
FME Uppsala June 2013  
16. Juli 2011 Nationalpark Bayerischer Wald

Skogen  
 
– hvorfor så viktig? 
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Skogbiolog i WWF Norge 
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Hvem er jeg? 

Hva gjør jeg? 

 

 

BPAN Conference, Helsinki March 2013 
20 March 2013 - 2 



Page title over 

• Bullet point style can look like this 
 
• Bullet point style can look like this 

   and can go across two or three 

   lines like this. 
 
• Bullet point style can look like this 
 
• Bullet point style can look like this 

 

Verdens største karbonlager i skog 

Den glemte skogen 
 





Halvparten i skog 



Truslene 





Norwegian Red List for Species 2010 

Biomangfold går tapt 
22 % av artene er på rødlista 

Arealendringer desidert største trussel 
 

Slide etter SABIMA 



Hvem er jeg? 

Hva gjør jeg? 

 

 

 

Forest conservation in Norway 

NGO perspective on protected areas 



Norsk naturindeks 

 
• Mål på utvikling av mangfold i norsk 

natur 

 

• Står dårligst til i skog 

 

• Mangel på gammel skog med 

gamle og døde trær 

 
 

 

 

 

 



Hogst gjennom tidene 
Vi hogger ca. 10 millioner m3 i året  

Flaskehals for 100 år siden 
 

 

Slide fra SABIMA 



Gammel skog 
Kun 2,4 % eldre enn 160 år 

Tilvekst i ungskogen – hogst i gammelskogen 
 



Trillemarka Foto Tom Hellik Hofton 

Gran > 500 år  Furu > 800 år 

Pasvik Foto Rein Midteng 
Foto Jørund Rolstad 









FNs biokonvensjon 

Nagoya 2010, Aichi-mål 11 

 

• 17 % på land 
 
 

• Økologisk representative  
 

• Godt sammenhengende 

 

• Norske miljømål 2011 

 

• Nasjonal handlingsplan i 2015 

 



Skogvernrapporten 

“Skogkur 2020” 

 

• Kun 2,6% vern 

 

• 10 % minimum 

 

• Forslag opptrappingsplan 

 

• Norsk skogvernmilliard 

 
 

 





Norsk skogvernmilliard! 













 
 

 



231 million NOK 



























 «I Europa ser vi på Norge som en 

spydspiss i det internasjonale miljøarbeidet, 

og et land med store mengder villmark og 

urørt natur. Derfor er det både overraskende 

og sjokkerende at Norge har vernet så lite av 

egen skog, mindre enn mange av sine 

naboland og mange utviklingsland» 

 

 
 László Maráz, Forum Environment & Development i Tyskland 















Norsk skogvernmilliard! 

2013 2014 

236 

331 

























Norsk skogvernmilliard! 

2013 2014 

236 

331 331 

2015 







Ta kontakt! 

41 68 74 31 

tmyhre@wwf.no  

10 % innen 2020 

Norsk skogvernmilliard 
 



Inngrepsfrie naturområder (INON) 


