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- Forskning og overvåking viser at det over 
hele verden skjer store forandringer.

- Noen prosesser går raskere enn naturlig.

- Globale klimaforandringer
- Overbeskatning
- Forurensing/miljøgifter
- Arealforbruk
- Fremmede arter

- Økosystemforandringer
- Artstap
- Uforutsigbarhet Figur: Cappelen Bios Biologi. 1 2007



LMDs miljøstrategi
- Må ha ambisjoner. 2010-målet?
- Klimaambisjoner?
- Ingen tilknytning til 

internasjonale forpliktelser
- Må ha konkrete mål og 

delmål. Kan ikke etterprøves nå. 
- Faglig baserte tiltak blir umulig 

uten miljømål
- Definisjoner av begreper



LMDs miljøstrategi
- Næringsfokusert 
- Ta inn bevaringsbiologiske problemstillinger
- Lite nytenking. Økoturisme og økologisk 

skogbruk er eksempler på ikke-temaer
- Svært tradisjonelt. Vi er gode allerede, vi 

fortsetter som før. (frivillig skogvern, jordvern, 
GMO, bærekr skogbruk, kulturlandsk, rovdyr) 

- LMD tar få av de miljøpolitiske utfordringene 
inn i strategiutkastet – Det må gjøres! 



Skog og klima
- Snakk om reelt CO2-regnskap!

- Biologisk baserte planer. Forutsigbarhet

- Nei i pot. verneområder (min. 10%) og INON. 
Vern av gammelskog er et effektivt klimatiltak

- Bruk nødvendig og riktig fagkompetanse



”Miljøsertifisert, men delvis dårlig”
Eksempler:

- Gampedalen
- Olivinfuruskog
- Orkideskog
- Lappkjukeskog

Lag konkrete 
bevaringsmål 
og følg opp! 



Forbruk av arter og arealer
- Skogbruk ødelegger viktige leveområder for 

bl.a. spesialiserte arter 

- Bedre fagkompetanse i MIS
- Rødlistearter må registreres
- Kritisk gjennomgang av klare feil og mangler
- Synlige mål og delmål til 2010-forpliktelsen



Norge – en skogvernsinke

Akuttbehov: 4,6%.         På lengre sikt: 10%

Figurer: WWF 2005

2007: Frivillig vern på 20 km2.
Ambisjonene på vern må løftes betydelig! 
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Fremmede arter – økologiske bomber
- Sterke advarsler fra 
forskere, globalt og nasjonalt

- Men: LMD fortsetter å gjøre 
trussel-arter kommersielle 

- Strategien må ta reelt 
tak i problemet!



LMDs miljøstrategi må:
- Innfri Norges internasjonale miljøforpliktelser 

og få norsk landbruk opp på Europa-nivå i 
miljøsammenheng (krafttak)

- Stanse tap av biomangfold og forbruksbasert  
arealpolitikk og si nei og innføre tiltak mot alle  
fremmede arter med spred.-pot.  

- Konkretisere bevaringsmål



LMDs miljøstrategi må:
- Sikre forvaltning innenfor økologiske 

tålegrenser, ikke etter næringsinteressers 
tilfeldige krav

- Etablere økologisk baserte mål og løsninger 
(kunnskap og praksis) på alle felter

- Gjøre miljø til et sentralt og målbart element i 
alle beslutninger, med faglig substans!
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