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Uttalelse fra Skognæringa Kyst SA

Innspill om skogproduksjon og klima til Skogmeldinga
Å sikre ny kvalitetsproduksjon etter hogst er avgjørende for et langsiktig og næringsrettet
skogbruk. Likeledes er det viktig å ha tydelige og gode rammer for skogplanting på nye arealer,
både for tømmerproduksjon og karbonfangst. Det er oppsiktsvekkende at disse viktige tema er så
lite framtredende i Skogmeldinga. Dermed er det heller ikke utarbeidet mål eller strategier.
Det er spesielt underlig etter en periode med svært lave investeringer innen skogkultur, det være seg
både planting og ungskogpleie. Misforholdet mellom hogst og gjenplantning er størst langs kysten,
og det ville vært naturlig at Skogmeldinga hadde fulgt opp intensjonene på dette punkt i
Kystskogmeldinga (2015). Det er også langs kysten det er størst mulighet for skogplanting på nye
arealer.
Det er positivt at Skogmeldinga er så tydelig på målet om å forbedre skogplanteforedlingen. En best
mulig frø- og planteforsyning er et viktig ledd i å utnytte produksjonspotensialene i skogbruket på en
bedre måte. Dette vil kunne gi positive effekter både for verdiskapningen og karbonfangsten i norsk
skogbruk.
Hvis skog skal være en viktig del av det grønne skiftet, slik det er internasjonal enighet om, er det
avgjørende at det blir plantet kvalitetsskog etter hogst. Det må videre legges til rette for at nye
arealer som ikke lenger er i bruk til andre formål, kan tilplantes med egnede treslag, tilpasset klima
og jordsmonn. Skogmeldinga synes ikke å ha noen ambisjoner på dette punkt. Dette er skuffende,
også med tanke på at ti fylkeskommuner gjennom Kystskogmeldinga (2015) har vedtatt at de skal
jobbe for å etablere et klimaskogprogram.
Regjeringas eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft sier skogen vil spille en avgjørende rolle i
lavutslippssamfunnet. Da kunne en forventet at Skogmeldinga hadde gått grundigere inn i dette
temaet. Det burde vært utviklet klare mål og strategier for hvordan Norge skal bruke skogen inn i det
grønne skiftet.
Kysten har store muligheter for økt skogproduksjon i eksisterende skog ved å utnytte potensialene
som ligger i områder med lav bestokning og underoptimale treslag. En aktiv og bærekraftig
ressursforvaltning gjennom planting og skjøtsel er grunnleggende for å øke skogressursene og
kvaliteten på skogen. Samtidig gir dette økt karbonbinding i skogene, noe som er positivt for klima og
gir muligheter for framtidig verdiskaping.
Skogmeldinga burde synliggjort behovet for en videre oppbygging av skogressursene og
kvalitetshevende tiltak. Det er heller ikke foreslått tiltak for hvordan foryngelsesplikten i
skogbruksloven kan håndheves på en mer tilfredsstillende måte enn i dag. Siden inntektene fra
nyplantet skog først kommer om 60 - 80 år, bør det offentlige ha langsiktige økonomiske ordninger
som sikrer at også neste generasjoner har tømmerressurser av god kvalitet å høste av. Det er ikke å
forvente at skogeierne er villig til å ta alle utgiftene uten å få noe inntekter før i neste generasjon.
Skogmeldinga har flere positive ansatser for en høyere og kvalitetstilpasset skogproduksjon, men den
har dessverre svært få konkrete tiltak for gjennomføring å vise til.
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