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Skognæringa Kyst er en overbygning for de fylkesvise skognettverkene i kystskogbruket. Et 

skognæringspolitisk samarbeidsforum med alle kommersielle næringsaktører i de 10 

deltagende fylkene organisert med et samarbeidsforum med representanter fra hvert fylke 
og et valgt arbeidsutvalg. 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for naturforvaltning 
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7485 Trondheim 

 

29. oktober 2012 

 

 

Uttalelse til høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for kystlynghei som utvalgt 

naturtype  
 

Det vises til brev av 12.07.12. Skognæringa Kyst gir følgende høringsuttalelse til forslaget til 

forskrift og faggrunnlag. 

 

Den økte etterspørselen etter trevirke må skje med bakgrunn i tilstrekkelig miljøkunnskap og 

ivaretakelse av naturmangfold, opplevelseskvaliteter og kulturverdier. Det er viktig at 

beslutninger og avveininger gjøres med grunnlag i faktisk kunnskap som gir dokumenterbar 

og etterprøvbar informasjon om de naturressursene som skal forvaltes.  

 

Dette gjelder også bevaring av viktige områder med kystlynghei for ettertida gjennom økt 

skjøtsel og andre nødvendige tiltak. Arbeidet bør gjennomføres etter faglig vurderinger og 

oppnåelige planer. Kystlynghei har lenge vært områder uaktuelle for skogbruk og en 

naturtype der bevaring av kulturarv bør være prioritert. 

 

Vi mener at arealinformasjonen som legges til grunn må oppdateres og verifiseres før det kan 

være aktuelt å avsette områder som utvalgt naturtype kystlynghei. En sjekk av flyfoto og i felt 

gjort i Rogaland viser at store deler av arealene foreslått avsatt faller utenfor definisjonen av 

kystlynghei gitt i høringsdokumentet, både på grunn av lang tids fraværende skjøtsel med 

gjengroing som følge, og på grunn av gjødsling til beite. Arealene som er kartfestet som 

utvalgt naturtype kystlynghei (A og B) tilfredsstiller dermed ikke den definisjonen som er lagt 

til grunn for naturtypen. Dette berører også grunneiernes rettsikkerhet.   

 

Det må fokuseres på de områdene som man i dag kan definere som kystlynghei og som det er 

realisme i å kunne skjøtte videre, slik at de framstår som kystlynghei også i framtiden. 

Avsetting av gjengroingsarealer utover det som er intensjonen for skjøtsel eller som det er 

realistisk å gjenopprette, vil vanskeliggjøre alternativ virksomhet i områdene. Det er vanskelig 

å forstå at tilbakeføring av gjengroingsmark til kystlynghei gjennom skogrydding, avsviing og 

beiting kan være i tråd med intensjonene i NMLs § 12.  

 

I faggrunnlaget påstås det at endringen av status for de utvalgte arealene vil ha positive 

økonomiske konsekvenser. Dette må i så fall dokumenteres og veies mot den alternative 

bruken, som f.eks. etablering av klimaskog eller skogreising. Dette gjelder også argumenter 

knyttet til karbonbinding og jordsmonndannelse. Klimakostnaden som vil påløpe i takt med 
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skjøtsel må også tas med i den økonomiske avveiingen av tiltakene. Dette er et viktig punkt 

som er fraværende i faggrunnlaget. 

 

For å sikre et best mulig resultat ved ivaretakelse av naturtypen kystlynghei på sikt må det gis 

et bredere og bedre kompetansegrunnlag enn det som er gjort i i de framlagte 

høringsdokumentene. Presentasjon av miljødata og manglende koordinering av innsamling av 

informasjon slik den gjennomføres i dag er krevende for utøvelse av næringsaktivitet i 

skogbruket. 
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