Har vi naturkrise i den norske skogen?

"Naturskogens betydning i rødlistearbeidet"
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Hans Asbjørn Sørlie, til Skog.no, 24.11.2021:
– For artene som var på rødlista i 2015 er utviklingen samlet sett positiv, sier Sørlie.
– Dessverre ser det ut til å henge en naturskogsskygge over mange av vurderingene,
hvor frykt for tap av naturskog vektes tyngre enn den dokumenterte positive miljøutviklingen
i skogen, sier Sørlie.

NiN

Definisjon av naturskog:
Naturskog er skog framkommet ved
naturlig foryngelse av stedegent genmateriale.
Menneskelig påvirkning har funnet sted
(1) i så liten utstrekning,
(2) for så lang tid tilbake, eller er
(3) utført på en slik måte,
at skogens naturlige struktur, sammensetning, og
økologiske prosesser dominerer.
(Rolstad et al. 2002, Halvorsen et al. 2016)
Rolstad, J., Framstad, E., Gundersen, V. & Storaunet, K. O. 2002. Naturskog i Norge. Definisjoner,
økologi, og bruk i norsk skog-og miljøforvaltning. - Aktuelt fra Skogforsk 1/02. Skogforsk og NINA.
Halvorsen, R., medarbeidere og samarbeidspartnere, 2016. NiN – typeinndeling og beskrivelsessystem
for natursystemnivået. – Natur i Norge, Artikkel 3 (versjon 2.1.0): 1–528 (Artsdatabanken, Trondheim;
http://www.artsdatabanken.no.)

Naturskog i Norge (Storaunet & Rolstad 2020)

En arealberegning basert på bestandsalder i Landsskogtakseringens takstomdrev fra 1990 til 2016. NIBIO Rapport nr. 44, 2020.

"I 1940 var en stor del av skogen sterkt påvirket av dimensjons- og
gjennomhogster fra andre halvdel av 1800-tallet. En del av skogen
var også preget av plukkhogster fra de første tiårene av 1900-tallet.
Trolig var situasjonen den at det fantes stubber etter hogst omtrent
overalt. Med dagens definisjon av naturskog, ville en kommet til at
det praktisk talt ikke var noe naturskog den gang.
Det er altså tiden som er gått som gjør at vi i dag betrakter deler av
denne skogen som naturskog.
Å estimere arealet med naturskog i 1990 etter samme mal som vi
har gjort her er derfor ikke relevant, siden det i 1990 ennå ikke
hadde gått lang nok tid (Fig. 15)."

→ Sentrale barskogsområder på Østlandet
→ Mørkere gråtone angir økende grad av naturskog
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Rødlista 2021: Storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus)
" ‒ velkjent, storvokst, lett synlig
‒ grove granlæger
‒ lite til middels nedbrutte stokker
‒ dårlig sprednings-/etableringsevne
‒ sjelden eller fraværende i skoglandskap
med små og fragmenterte arealer naturskog "
Hofton, T.H. (2013). Storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) i Norge –
statusoppdatering 2013. BioFokus-rapport 2013-38
Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK
(24.11.2021). Sopper: Vurdering av storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus for Norge.
Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/
lister/rodlisteforarter/2021/23446

(Hofton 2013, Brandrud et al. 2021)

Rødlista 2021:
"Populasjonsnedgang pga. flatehogst av gammel granskog
vurderes å være større enn det som kompenseres av
(1) verneområder, nøkkelbiotoper og andre forvaltningstiltak
(2) populasjonsøkning som følge av pågående dødvedøkning
(3) spredning/etablering til nye lokaliteter.
Den vurderes derfor å være i pågående tilbakegang.
Ut fra dette tilfredsstiller arten rødlistekategori
sterkt truet (EN)."

Rødlista 2021:
"På Østlandet er det i dag en lav andel naturskog
(slik definert i Storaunet og Rolstad 2020)
av granskog på middels-høy bonitet (artens hovedhabitat),
og utgjør 13-23%." . . . . . Stemmer
"Dette representerer en
arealreduksjon på ca. 44-59% i perioden 1990-2016
(Storaunet & Rolstad 2020)." . . . . . Stemmer ikke
Storaunet & Rolstad 2020: "Å estimere arealet med naturskog i 1990
etter samme mal som vi har gjort her er derfor ikke relevant, siden
det i 1990 ennå ikke hadde gått lang nok tid."
Naturskog i Norge. En arealberegning basert på bestandsalder i Landsskogtakseringens takstomdrev fra
1990 til 2016. NIBIO Rapport nr. 44, 2020.

Var det mer flammekjuke tidligere ?

Storporet flammekjuke
(Pycnoporellus alboluteus)

Rødlista 2021:

"Pga. omfattende hogster i gammel naturskog
på 1980- og 1990-tallet i artens kjerneområde
(Nordmarka-Romeriksåsene),
kan populasjonsnedgangen ha vært betydelig
i nyere tid."

Død ved > 30 cm
8.0

m3/ha

6.0

Grandominert
Skog etablert før 1940
Skog etablert etter 1940

4.0

"Naturskog"

Siste Sjanse registreringer 1992-93:
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse.
- NOA rapport 1996-1. 202 s.
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Storaunet, K. O. & Rolstad, J. 2015. Mengde og utvikling av død ved i produktiv skog
i Norge. Med basis i data fra Landsskogtakseringens 7. (1994-1998) og 10. takst
(2010-2013). - Oppdragsrapport 06/2015. Norsk institutt for skog og landskap.

Lindblad, I. 1998. Wood-inhabiting fungi on fallen logs of Norway
spruce: relations to forest management and substrate quality.
- Nordic Journal of Botany 18: 243-255.
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Har vi naturkrise i den
norske skogen?

"En masseutryddelse
er trolig i gang."
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Hva sier Rødlista?
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IUCN
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1 9 9 0

1992

1992
~8 100
22,7
15,2
0,6

1 9 9 5

1998

2 0 0 0

1998
14 637
20,9
11,1
0,7

2006

2 0 0 5

2006
18 271
20,8
10,6
0,5

2010
2 0 1 0

2010
21 094
21,8
11,4
0,6

2015
2 0 1 5

2015
20 915
21,2
11,3
0,6

2 0 2 0

2021

2021
23 405
21,2
11,8
0,5
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Hva sier Skogstatistikken?

?

Hva sier vi ?

1. Natur-kulturskog er en gradient.

Spesifikke kriterier må settes i praktisk overvåkings- og kartleggings-arbeid.

2. Hva sier Rødlista om utviklingen av biologisk mangfold i skog ?
Antall rødlistearter er ingen indikator på tilstanden for biologisk mangfold.
Må forsøke å gjøre rødlista mer forvaltningsrelevant.

3. Øker eller avtar artsmangfoldet i norske skoger ? (Naturkrise ?)
Strengt tatt vet vi ikke. Trenger systematisk overvåking/registrering av
utvalgte arter/artsgrupper over tid i naturskog/kulturskog.

4. Øker artsmangfoldet gradvis med bedre miljøtilstand,
eller er det terskelverdier (tipping points)? Vet ikke. Avgjørende

for hvordan vi innretter arealforvaltningen for å ivareta mangfoldet best mulig:
Vern, spesielle hensyn (nøkkelbiotoper), generelle hensyn.

5. Produksjons-skogbruk er ikke forenlig med stort artsmangfold.

Må erkjenne at intensiv skogproduksjon går på bekostning av naturmangfold.
Hvor mye skog skal vernes, og hvor strenge skal miljøkravene være ? Politikk.
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