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Fremtidsskogen forsvinner
Skognæringa Kyst SA vil jobbe aktivt for å snu utviklinga i bærekraftig retning for å
opprettholde og sikre høy kvalitetsproduksjon og C02 binding i framtidsskogen i
kystskogbruket.
Investeringer i ny skog er nødvendig for å opprettholde høy CO2 binding og verdiskaping i
skogen i Norge. Klimabidraget fra norsk skog er den suverent viktigste enkeltfaktoren i vårt
nasjonale karbonregnskap. Skogressursene er viktig for verdiskaping og sysselsetting i
distrikta.
Rekordstor hogstaktivitet i kystfylkene blir ikke fulgt opp med tilsvarende økning i
planteaktiviteten! Det gir grunn til bekymring at store og høgproduktive areal langs kysten
blir liggende brakk uten aktive foryngingstiltak etter hogst. I tillegg blir store areal tatt ut av
skogproduksjon og omdisponert til andre formål (jordbruk, utbygging m.m.) Nedbygging av
skogressursene langs kysten underbygges av flere kilder (resultatkontroll, landskogtakst,
hogst- og plantestatistikk) som viser stor ubalanse mellom avvirket og tilplanta areal.
Skognæringa Kyst SA vil sikre produksjonsarealene og effektiv ressursoppbygging i skogen
ved å:
- Motivere og påvirke skogeierne til å plante etter hogst.
- Kreve at myndighetene gir skogeierne mulighet og motivasjon til å plante de treslagene
som gir optimal produksjon og karbonlagring
- Forlange at søknadsplikten til nyplanting av utenlandske treslag må falle bort.
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Klimaskog – kostnadseffektivt klimatiltak
Planting av klimaskog for å binde CO2 er den mest effektive måten å forbedre CO2regnskapet. Klimaskog er skog som er plantet for å vokse mest mulig og binde mest mulig
CO2 på kortest mulig tid.
Tross flere klimaforlik og ambisiøse vedtak om kutt av klimagassutslipp (CO2) fortsetter de
norske utslippene å øke, en situasjon som ifølge. klima og miljøministeren vil fortsette enda
noen år. Norge er i utakt med FNs klimapanels klare anbefalinger og ambisjonene i Parisavtalen.
Klima- og miljødepartementet skal nå evaluere Klimaskogprosjektet, et pilotprosjekt som har
testet ut ulike etableringer av klimaskog. Skognæringa Kyst mener ordningen med
klimaskogetablering må oppskaleres, i henhold til forslaget i rapport M26-2013 fra
Miljødirektoratet.
For å sikre et raskt og sikkert klimagasskutt og for å spare kvotekjøp, vil årsmøtet i
Skognæringa Kyst SA be Regjeringen om snarest starte oppskaleringen med ordningen av
skogplanting på nye arealer (klimaskogplanting) slik Miljødirektoratet m.fl. beskriver.
Gjennomføringen av tiltaket må dessuten av både faglige og operasjonelle grunner, flyttes til
Landbruks- og matdepartementet som fagdepartement for skogtiltak.
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Fremmedartslistas konklusjoner av utenlandske
treslag er useriøs
Skognæringa Kyst SA er sterkt kritisk til Fremmedartslista som ble fremlagt 5. juni.
Artsdatabankens sin vurdering av produksjonstrærne er useriøs og vurderer kun mulige
negative konsekvenser.
Fremmedartslista har plassert viktige treslag som Sitkagran, Lutzgran og en rekke andre
utenlandske bartrær i høyeste risikoklasse. Skognæringa Kyst forventer at det tas grep for å
endre på dette, og at skogbrukets produksjonsarter foreløpig tas ut av Fremmedartslista i
påvente av en ny vurdering. Styret for Artsdatabanken har bedt om at arbeidet med listen
skal baseres på nøytralitet og saklighet for å skape tillit.
Skognæringa Kyst vil påpeke at disse artene i utgangspunktet er produksjonsarter som har
en styrt utvikling og avvikling. Produksjonsarter med en skjøtsel og behandling bør betraktes
og behandles på en annen måte enn tilfeldig innførte arter.
Artsdatabankens vurderinger og konklusjoner på Sitkagran, Lutzgran og en rekke andre
bartrær er feil. Forskningsresultat fra NIBIO som dokumenterer spredningsevnen av
treslagene er ikke lagt til grunn i arbeidet med fremmedartslista. Risikovurderinger må bygge
på faktagrunnlag og etterprøvbar dokumentasjon.
Skognæringa Kyst forlanger at Artsdatabanket tar en ny gjennomgang av skogbrukets
produksjonsarter. Denne gjennomgangen må være saklig, etterprøvbar og bygge på fakta og
tilgjengelige nasjonale data for skogbruket.
Fremmedartslista kan ikke legges til grunn i utredningsarbeidet for et mulig forbud mot bruk
av fremmede treslag. Det vil være meningsløst å forby bruk av noen av våre viktigste
produksjonstreslag og legge deler av kystskogen brakk for all framtid.

