
 

Oslo, 1. november 2006

REGISTRERING AV PRIORITERTE SKOGTYPER 

Norges Naturvernforbund er bekymret over at vedtak fattet av Stortinget våren 2003 om 
registrering av prioriterte skogtyper ennå ikke er blitt fulgt opp. Det har fra regjeringens side 
blitt uttalt at slike registreringer skulle gjennomføres i 2006. Det har ikke skjedd. Det vil være 
spesielt viktig å få igangsatt registreringer av bekkekløfter - i lys av truslene mot disse i form 
av økte tilskudd til veibygging (med påfølgende hogst) samt den store interessen for bygging 
av mindre kraftverk. Det må være en selvfølge, i lys av Stortingets klare pålegg,  at disse 
skogtypene snarest mulig blir registrert og vurdert for eventuelt vern før de på tilfeldig vis kan 
stå i  fare for å bli ødelagt. 

Å registrere og sikre representative deler av vår skognatur er et statlig ansvar. Det er et uttrykt 
mål fra regjeringens side å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010. Skogvernet er svært 
viktig i så måte. I denne sammenheng er det også grunn til å vise til Sveriges eksempel, jfr. 
referat i Aftenposten i dag fra en konferanse i Direktoratet for Naturforvaltning i går om 
Sveriges arbeid med å oppfylle EU-programmet Natura 2000. 

Bakgrunn
I  St.meld. nr. 25 (2002-2003)  legges det opp til at man på kort sikt skal iverksette et 
registreringsopplegg for bestemte skogtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet og 
skogtyper som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for. I tråd med dette heter det i 
oppdragsbrev av 27.2.2006 fra Miljøverndepartementet til DN om skogvernarbeidet: 

”Starte nye systematiske kartlegginger av prioriterte skogtyper som er spesielt viktige for
å bevare det biologiske mangfoldet eller som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar
for, jf. St.meld. nr. 25 (2002-2003).”

I brev fra DN til fylkesmennene av 26.04.2006 vedrørende arbeid med prioriterte skogtyper i 
2006 heter det bl.a.:
”Et sentralt element i Regjeringens strategi for et utvidet skogvern er satsing på systematiske 
naturfaglige registreringer av prioriterte skogtyper (St.meld. nr. 25 (2002-2003). I meldinga 
legges det opp til at det på kort sikt skal iverksettes avgrensede registreringsopplegg for  
bestemte skogtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet og skogtyper som Norge har 
et spesielt internasjonalt ansvar. I 2005 fikk DN i oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) 
å vurdere hvilke prioriterte skogtyper det på få års sikt bør startes opp et systematisk 
vernearbeid med. I tråd med St.meld. nr. 25 (2002-2003) bør det her fokuseres på skogtyper 
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som er spesielt viktige for å bevare det biologiske mangfoldet eller som Norge har et særlig  
internasjonalt ansvar for.”

I forbindelse med Stortingets behandling av St.meld nr. 25 (2002-2003) "Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”, ble det gjort følgende vedtak i energi-og 
miljøkomiteen:

” Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og
Kristelig Folkeparti, viser til at for å dekke faglige mangler, er det en forutsetning at 
vernearbeidet fanger opp de områdene som har høyest verneverdi. Hvis man ikke fanger opp 
de områdene som faglig sett har topp prioritet, reduseres verdien av vernearbeidet i forhold 
til de naturfaglige målene.” (vår understrekning)

I DNs brev av 26.04.2006 heter det i tråd med dette:
- ”Som en viktig grunnpilar i arbeidet med prioriterte skogtyper må kunnskap om de ulike 
skogtypene systematiseres. ”

- ”For bekkekløfter hvor naturfaglige registreringer ikke er gjennomført eller er mangelfulle,  
forutsettes det f.o.m. 2007 gjennomført supplerende feltregistreringer for å klarlegge 
verneverdiene.”

I Stortingsprp. 1 (2006-2007) heter det: 
- ” Hovudstrategien i arbeidet for auka skogvern er å sikre kvalitet i vernearbeidet.” 

-  ”For 2007 er følgjande prioritert: Systematiske, naturfaglege registreringar i prioriterte  
skogtypar.”

- " Viktige utfordringar i arbeidet med å vidareføre og auke skogvernet i 2007, blir å sikre 
god fagleg kvalitet ved at dei viktigaste områda blir fanga opp i arbeidet (...)Arbeidet med 
nye systematiske naturfaglege registreringar i prioriterte skogtypar vil bli forsert i2007"

Konklusjon:
Norges Naturvernforbund forutsetter at det i 2007 blir foretatt omfattende naturfaglige 
registreringer i prioriterte skogtyper. I lys av at det nå er vedtatt å  øke subsidiene til drift i 
vanskelig terreng, økt støtte til skogsveibygging og den store interessen for bygging av 
småkraftverk, må  det være riktig å prioritere arbeidet med registrering av  verdiene i 
bekkekløfter. 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken 
leder

Gjenpart sendt: Direktoratet for Naturforvaltning


