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BIOENERGI I NORGE 
 
Norges Naturvernforbund (NNV) takker for anledningen til å sende inn merknader til denne 
utredningen etter fristen. 
 
Naturvernforbundet ønsker en økt satsning på bioenergi velkommen.  
Ved å gjennomføre en økt satsning på bioenergi hvor naturinngrep minimeres vil det være 
mulig å redusere utslipp av klimagasser uten å redusere det biologiske mangfoldet.  
 
Naturvernforbundet er spesielt opptatt av at forbruket av direktevirkende strøm til oppvarming 
reduseres, både ved hjelp av økt energieffektivisering og økt forbruk av fornybar energi, som 
bioenergi. Samtidig ønsker vi at fossil oppvarming fases ut til fordel for nettopp fornybar 
varme og effektivisering.   
 
Det er samtidig viktig å konstatere at bioenergi er en begrenset ressurs og økt uttak kan ha 
negative konsekvenser på det biologiske mangfoldet og andre viktige naturverdier. Ved 
økende press på denne ressursen er det avgjørende at utnyttelsen blir gjort planmessig. Dette 
understrekes av erfaringene fra utnyttelse av vannkraft og vindkraft der det systematiske 
planarbeidet kom i gang for sent. I vedlegget ”Skog og bioenergi” gir vi noen innspill til et 
rammeverk som må være på plass før man kan få en god og bærekraftig utnyttelse av våre 
bioenergiressurser.  
 
Naturvernforbundet mener at økt forbruk av det organiske avfallet som råstoff prioriteres.  
Her er det ennå store ubrukte ressurser, som i dag er kilder til utslipp istedenfor energi. Vi vil 
spesielt peke på produksjon av biogass som drivstoff som et viktig satsingsområde. Samtidig 
som en del organisk fettavfall kan brukes til biodiesel produksjon. Naturvernforbundet er i 
dag skeptiske til bruk av trevirke til produksjon av drivstoff.  Det begrensete råstoffet vill i 
overskuelig framtid få en bedre utnyttelse til oppvarmingsformål.  
 
Naturvernforbundet gir sin tilslutning til regjeringens klimamelding, der de sier at de vil 
prioritere ”… tiltak som har positiv effekt både for å motvirke klimaendringer og for bevaring 
av biologisk mangfold og andre miljøverdier”. Vi forutsetter at en eventuell handlingsplan for 
økt uttak av bioenergi vil sette rammer for virksomheten, som muliggjør måloppnåelse både 
for arbeidet med å redusere klimautslippene og for å sikre det biologiske mangfoldet. 
 
Det er om å gjøre at en satsing på bioenergi, foretas på en måte som gir en dokumenterbar 
nytteeffekt, og samtidig ikke gir store skader på andre miljøverdier.  
 
Utredningen peker på en rekke kilder til bioenergi, med ulik påvirkning på andre 
miljøspørsmål. NNV vil i dette høringsdokumentet ha hovedfokus på bioenergi fra skogene, 
da en satsing på økt uttak i skogen kan føre til konflikt med målsettingen om å bevare 
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biologisk mangfold. Vi setter også søkelys på hvordan skogbruk kan drives for å bidra 
positivt til både klimaregnskapet og bevaringen av mangfoldet. 
Der det er ønske om særskilt satsing på bioenergi, bør de samlede effektene av en slik satsing 
veies opp mot mulighetene som kan oppnås ved disse alternative strategiene, både når det 
gjelder karbonlagring, bevaring av biologisk mangfold, produksjon av varig kvalitetsvirke, 
egnethet for friluftsliv med mer. 

 
Sammendrag av anbefalinger vedr. økt uttak av skog til bioenergi: 
 
Prioritere uttak av gjengroingsskog på tidligere kulturlandskap, områder med fremmede 
treslag og tett industriskog. 
 
Forby uttak i naturskog, eldre skoger som kan utvikle seg mot naturskog-tilstand, rike skoger, 
sumpskoger, truede vegetasjonstyper, områder med mange rødlistearter og impediment. Slike 
områder må vernes eller settes av som ”biologisk viktige områder (BVO)” 

 
Ikke-hogst på jordtyper med stort karbonlager. 
 
