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Økosystemtjenester 
Hans Asbjørn Sørlie, Skog & Tre 3. juni 2022



Hva er økosystemtjenester fra skog? 

Goder, tjenester eller produkter som naturen 
gir menneskene:

Forsynende (mat, tømmer, drikkevann)

Regulerende (klima, flomdemping, ras og 
skredsikring)

Støttende (grunnleggende prosesser)

Kulturelle (opplevelsesverdi)
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Status nasjonalt og 
Internasjonalt 
Internasjonalt 
• Skogeiere i Europa får i betydelig grad 

betalt for økosystemtjenester i dag
• EU- utvikler rammeverk for salg av 

økosystemtjenester 
• Bærekraftig finans kan bety et økt marked 

for økosystemtjenester
Nasjonalt 
• Mye snakk om økosystemtjenester - lite 

om betaling 
• Fortrinnsvis rådighetsinnskrenkninger (lov 

og sertifiseringskrav)
• Skogeier betaler for samfunnets økte  krav 

til ulike økosystemtjenester 
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Eksempel fra Finland 
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Hvorfor selge andre 
økosystemtjenester 
enn tømmer og jakt?

Vi kan få gjennomført tiltak som vi mener er 
riktige eller nødvendige 

Gir mulighet for å være proaktive 
– unngå restriksjoner

• Frivillig vern av skog 

Kan gi en merinntekt for skogeier
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Skog som sikring 
mot ras og skred –
Faresonekartlegging 
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Ras og skred –
Faresoner 
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Ras og skred –
Skog med viktig 

sikringsfunksjon 



Skog som sikring 
mot ras og skred
Faglig enighet om at skog kan tjene som 
sikring 

Båndlegging gjennom lov 
• Stimulerer ikke til nødvendig skjøtsel
• Gir ikke langsiktig sikringsfunksjon

Frivillige avtaler (skjøtselsplaner)
• Kompensasjon for tap 
• Inntekter fra tømmer ved skjøtsel
• Redusert konflikt 
• Langsiktig sikringsfunksjon
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Spesielle miljøverdier 
- store tiurleiker 

15-20 store kjente store tiurleiker på Østlandet

Krever spesiell forvaltning 

Stort arealbeslag (1000 daa)

Enkeltskogeiere – stor belastning
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Planting på nye arealer – påskoging
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FNs klimapanel – påskoging forutsettes 
i alle scenarier hvor vi når klimamålene 

Nasjonalt 
• Klimaforliket 2012 
• Utredning 2013  
• Pilotprosjekt 2015-2018
• Budsjett 2021 og 2022

1 million dekar krever 70-100 millioner 
kroner i tilskudd årlig i 20 år 

Gir årlig meropptak i skog på 1,4 
millioner tonn CO2 i år 2100
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