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Resolusjon: Plant skog nå!
Klimautfordringene er vår største felles utfordring og det haster med å komme i gang med
effektive tiltak som reduserer CO2-utslippene. Utfordringene er imidlertid formidable sett på
bakgrunn av at det ikke vil være nok bare å redusere utslippene, men man må også redusere
mengden av CO2 i atmosfæren. CO2 må derfor fanges og lagres og bruk av skog og tre er
utvilsomt en del av løsningen, jfr. IPCC’s rapporter.
Skognæringa Kyst anbefaler derfor på det sterkeste den nye regjeringen i langt større grad å
satse på den norske skogen som klimaverktøy. De norske skogene har store uutnyttede
karbonbindingspotensialer. I tillegg gir skog og tre grunnlag for stor fornybar
næringsvirksomhet i nær sagt alle landets kommuner. Kystskogområdene har for eksempel
store bindingspotensialer i gjengroingsarealene. I den fylkeskommunale Melding om
Kystskogbruket (2008) anbefales det å tilplante med kulturskog inntil 5 mill dekar
gjengroingsmarker for dermed å binde 8-10 mill tonn CO2/år. Meldinga forutsetter at normale
miljøhensyn tas.
Med bakgrunn i dette forslaget ble det bl.a. i Klimameldingen, Meld. St. nr. 21 (2011-2012),
vedtatt å tilplante 1 mill dekar. De miljømessige konsekvenser er senere utredet i
Miljødirektoratets rapport M26-2013 «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak».
Ifølge forordet gir rapporten «en omforent, faglig anbefaling av hvilke arealer som egner seg
for planting etter en avveining mellom hensyn til klima, naturmangfold og andre miljøverdier
og næring».
Selv om 1 mill dekar er langt mindre enn potensialene synes Skognæringa Kyst dette er en
god begynnelse. Når de faglige avklaringene nå er gjort, forventer Skognæringa Kyst
umiddelbar handling. Det er flere kommuner som har arbeidet med klimaskogplaner i flere år
og som nå er klare til å starte som prøvekommuner. Det hadde vært å forvente at den
avgående regjering hadde foreslått en bevilgning i 2014-budsjettet i tråd med oppstartsplanen
i Miljødirektoratet, Skog og landskap og Statens Landbruksforvaltnings omforente rapport. Vi
registrerer at det ikke synes å ha skjedd, og vil derfor på det sterkeste anbefale den nye
regjeringen å bevilge de nødvendige midlene i 2014-budsjettet.