Der uttak av bioenergi skal foretas må det stilles krav til beskyttelse av jordsmonn, bruk av 
stedegne treslag, fortrinnsvis lauvtrær, gjensetting av brede randsoner mot vassdrag, myr og 
innmark, og til måten hogstavfallet tas ut – slik at næringsstoffene forblir i skogen. 
 
Der ordinært skogbruk skal drives må det sikres beskyttelse av jordsmonnet, økte omløps-
tider, vedvarende skogdekke, mer lauv, gjensetting av livsløpstrær, randsoner og død ved. 
 
 
Bioenergi er et tema Naturvernforbundet er opptatt av og vi ønsker å ha en dialog med 
myndighetene på dette området.   
 
 
Vennlig hilsen,  
Gjermund Andersen 
 leder i Naturvernforbundets skogutvalg 
 
Torhildur Kristjansdottir 
Energirådgiver  
Norges Naturvernforbund 
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Skog og bioenergi 

• Vedlegg til høringsbrev av 18.12.2007 om Bioenergi 
i Norge 

 

 
Skogen er en viktig kilde til bioenergi, og vil i framtiden kunne bli enda viktigere. Men det er 
viktig å være klar over følgende: 

- Dagens skogbruk og uttak av tømmer er allerede en av de største truslene mot 
biologisk mangfold. 

- Mesteparten av C-lageret (karbonlageret) i skogen finnes i skogsjorda og myrene, 
og ikke i trærne. 

 
 
Skog og biologisk mangfold 
Norge har tilsynelatende et misforhold mellom tilvekst og avvirkning. I den sammenhengen 
er det viktig å være klar over følgende: 

• Den enorme tilveksten er et resultat av storstilt nedhugging på 50-, 60- og 70-tallet 
• Tilveksten skjer i hovedsak i ungskogen, mens uttaket skjer i den gamle skogen 

 
For det biologiske mangfoldet er den gamle skogen viktigst. Det er her mangfoldet har fått 
utvikle seg lengst og til størst diversitet. Det er imidlertid dramatisk lite igjen av den gamle 
skogen. Mens grantrær kan bli opp til 500 år og furutrær opp til 700 år, har vi, ifølge LMD, 
kun 2,2 % skogsom er eldre enn 160 år. Uttak av de siste restene av gammel skog er den 
største trusselen mot mangfoldet i skogene. Uttak av bioenergi må ikke legge et ytterligere 
press for uttak av eldre skog. 
 
I Norge har vi ikke vernet mer enn 1,4 %, mens evalueringsrapporten fra Skogforsk og NINA, 
som ble utarbeidet på oppdrag fra MD, påviser at vern av 4,6 % av den produktive skogen er 
et minimum på kort sikt, dersom det biologiske mangfoldet skal bevares. På lengre sikt må 
man opp i 9,3 %. Begge disse tallene er gitt under forutsetning av at det er de beste og mest 
verdifulle områdene som vernes, og at det drives økologisk bærekraftig skogbruk på resten av 
arealene.  
 
Ut fra vernebehovet og den manglende tilgangen på gammel skog, vil det i tiden som kommer 
bli viktigere og viktigere å unngå hogst i de siste gammelskogene, og å restaurere en del eldre 
skog med sikte på å reetablere de naturverdiene som finnes i de gamle naturskogene. 
 
Skog og karbonlagring 
I tillegg til hensynene til skogens biologiske mangfold, er det viktig å ta hensyns til skogens 
evne til å binde karbon. I skogøkosystemene bindes C i overveiende grad i skogsjorda (50 – 
60 %) og myr (35 %), mens bare rundt 10 % bindes i trærne (inkludert røtter, greiner, blader, 
bar og bark) (jfr. Lavutslippsutvalgets innstilling). I jordsmonnet finnes det et meget stort 
lager karbon som er relativt godt bundet, så lenge det ikke klusses med økosystemet. For 
klimaeffekten kan det være vel så viktig å unngå at dette lageret slippes fri, som å igangsette 
marginale skogbrukstiltak. 
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En rekke tiltak innen skogbruket kan gi både større binding av klimagasser og bedrede 
forhold for mangfoldet: 
 
- Ikke-hogst. Å unngå enhver form for hogst i eldre skogene, de rike vegetasjonstypene og 

på vegetasjonstyper som binder mye C er antakeligvis vesentlig bedre i klimaregnskapet 
enn å erstatte eksisterende skog med nyplantinger.  

