
Naturvernforbundets landsmøte 2013 

Sak 6 Uttalelser  

 

Forslag U10:  1 

Krever norsk skogvernmilliard i 2014 2 

 3 

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte samlet i Trondheim 30. august- 1. september 2013 4 

 5 

Den største andelen utrydningstrua arter og naturtyper finnes i skog. Skogvern er derfor jobb 6 

nummer én for å bevare naturmangfoldet. Samtidig er den norske skogen en del av verdens 7 

største karbonlager i skog; det boreale barskogsbeltet og derfor er skogvern i Norge viktig for 8 

jordens naturmangfold og klima. 9 

Regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes og har i flere år kunnet verne skog uten 10 

store konflikter gjennom ordningen med frivillig vern. Men i over et år har det vært full stopp i 11 

skogvernet på grunn av pengemangel, fordi regjeringen kuttet skogvernbudsjettet kraftig i 2011 12 

og 2012. Dermed har miljøvernminister Bård Vegar Solhjell opparbeidet seg et enormt etterslep i 13 

erstatningsutbetalinger til norske skogeiere, som nå må vente i årevis på erstatning.  14 

Etter at Miljøverndepartementet pga. mangel på penger i fjor stoppet inntak av nye 15 

tilbud om frivillig vern, sendte Naturvernforbundet sammen med organisasjoner for industri, 16 

skogeiere, miljøvern og friluftsliv, med over 1 million medlemmer i ryggen, brev til regjeringen 17 

med krav om økt skogvernbudsjett. Regjeringen svarte med å øke skogvernbevilgningen til 236 18 

millioner kroner for 2013, et historisk høyt norsk skogvernbudsjett.  19 

Men disse pengene ble brukt opp allerede i januar. Og til tross for et nesten doblet 20 

skogvernbudsjett i år mangler Miljøverndepartementet penger til skogvern. Skogeiere som 21 

frivillig vil verne skog må derfor vente i flere år på vernevedtak. Dette kan sette hele frivillig vern 22 

ordningen i miskreditt og øke faren for at verneverdige skoger blir hogd. Om neste års budsjett 23 

legges på samme nivå som i år vil fortsatt etterslep gjøre at nye avtaler om frivillig vern ikke vil 24 

kunne inngås før til høsten 2014. 25 

Samtidig som den norske regjeringen med statsminister Jens Stoltenberg, 26 

utviklingsminister Heikki Holmås og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i spissen profilerer seg 27 

internasjonalt på vern av tropisk regnskog som klimatiltak, ser de ut til å ha glemt skogen her 28 

hjemme. Dette til tross for det faktum at de nordlige skogene lagrer mest karbon av alle jordas 29 

skoger.  30 

Naturvernforbundets landsmøte krever derfor at regjeringen øker statsbudsjettet for 31 

2014 til en norsk skogvernmilliard, for å sikre det nødvendige skogvernet, og for å kunne yte rask 32 

og rettferdig erstatning til skogeiere som verner skogen sin frivillig.  På denne måten vil 33 

regjeringen kunne sikre 10 % skogvern innen 2020, som er et minimum for å bevare 34 

naturmangfoldet og oppfylle internasjonale miljøforpliktelser. 35 
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Forslagsstiller: Naturvernforbundets skogutvalg  38 
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