanting 

Resten er skogarealer som i dag har underoptimal produksjon og mindreverdig virke 

Villeng min. 5 dekar utgjør 0,32 mill. dekar 

Kystlynghei høy og svært høy bonitet utgjør 0,21 mill. dekar 

Snaumark & annet tresatt med høy og svært høy bonitet  utgjør 0,32 mill. dekar 



•   

Informasjon om arealene 
(gjengroingsarealer som fyller skogdefinisjonen – 8,44 mill. daa) 

 

 Ca. 1 mill. daa er «lett 

tilgjengelig» innen hver av 

gruppene 

– <500 m driftsveilengde 

– <33 % terrenghelning 



  

 

Bruttolista – arealer 1000 daa 

Pot. 

Bon. 

Ø-A-H O-B-V T-AA-

VA 

R-H-

SF-

MR 

ST-NT N-T-F SUM 

-11 45 45 173 492 167 1999 2921 

14 32 76 153 873 163 1121 2418 

17+ 134 94 206 2172 182 318 3105 

 

SUM 211 214 532 3537 512 3437 

 

8443 



  

 

Bruttolista – tilgjengelig 1000 daa 

Drifts

-for-

hold 

Ø-A-H O-B-V T-AA-

VA 

R-H-

SF-

MR 

ST-NT N-T-F SUM 

<32% 

<500m 
170 120 206 862 325 1261 2945 

<32% 

>500m 
14 18 26 224 54 907 1244 

>32% 

<500m 
18 77 254 1833 87 785 3055 

 

>32% 

>500m 
9 45 617 45 483 1199 

SUM 211 214 532 3537 512 3437 

 

8443 



  

Driftsforhold og potensiell bonitet 

Drifts-

for-

hold 

 

6-8 

 

11 

 

14 

 

17 

 

20+ 

 

SUM 

<32% 

<500m 
9 940 919 492 585 2945 

<32% 

>500m 
94 688 350 63 49 1244 

>32% 

<500m 
547 907 753 848 3055 

>32% 

>500m 
54 588 242 194 121 1199 

SUM 157 2764 2418 1503 1602 8443 



  

CO2-opptak i skog 



  

Karbonlager i skog 



  

Albedo ved hogst - Hedmark 



 



• Lite snø i de mest 

aktuelle områdene 

• Store deler av arealet er 

skogkledd i dag 

• Store deler av arealet 

må rydde/åpnes før 

planting 

• Vesentlig økt produksjon 

ved planting av gran 

 

Albedoeffekten  

– endring av reflektert sollys 



  

Prioriteringskriterier for arealer ut 

fra skogbruksmessig nytteverdi 

Produksjonsevne Tilgjengelighet Utviklingsmuligheter i  

eksisterende skog  

• Prioritere arealer 

som gir størst 

produksjon (høy 

bonitet) 

 

• Ved treslagsskifte 

bør også 

produksjonsøknin

g vektlegges 

(bonitetsheving) 

 

• Prioritere arealer 

med kort 

driftsveilengde og 

som er egnet for 

drift med 

hjulgående 

maskiner 

 
• Prioritere glisne 

arealer og skog 
med lite 
tilvekstpotensial 

 

• Prioritere arealer 
med liten mulighet 
for produksjon av 
verdifulle 
sortimenter 



1. Om det er delområder der eksisterende lovverk ikke 

tillater planting 

2. Om det forekommer naturtyper og kulturlandskap 

med høy verdi 

1. Utvalgte naturtyper  

2. Truede og nær truede arter/naturtyper 

3. Helhetlige og utvalgte kulturlandskap 

4. Naturtyper med spesiell verdi 

5. Rødlistede naturtyper 

 

Miljøkriterier - arealvurdering 



3.  Risiko for påvirkning av miljøverdier i pkt. 1 og 

2 utenfor tiltaksområdet 

4.  Arealets landskapsmessige verdi, betydning 

for friluftsliv og landskapsopplevelser 

5. Mulig tilpasning og avbøtende tiltak for å 

unngå vesentlig konflikt med miljøverdier 

6. Mål og prinsipper i naturmangfoldloven kap. II 

 

Miljøkriterier - arealvurdering 



  

Hva kreves for å lykkes? 
• Tilskudd til skogplanting på 

nye arealer 
 

• Garantier til 
planteprodusentene 
 

• Vil kreve ekstra 
personalressurser i  

 fylker med stor andel av 
aktuelt areal 

 

• Kommunene må involveres 
 

• Organisering/planlegging/ 
motivering ved egne 
rådgivere/”pådrivere” lokalt 

 

 



1. Retningslinjer - Fylkesmannen 

2. Planlegging - Kommunen 

3. Informasjon og rådgivning 

4. Melding og godkjenning - Kommunen 

5. Utplanting 

6. Tilskudd  

Saksgang 



G. Planting utføres  på 

godkjent areal etter  

lokale retningslinjer  og 

kriterier 

H. Etter planting søker 

skogeier kommunen om  

tilskudd  

I. Kommunen vurderer 

søknad og gir 

anbefalinger 

J. Fylkesmannen 

utbetaler tilskudd 

Forslag til saksbehandling  

F. Kommunen 

godkjenner arealene og  

fylkesmannen 

godkjenner bruk av 

utenlandske treslag for  

etablering av skog på 

nye arealer som 

klimatiltak 

D. Aktuelle areal meldes til kommunen, og 

eventuell søknad om bruk av utenlandske 

treslag sendes til fylkesmannen.  

Samordning av arealer mellom flere 

grunneiere 

B. Retningslinjer  og kriterier for prioritering 

av  arealer utarbeides av fylkesmannen, 

kommunen og næringsorganisasjonene i 

landbruket lokalt. Kommunen utarbeider 

planer for aktuelt areal  som godkjennes  av  

fylkesmannen. 

Arealene eller bruk 

av utenlandske 

treslag godkjennes 

ikke 

A. Fylkesvise tiltaksprogram og informasjon 

utarbeides  av fylkesmannen i samråd med 

kommunene 

C. Rådgivere/pådrivere  får ansvaret for å 

organisere arbeidet lokalt., informere om 

ordningen, samle og aktivere grunneiere og 

hjelpe til med  saksbehandlingen 

E. Kommunen vurderer  arealene med 

grunnlag i  

retningslinjer,  kriterier og plan for aktuelle 

arealer, og fylkesmannen behandler 

søknader om bruk av utenlandske treslag 

K. Vedtaket kan påklages 

til SLF 



Kostnader i oppstartårene ved et 

omfang på 50 000 dekar per år 
År Planlegging 

og 

godkjenning 

Plante- 

produksjon 

Rådgivere Klargjøring  

plantefelt 

Utplanting Sum 

Mill kr 

1 15 15 

2 15 25 40 

3 15 25 20 15 75 

4 15 25 20 15 25 100 



• Anders Bryn, forsker innen økologi 

• Ellen Svalheim, 

kulturlandskapsforsker 

• Mons Kvamme, botaniker, 

fagkonsulent Lyngheisenteret 

• Heidi I. Saure, førsteamanuensis NLA 

Høgskolen i Bergen, PhD biologi 

• Vigdis Vandvik, professor Inst. for 

Biologi, UIB 

• Ann Norderhaug, tidl. forskningsleder 

kulturlandskap, Bioforsk  

 

http://www.opprop.net/opprop_

mot_planting_av_klimaskog 



• http://www.bt.no/kronikk/Heller-lynghei-

enn-klimaskog-

2978648.html#.UmbOhPlmhca 

 

Kronikk Bergens Tidende  

3. oktober 2013 
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