- Lengre omløpstider. Dagens hogstmodenhetsaldre er fastsatt ut fra en ren 
rentebetraktning om når ny skog gir bedre forrentning enn den stående, og tar ikke opp i 
seg verken hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv eller skogens evne til å binde karbon. 
En vesentlig forlengelse av omløpstiden vil være et effektivt tiltak for å binde CO2, og er 
også meget gunstig for mangfold og for friluftsliv..  

- Hogstformer som gir kontinuerlig skogdekke. Flatehogstens innføring etter krigen ble 
delvis begrunnet med at den ville bidra til å slippe lys og varme inn i skogbunnen, og på 
den måten bidra til nedbryting av humusdekket (som ble ansett å være til hinder for 
foryngelse av skogen). Nedbryting av humusdekket er ensbetydende med frigjøring av 
CO2. Kontinuerlig trevegetasjon kan bidra til å forhindre slik frigjøring. Hogstmetoder 
som bledningshogst, ”KONTUS”, plukkhogst kan bidra til at slik frigjøring hemmes, 
samtidig med at en slik flerskjiktet skog også gir bedre virkeskvalitet (smalere årringer i 
ungdomsveden) og er bedre egnet for det biologiske mangfoldet. Forsøk med KONTUS 
(Glommen skogeierforening) viser at denne typen skogbruk kan drives med like god eller 
bedre lønnsomhet enn flatehogst, der skogtilstanden ligger til rette for det (fleraldret skog 
med variasjon i strukturen). 

- Mer lauv og blandingsskog. Lauvtrærne binder mer karbon enn bartrærne. Lauvtrær 
forhindrer også forsuring og er gunstig for mange organismer. På den annen side er gamle 
råhumusmatter i ren barskog et betydelig CO2-lager. 

- Driftstidspunkt / markbeskyttelse. Kjøreskader og oppriving av jordsmonnet gir uheldig 
frigjøring av CO2, og det må stilles krav til å forhindre slike skader. dette kan oppnås på 
tre måter: Kun drift på telen og snødekt mark, nedbaring av kjørebanen eller bruk av 
transportabel markbeskyttelse. Tatt i betraktning det store tapet av CO2 som følger av 
terrengskadene, må det stilles klare krav til tiltak, dersom et område skal tas i bruk til 
produksjon av bioenergi. 

- Tilveksthastighet og kvalitet. Flatehogstskogbruket snur granas naturlige vekstforløp på 
hodet. Grana, som utgjør 70 % av våre skoger, er fra naturens side er et skyggetreslag, 
som etablerer seg og vokser opp enten under en lauv-skjerm (etter katastrofeforyngelse), 
eller i glenner i skogen der ett eller flere trær har gått ut pga. råte, alder e.a. (stammevis 
eller gruppevis foryngelse). I denne halvskyggen foregår tilveksten langsomt.  I 
naturtilstand får grana derfor meget smale årringer innerst, noe som er et viktig kjennetegn 
på sterkt, bestandig og varig trevirke. Særlig viktig er denne egenskapen i 
”ungdomsveden”, de 15 – 25 innerste årringene i treet.  
På hogstflata gjør vi det motsatt: Der planter vi med 2 meters avstand, og sørger for å 
unngå konkurranse fra annen vegetasjon de første tiårene. Vi får brede årringer innerst, 
lett og løst trevirke, med dårlig varighet. Man kan si at flatehogstskogbruket er tilpasset 
masse- og papirindustrien, mens plukkhogst-systemene mer er tilpasset produksjon av 
trelast. Som kjent har trelast en helt annen varighet enn papir i CO2-regnskapene.  

