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Bærekraftig forvaltning av 
statens skog- og fjelleiendommer

kunnskap - naturopplevelser - bærekraft - verdiskaping



LOKAL FORVALTNING

o 113 medarbeidere

o Nord-Norge 39

o Midt-Norge 34

o Sør-Norge 40

o 18 kontor

o Distriktsbasert i hele landet

o Nasjonale kompetansemiljø på tvers av geografi

o Norges mest desentraliserte organisasjon?



STEIN, MYR OG SKOG

o 58 millioner dekar statsgrunn

o 80 prosent av arealet er over tregrensa

o 44 prosent av arealet er vernet

o 8 prosent av arealet er produktiv skog

o 30 prosent av det skogkledde arealet er vernet eller i 
verneprosess



VÅR SKOGSDRIFT

o 260 000 kubikkmeter

o Landets høyeste sertifiseringsnivå

o Langt framme teknologisk

o Aktiv i nasjonal og internasjonal forskning, klynger 
og verdikjeder

o Stor i Norge, liten i Europa



STATSKOGS ROLLE

FOR GRØNT SKIFTE

RÅSTOFF FRA SKOGEN

- TRE FOR STÅL OG BETONG

- FRA OLJE TIL GRØNT KARBON

STORE OPPLEVELSER - SMÅ AVTRYKK

- JAKT, FISKE, HYTTER, ÅPNE BUER

- KUNNSKAP OG SYSTEM SIKRER ARTSMANGFOLD

GRØNN KRAFT

- VANN- OG VINDKRAFT

- NASJONALT EIERSKAP OG STYRING

BÆREKRAFT FØRST OG FREMST

- KUNNSKAP, SYSTEM OG SERTIFISERING FOR Å

SIKRE ALLE SAMFUNNSHENSYN



NORSK SKOGNÆRING

o Viktig distriktsnæring med betydelig omfang

o Omsetningsverdi 50 milliarder innen skogbruk og 
trebearbeidende industri

o Uforløst potensial

o Innenfor bærekraftige rammer mulig å øke avvirkningen fra 
12 til 15 mill m3

o Stor andel av virket eksporteres 

o Trøndelag står i en særstilling

o Komplett verdikjede

o Etablert gode samarbeidsordninger 



SKOGBRUK OG MILJØ

o Stort fokus på bærekraft i næringen

o Praktisk talt all skogbruk miljøsertifisert siden 2000

o Betydelig bedring av den økologiske skogtilstanden

o 3 ganger så mye stående skog i dag som for 100 år siden

o Mer gammel skog, død ved, grove trær og lauvskog

o Biologiske mangfoldet bedret



FNs klimapanel og naturpanel

o Kode rød for menneskeheten - Klodens klima er i 
dramatisk endring og det er menneskeskapt

o Avskoging en viktig internasjonal driver

o Økt produksjon, uttak og bruk av tre er avgjørende for å 
begrense den globale oppvarmingen

o Tap av naturmangfold er en like stor trussel mot 
verden som klimaendringene

o Stor andel av truede arter lever i skogen



VERN ELLER BRUK?

Bør skogen bør få stå og spise 
og lagre CO2 i fred?

Bør vi ta ut tømmer og grønt 
karbon gjennom aktivt skogbruk?

ELLER



VERN OG BRUK

Enkelte områder har verdier som bør vernes

Hogst må ivareta det biologiske mangfoldet

Vi må plante etter hogst for ny binding og framtidig verdiskaping

For å stille riktig spørsmål må skogens 
rolle ses i sammenheng

!



RIKTIG SPØRSMÅL

? BØR FORNYBART TREVIRKE ERSTATTE STÅL, 
BETONG, OLJE OG KULL?



MULIGHET FOR NORSK OG TRØNDERSK INDUSTRIEVENTYR

1
DET ER ROM FOR STØRRE

AVVIRKNING OG MYE MER

FOREDLING

2
KOBLE SAMMEN FORSKNING, 

TEKNOLOGI, DESIGN, 
KOMMUNIKASJON OG KAPITAL

3
AKTIV POLITIKK FOR GRØNNE, 
ATTRAKTIVE OG LØNNSOMME

BEDRIFTER



Takk for meg!


