
 

 
 

 

Skognæringspolitisk erklæring  

fra 

Skognæringa Kyst 
 

Skognæringa Kyst er et nystartet skognæringsnettverk for alle skogbaserte verdikjeder i 

kystfylkene fra Rogaland til Finnmark. Til sammen omsetter skognæringa i kystfylkene for 17,3 

mrd kroner per år og har potensial til å fordoble verdiskapingen. Melding om Kystskogbruket er 

et viktig grunnlag for vårt framtidige arbeid. Med grunnlag i denne og nasjonale meldinger skal 

vi rette oppmerksomheten på økt  bruk av treprodukter og økt hogst, men også økt skogplanting 

for å opprettholde et bærekraftig skogbruk på lengre sikt. Dette vil samtidig være viktige 

regionale bidrag til å løse tidens globale og nasjonale klimautfordringer    

 

Grunnlaget for å øke hogsten og verdiskapingstallene for skognæringa i kystfylkene er den store 

oppbygginga av kulturskog som fant sted i forrige århundre fram til først på 1990-tallet. 

Oppbygginga av ny og kvalitetsmessig bedre skog skjedde med sterk og målrettet statlig 

medvirkning, både i form av økonomiske virkemidler og skoglovgivning. Takket være datidens 

nasjonale skogpolitikk, har skognæringa i kystfylkene et godt utgangspunkt når det gjelder 

stående skogressurser. I hovedsak er det en oppgave for skognæringa selv å ta i bruk disse 

ressursene, men på en del områder, som utbygging av skogsveinettet og etablering av egnete 

tømmerkaier og tømmerterminaler langs kysten, er investeringsbehovet så stort at det er 

nødvendig med en betydelig offentlig medvirkning.  

 

De siste 15-20 år har kystskogbruket etter vår oppfatning fått for liten skogpolitisk 

oppmerksomhet. Melding om Kystskogbruket viser at kystskogbruksfylkene i dag utnytter ca. 30 

% av sitt “netto” nyttbare balansekvantum, mens resten av landet utnytter ca. 75 % av sitt.  Dette 

forteller oss at skogpolitikken gjennom mange år i for liten grad har innrettet seg imot 

utfordringene i kystskogbruket.  Videre forteller det at når avvirkningen skal økes i kommende år 

må den største økningen komme i kystskogbruksfylkene, fordi det er her en stor del av landets 

hogstmodne ressurser står.  

 

Kystskogbruksfylkene har i tillegg meget store og høyproduktive gjengroingsarealer.  Dette er 

viktige produksjonsarealer som i dag utnyttes i liten grad. Disse arealene kan istandsettes til en 

betydelig høyere produksjon. Klimautfordringene tilsier at en del av disse arealene utnyttes på en 

miljø- og klimavennlig måte, for eksempel som klimaskoger, slik Melding om Kystskogbruket 

foreslår.    

 

Skognæringa Kyst er meget fornøyd med det aktive oppfølgingsarbeidet av Melding om 

Kystskogbruket, som både fylkespolitikerne/-kommunene og fylkesmennene i disse fylkene 

driver.  Dette mener vi er et viktig skogpolitisk arbeid som vil få stor og langsiktig betydning.  

Skognæringa Kyst er også fornøyd med at Landbruks- og Matdepartementet og avtalepartene i 

Jordbruksforhandlingene etablerte en egen “Kystskogbrukspott” allerede for 2008 og har fulgt 

opp dette i ettertid.  Dette var meget viktig for oppstarten, og nå må vi løfte videre og nye skritt 

må tas. Når kunnskap og samarbeidsstrukturer er etablert dreier det seg om konkrete 

aktivitetsresultater i skogen, i industrien, i byggesektoren, på energisektoren, på klimasektoren og 

i markedene.  Det er nå den store og langsiktige jobben begynner, den vil involvere mange 

personer og institusjoner for at målene skal nås.  

 

Vi har store forventninger både til den kommende landbruksmeldinga og klimameldinga.  

Landbruksmeldinga må ta inn over seg kystskogbrukets verdiskapingsutfordringer og vise en 



 

 

langsiktig og offensiv retning videre. Klimameldinga må bringe den norske klimadebatten over til 

konkret handling. Da kommer man ikke utenom aktiv skogsatsing som det største, mest 

kostnadseffektive og miljømessig beste tiltaket man så langt har. Det gjelder både innenfor det 

ordinære skogbruket og i form av egne klimaskoger.  

 

Framtidens skognæringssatsing innebærer ivaretakelse av miljøet.  Skognæringa skal være en 

langsiktig, bærekraftig miljønæring til glede for kommende slekter.  Miljøarbeidet skal være 

kunnskaps- og forskningsbasert i tillegg til å bygge på praktisk erfaring som bygdene våre har 

opparbeidet gjennom lang tids jordbruk og skogbruk. 

 

Stavanger den 11. jan 2011. 

 

Skognæringa Kyst 

 

 