 
Der det er ønske om særskilt satsing på bioenergi, bør de samlede effektene av en slik satsing 
veies opp mot mulighetene som kan oppnås ved disse alternative strategiene, både når det 
gjelder karbonlagring, bevaring av biologisk mangfold, produksjon av varig kvalitetsvirke, 
egnethet for friluftsliv med mer. 
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Egnede arealer for produksjon av bioenergi 
En del arealkategorier kan med fordel for andre miljøverdier tas i bruk til produksjon av 
bioenergi. Dette gjelder i første rekke landbrukslandskap som er gått ut av drift, men som av 
hensyn til kulturlandskapet bør holdes oppe, skogarealer som er beplantet med fremmede 
treslag og felt med yngre produksjonsskog. Her er det mulig å få ”i pose og sekk” 
miljømessig: 
 
- Opprettholdelse av kulturlandskap. På grunn av strukturrasjonalisering og effektivisering 

er en rekke landbruksarealer gått ut av drift. Både ut fra biologisk mangfold, 
kulturhistorie, generasjonsrespekt og turisme er denne utviklingen uheldig. Dersom uttak 
av bioenergi på slike arealer kan bidra til å opprettholde det åpne kulturlandskapet, er 
dette en betydelig miljøgevinst på mange måter. Vær imidlertid klar over at ugjødslede 
slåtteenger, beitevoller, hagemarker m.fl. er blant de biologisk rikeste områdene vi har, og  
som krever helt spesielle skjøtselstiltak for ikke å tape sine verdier (ikke kunstgjødsel, 
slått på riktig tidspunkt, passe sterk beiting osv.). 

 
- Fjerning av fremmede treslag. De siste hundre årene er det foretatt en omfattende 

innførsel av fremmede treslag til bruk innen norsk skogbruk. Flere av artene har en rask 
naturlig spredning, og står således i fare for å fortrenge de eksisterende økosystemene. En 
slik utvikling er ikke i tråd med en bærekraftig utvikling, og Norge har forpliktet seg til å 
”så langt det er mulig og hensiktsmessig hindre innføring av, kontrollere eller utrydde 

fremmede arter som truer økosystemer, habitat eller arter.” (Riokonvensjonen) Hele 
kystsonen fra Agder til Troms er utsatt for et betydelig treslagsskifte med disse fremmede 
treslagene. Bruk av skoger av fremmede treslag bør avvirkes med henblikk på bioenergi, 
og erstattes med ny skog, basert på naturlig forekommende treslag. 

 
- Uttak av ungskog/bestandsskog. En betydelig andel av hogstarealene fra de siste tiårenes 

hogster er forynget med ensaldret, ensartet skog, dyrket etter de samme prinsipper som 
jordbrukets monokulturer, bare med betydelig lengre omløpstider. Slike industriskoger er 
”biologiske ørkner”, med et minimalt antall arter og habitater. Ved overgang fra den 
forutgående plukkhogstsituasjonen til industriskog er det sannsynligvis foregått en 
omfattende frigjøring av CO2, fra mange tiårs opplagret strøfall. Industriskogen har 
således mindre CO2-lager i jorda, og skal noen skogsarealer tas i bruk til bioenergi, er 
bruk av slike områder betydelig mindre konsekvenser enn områder med eldre skog eller 
skog med større variasjon. Slike områder ligger også ofte lett tilgjengelig, og kan således 
bidra til god økonomi i prosjektene. 

 
- Forventet reduksjon i forbruk av massevirke. I forbindelse med en sterk 

konjunkturnedgang for papirindustrien, er det blitt tydeligere og tydeligere at det 
foreligger en stor overkapasitet i papirindustrien. De kommende årene vil medføre en 
reduksjon i denne overkapsiteten. Mange grunner taler for at Norske Skog vil måtte ta en 
del av denne reduksjonen her hjemme. I praksis betyr det at en del av det hurtigvokste 
virket som er produsert etter krigen enten må eksporteres til annen industri, eller benyttes 
til alternative formål, eksempelvis bioenergi. Det foreligger her et betydelig potensial for 
bioenergi. På lengre sikt muliggjør en slik utvikling en reetablering av flerskjiktede skoger 
med sikte på produksjon av varig høykvalitetsvirke. 
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Uttak av bioenergi bør fortrinnsvis oppmuntres i disse områdetypene. 
 
