
Veivalg mot en bærekraftig og multi-
funksjonell skogforvaltning 

Arrangør: Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med  Norges Tekniske 

Vitskapsakademi og FME Bio4fuels. 

Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo 

Dato: 22 august  

Møteleder: Aslak Bonde 

Rapporten “Multi-functionality and sustainability in the European Union's 
forests1» er utarbeidet av EASAC2 (European Academies Science Advisory 
Council). Rapporten, som er svært relevant for norske forhold, representerer 
en studie utført av en flerfaglig ekspertgruppe ledet av det finske 
vitenskapsakademiet. Oppgaven var å gi en oversikt over kunnskapsstatus og 
vurdere hvordan skogens mange funksjoner kan forvaltes på en bærekraftig 
måte for på den måten sikre en samfunnsmessig, miljømessig og økonomiske 
bruk av denne begrensede ressursen. I følge 2015 Paris Agreement of the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) er 
eksempelvis bærekraftig forvaltning av skog et høyt prioritert tiltak. 

Det ligger en utfordring i å balansere de potensielle motsetningene mellom 
noen av prinsippene for bærekraftig skogforvaltning, særlig i forhold til behovet 
for større uttak av biomasse og skogens mange andre funksjoner, inklusive 
opptak av atmosfærisk karbon.  Formålet med møtet er derfor nærmere å 
belyse grunnlaget for hvordan framtidens politikk bør vekte skogens mange 
funksjoner og stimulere til å optimalisere balansen mellom de 
samfunnsmessige, økonomiske, klimamessige og økologiske verdiene.   

 

Program 

10.00  Åpning ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet 

Rebekka Borsch  

 

                                                           
1 https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf 
2 https://easac.eu/ 



Innledning og velkomst ved Preses i DNVA, Professor Ole M. 

Sejersted 

Tema og bakgrunn for konferansen ved Professor ved NMBU Odd 

Jarle Skjelhaugen 

10.20  Göran Persson, Seniorrådgiver JKL og tidl. statsminister i Sverige: 

«Skog skal brukes» 

11.05   Anders Lindroth, Professor, Universitetet i Lund og medlem av 

EASAC’s ekspertgruppe: Innlegg om EASAC rapporten “Multi-

functionality and sustainability in the European Union's forests” 

11.35 Dr. Duncan Akporiaye, Forskningsdirektør SINTEF Industry og 

Leder FME Bio4fuels: «Biomasse - biodrivstoff og andre verdifulle 

produkter» 

12.15 Lunsj 

13.00 Mikael Ohlson, Professor NMBU: «Den multifunksjonelle skogen» 

13.30 Jens Ulltveit-Moe, Konsernsjef UMOE: «Industriell bruk av 

biomasse» 

14.00 Kaffe 

14.30 Paneldiskusjon: Politikk for multi-funksjonell skogforvaltning: 

Hvordan skape balanse mellom næringsmessig utnyttelse av en 

rekke produkter og hensyn til klima, flora, fauna, erosjon, flom, 

vann- og luftkvalitet og rekreasjon?   

 Paneldeltakere:  

Olav Veum (Styreleder Norges Skogeierforbund) 

Ragnhild Borchgrevink (VEAS og tidl. adm dir. i Viken Skog) 

Ståle Navrud (Professor NMBU) 

Kåre Gunnar Fløystad (Fagsjef ZERO) 

Benthe E. Løvenskiold (Næringspolitisk sjef, NORSKOG) 

Ordstyrer: Aslak Bonde 
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