Oslo, 11. mars 2013
Til statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Sigbjørn Johnsen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell
Organisasjoner for skogeiere, industri, miljø og friluftsliv ber om penger til skogvern
Etter at Miljøverndepartementet (MD) i fjor stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger,
sendte undertegnede organisasjoner brev til regjeringen der vi ba om mer penger til skogvern. Regjeringen
svarte med å øke skogvernbevilgningen til 231 millioner for 2013, noe som både er tilnærmet en dobling
sammenliknet med 2012 og dessuten tidenes største norske skogvernbudsjett. Vi vil derfor gratulere
regjeringen med den økonomiske innsatsen for å utbetale erstatninger til skogeiere som frivillig verner
skogen sin.
Samtidig må vi påpeke at årets budsjett dessverre er langt fra nok. Selv om økningen har bidratt til å
redusere etterslepet på frivillig vern, mangler MD 150 millioner kroner for å kunne treffe vernevedtak og
utbetale erstatninger for områder som skogeierne allerede har tilbudt frivillig og som er klare for vedtak i
inneværende budsjettår. På grunn av etterslepet vil dessuten ikke nye avtaler om frivillig vern kunne inngås
før til høsten 2014, om budsjettet holdes på samme nivå i 2014 som i 2013, skriver Direktoratet for
naturforvaltning (DN) i brev til MD 6. februar 2013.
Det er svært uheldig at manglende bevilgninger gjør det umulig å treffe vernevedtak og gi skogeierne en
avklaring på vernespørsmålet. Unødig lang ventetid og usikkerhet rundt bevilgningene kan føre til at frivillig
vern kommer i miskreditt blant skogeierne. Videre er det problematisk at man ikke har noen garanti for
bevilgningen til skogvern fram i tid. Det gjør at fylkesmenn og skogeierandelslag som tar imot nye
verneforslag på områder som oppfyller kvalitetskravene, ikke kan takke ja til frivillig vern. Både skogeiere
og vernemyndigheter har behov for forutsigbarhet slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten at det
skapes usikkerhet omkring erstatninger, og slik at kompetanse kan bygges opp og beholdes.
Vern av skog har tidligere vært konfliktfylt, men de siste årene med frivillig vern har dempet konfliktene.
Regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes, og norske skogeiere svarer med å tilby frivillig vern av
områder med store verneverdier. Regjeringen er derfor i en unik stilling til å kunne øke skogvernet uten
store konflikter. Dette er et viktig element i arbeidet med å ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge.
Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må det være en forutsetning at staten følger opp med
de nødvendige midler.
Undertegnede organisasjoner ber regjeringen bevilge mer penger til skogvern gjennom en solid
økning i budsjettet for 2014 og en økning på 150 millioner i revidert budsjett for 2013.
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