 
Områder som ikke bør benyttes til bioenergi 
Ut fra det ovenstående kan følgende listes opp som skogtyper som bør unngås ved en satsing 
på bioenergi (og på annet skogbruk), for å sikre det biologiske mangfold: 
 
- Gammel naturskog 
- Eldre skog med potensial til å utvikle seg til gammel naturskog 
- Rike skogtyper 
- Sumpskoger 
- Truede vegetasjonstyper 
- Områder med mange rødlistearter 
- Skogtyper med stort C-lager i jordsmonnet. 
- Impediment 
 
For å sikre disse områdene bør de vernes etter naturvernloven eller settes av til ”ikke hogst”. 
Det er behov for flere nye typer vernehjemler, i tillegg til naturvernlovens. Eksempelvis burde 
velegnede områder kunne settes av som ”klimareservat”, med sikte på varig lagring av CO2 i 
skogøkosystemet. Det er også viktig at en større andel av skogen settes av til ”ikke-hogst”, for 
eksempel som ”biologisk viktige områder” som er en del av de to sertifiseringsordningene 
som benyttes. Slike områder har store miljøkvaliteter kombinert med god klimaeffekt, og bør 
unngås benyttet til bioenergiproduksjon. 
 
 
Forstlige tiltak der bioenergiproduksjon skal foregå: 

 
Der bioenergiproduksjon skal foretas, må følgende hensyn ivaretas: 

- Jordsmonnsbeskyttelse. uttaket må skje slik måte at det ikke skapes CO2-frigjøring 
fra jordsmonnet, enten ved uttak på vinteren, eller ved tildekking av bakken med 
bar og greiner, eller ved utplassering av beskyttelseselementer. 

 
- Valg av treslag (mer lauv). Det bør velges treslag som binder mest mulig CO2, 

men som ikke kan spre seg ukontrollert til omgivelsene. Treslagenes virkning for 
jordsmonn og biologisk mangfold må også tas i betraktning. 

 
- Gjensetting av brede randsoner mot vassdrag, myrer, innmark, mye benyttede stier 

mv. 
 
- Uttak av GROT må foregå på måter som gjør at næringsstoffene forblir i skogen. 

Det altoverveiende av næringsstoffer i barskog (mer enn 90 %) finnes i røtter, 
barnåler, bark og finskudd. ved å la topp og bar ligge på feltet mer enn 6 måneder 
faller nåler og finskudd av greinene, samtidig som det foregår en uttørking. en 
utsatt innsamling av hogstavfallet gjør gjødsling unødvendig, og reduserer 
samtidig vanninnholdet i biobrenselet. Fjerning av stubber og røtter må forbys, av 
hensyn til jordbindingen av CO2 
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Krav til dokumentasjon og sertifisering 
Det hersker en god del usikkerhet om nytteverdien ved uttak av bioenergi fra skogen. Det må 
være et ubetinget krav at alle tiltak som skal motta offentlig støtte kan dokumentere en klart 
positiv klimaeffekt. Videre må det stilles krav til at uttaket foregår økologisk bærekraftig, 
gjennom en bærekraftighets-sertifisering. Det forutsettes at det ikke utbetales støtte til tiltak 
som vanskeliggjør eller hindrer andre sider av miljøpolitikken. 
 
 

Virkemidler 
Naturvernforbundet forutsetter at det ikke gis tilskudd til veibygging, skogsdrift i bratt terreng 
eller uttak av bioenergi i de områdene som er listet opp som uaktuelle for bioenergiuttak over. 
Tilskuddsordninger må ikke skape kunstig lønnsomhet i viktige områder for mangfoldet. 
 
 


