Landsskogtakseringen 2010`s tall for Nordland:
- 4. største skogfylke etter produktivt tilgjengelig
skogareal.
- skogreist 700 000 dekar (mest i landet), 2/3 av
arealet i nordfylket og 1/3 i sørfylket (11 % av det
produktive skogarealet.)
- ca 100 000 dekar av disse skogreist med sitka- og
lutzgran. (Utgjør 14 % av skogreist areal, men
mindre enn 1 % av det totale skogarealet.)
- Sitka- og lutzgran har i kyststrøkene en produksjon
som er 50-100 % større enn norsk gran.
- langsiktig avvirkningspotensial 1,1 mill. m3 (gran
53%, lauv 39%, furu 8%).
- Økende kubikkmasse og produktivt skogareal.
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Klima og miljø: FNs klimapanels 5. hovedrapport, Miljødirektoratet og Regjeringen tydelige på
behovet for å mobilisere mer biomasse fra skogen. Skogen skal i tillegg til å ta opp CO2, også skaffe
samfunnet biomasse som potensielt kan erstatte bruk av fossil energi og klimabelastende materialer,
og gi grunnlag for lønnsom verdiskaping i verdikjedene fra skog.
Skogbruk drives etter bærekraftprinsippet, og i tråd med lover, forskrifter og miljøstandarder for
skogbruket. Slik ivaretas naturverdier og artsmangfold gjennom et aktivt skogbruk, og er som FNs
klimapanel beskriver, en viktig bidragsyter for å hindre klimaendringer, og dermed en viktig faktor for
å hindre endringer i artsmangfold som følge av endret klima, deriblant innvandring av nye arter.
Verdiskaping: Nordland har to viktige hjørnesteinsbedrifter som begge er avhengig av trefiber i sine
produksjoner – Arbor Hattfjelldal og Salten Verk. I tillegg er Moelven Van Severen den viktigste
mottakeren av skurtømmer, med returstrøm av bygningsmaterialer med 70% av markedet i NordNorge, og kutterspon og flis til Arbor Hattfjelldal. Nordland har også mange små og mellomstore
bedrifter innen trebearbeidende industri, fra hyttelaft til vindusprodusenter.
Verdiskapinga fra råstoff fra skogen har for Nordland en multiplikatorfaktor på 4-8, og bidrar med
distriktsarbeidsplasser og skatteinntekter. Arbor Hattfjelldal kan tjene som eksempel:
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Treslagsvalg: Utenlandske treslag dekker samlet sett 0,6 % av Norges areal, men bidrar på grunn av
svært stor bindingseffektivitet med en årlig binding på ca. 900 000 tonn CO2, og der samlet binding
er estimert til å representere en verdi mellom 7,7 og 12,6 milliarder kroner.
For Nordland har to av Fremmedartslistas vurderte arter, sitka og lutz, stor betydning for
skognæringa, se faktaboks. Et generelt forbud mot bruk av gran nord for Saltfjellet (jamfør
Elvestuenes utspill i NRK Nordland) vil ha dramatiske økonomiske konsekvenser for ei heil næring, i
tillegg til miljømessige konsekvenser. Med endra klima vil muligheten for å velge produktive og
stormsterke treslag ikke bare ha betydning for verdiskapingspotensialet, men også for CO2-binding,
som med en nær dobling av produksjonspotensialet binder tilsvarende mer karbondioksid.
Skognæringsforum Nordland understreker betydningen av
 en skogpolitikk som bidrar til et aktivt skogbruk med skjøtsel og forvaltning for optimal
klimaeffekt og verdiskaping.
 at politisk nivå påser at Artsdatabankens artsvurderinger og konklusjoner er godt faglig
begrunnet, at rammebetingelser som besluttes er basert på et bredt og grundig
kunnskapsgrunnlag, og at det ikke kan stilles spørsmål ved hverken prosess elle valg av
fagligmiljø. Det vil også virke konfliktdempende.
 en tydeliggjøring av politikken som sikrer fortsatt bruk av gran i kyststrøk og nord for Saltfjellet.

Skogvern: Skognæringsforum Nordland er i likhet med det øvrige skogbruket i Norge, enig i at
biologisk viktige skogarealer skal vernes, og ønsker å ta sin del av samfunnsansvaret for å
opprettholde biologisk mangfold i fylket. Store arealer på Statskogs grunn er pr. i dag vernet, dette
sikrer artsmangfold og andre miljøverdier, se folder om vern i Nordland. Totalt skogvern utgjør i dag
3,3 % av det produktive skogarealet i Norge. Samtidig utgjør samlede restriksjoner knyttet til
utnyttelse av skogressursene en båndlegging av mer enn 10 % av arealet.
Status etter de siste verneforslagene på Statskogs grunn viser at over 30 % av arealene på Helgeland
nå er båndlagt gjennom vern eller forslag om vern. Det indikerer at den store satsingen på vern av
Statskogs arealer i Nordland ikke er en følge av reelle faglige vurderinger knyttet til miljøverdier og
biologisk mangfold. Statskog har, som en følge av dette verneforslaget tatt ned avvirkningen i for
2018 med 18 000 kbm for denne regionen. Hvis vedtaket om vern slik det nå står blir vedtatt
uforandret, betyr dette en reduksjon i avvirkningen for den årlige avvirkningen til Statskog i Nordland
på 25 000 kbm. Dette har konsekvenser for de skogbaserte næringsaktørene i Nordland og
Trøndelag.
I verneprosesser er det avgjørende at Miljø- og klimadepartementets foretar konsekvensanalyser for
næringsliv, økonomi og samfunn. De analyser som ligger til grunn for dagens verneområder er nå ti
år gamle, og kan ikke lenger anses som relevante.
Skognæringsforum Nordland understreker betydningen av en vernepolitikk som
 har et helhetlig perspektiv på vern, og tar i betraktning de samlede båndlegginger og restriksjoner
knyttet til miljø- og vernehensyn i vurderinger av prosentvis måloppnåelse.
 sørger for at samfunnsmessige konsekvensanalyser tas inn i vurderingsgrunnlaget for valg av
vernearealer.
 i større grad legger vern på arealer som av ulike årsaker ikke er økonomisk drivbare.
 sørger for en fylkesmessig jevnere fordeling av vern på Statskogs grunn. En løsning kan være
flytting av verneområder.
 øker satsingen på frivillig vern på privat grunn i områder hvor konsekvensene for økonomi og
samfunn blir minst mulig.
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