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Finnskogen 1991 etter mange dager med regn. Foto: Terje Hammer



Prognoser for klimaet

Klimaet vil få signifikant påvirkning for skogbruket!
Mildere, våtere og mer ekstremvær:

- Spordannelser

- Avrenning og forurensning

- Flere naturfarer

- Økt drivstofforbruk 

- Kostbart - ulønnsomme områder avvirkes ikke(?)

➢ Skogsbilveiene er spesielt sårbare

Kilde: Partington, Bradley, Durand-Jézéquel & Forrester (2017) 

Foto: Johannes Enersen, Romeriks Almenningene

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/natural-resource-use/resource-roads/climate-change-adaptation/fpi_tr2017n61.pdf


Er skogbruket klimavennlig?

Ja! 

Ved de rette premissene så 
er skogen:

• klimanøytral

• fornybar 

• bærekraftig

Foto: Martin Bråthen 



Skogsveier – politisk ønsket!
• Gi tilgang til skogsområdene for å sikre jevn avvirkning

• Erstatte fossile-råstoff

• Materialer og andre produkter 

• Primærnæring – sysselsetning og verdiskapning (hele året)

Medfører skogsveier et «mer» positivt klimaregnskap?

Foto: Martin Bråthen 



Snakk om klima?

1. Om utslipp

2. Om å være klimatilpasset

Foto: Martin Bråthen 



1. Utslipp

• Økt CO2-, metan-, lystgass-, nitrogen-, (metyl)kvikksølv-
og sediment-utslipp

• Tapt CO2-opptak etter hogst?

• Utslipp av olje og drivstoff fra maskinene

• Avrenning - sedimenter på avveie Foto: Martin Bråthen 

Foto: Martin Bråthen 



Manglende kunnskap er et problem

Tegning av «bestandsskogbruket»: Einar Sigstad

Mangler i stor grad forskning 
med vinkling mot klima.. 
- Produksjon i fokus

Vi må ta inn over oss stadig ny 
informasjon og være fornuftige!



2. Klimatilpasning – Helhetlig planlegging
1. Legge veien «riktig» i terrenget –

fremtidig tilpasset skogsdrift

2. Bruk av riktige masser og 
tilstrekkelig tykkelse – tenk stein!

3. Vannhåndtering!!

4. Riktig bruk
• Veiklasse

• Begrense bruk (bom og skilt)

5. Organisering og drift

Foto: Steinar Lyshaug

Tegning: Einar Sigstad og Kåre Wedul



Eksempel på løsninger for tilpasset vei:



Ny strategi
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Eksisterende traktorveier
Er støy i planleggingsprosessen?

Foto: Nils Amund Krog
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Eksempel – ny vei planlagt for å løse ut nye skogområder

Karteksempel: Nils Amund Krog
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Bløtt..
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Krysse barrierer med veien for å ferdes mer sporløst!
+ maksimere nytten



Eksisterende skogsbilveinett er 
sårbart for klimaendringene

- Vi har ikke et veinett rustet for fremtiden

- Alle veier trenger ikke å være av topp kvalitet
- Krever innsikt i hva veien tåler og når de kan brukes

Når på året er veiene kjørbare? 
I Sverige deles bruksperioden inn i fire teoretiske bruksklasser A-D.



Med fornuftige tilpasninger 
– langt på vei fasit!

Nye veier bør absolutt bygges etter 
normalene/anvisningen som minimum!
• Minimumskrav -> må tilpasse etter 

klimaforhold og bruk
• Dimensjonerende levetid (minst 25 år?)
• Statlig påvirkning: tilskudd = vilkår
• Nye veier (inkludert ombygging) må 

tilpasses hvordan skogen skal drives 
fremover! – igjen Helhetlig planlegging!

Nye veier – er de klimatilpasset?



Forsøk på konklusjon 

• Et aktivt, men tilpasset skogbruk er fremtiden (helhetlig planlegging)

• Skogsveinettet er en forutsetning for å sikre et aktivt skogbruk!

Kan en klima-argumentasjon for skogsveier komme i fremtiden?



Spørsmål? – evt takk for meg!

Foto: Eva Skagestad


