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NOE MÅ GJØRES: Skogsnæringens talsmenn er oppgitt over at ikke de enorme mengdene med skog i Hordaland blir tatt hånd 
om, slik man har gjort og gjør i Bontveit-området. Fra venstre Oddbjørn Helland fra Vestskog BA, Helge Kårstad fra Kystskogbruket 
og Ove Frotvedt fra FanAgro.

etter krigen ble trær nok til å dekke nesten hele Bergen kommune plantet  
ut i Hordaland. I dag skjuler skogen verdier  for mange milliarder kroner. 

SLIK KAN DET GJØRES: Karoline Brustad Kaland og kaldblodstraveren Bruno kan ikke få fullrost skogsveiprosjektet i Bontveitdalen nok. De møter daglig en rekke folk som bruker veiene,    som egentlig er tilkomstveier til hogstfelt. Håpet er å ha slike veier over hele Hordaland.
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Hogstklar skog
Slik har den hogstklare skogen 
økt i Hordaland.

1930 2012

Kilde: Norsk institutt 
for skog og landskap ©  gra�kk@bt.no

2,73 mill. dekar

Bergen 
svært 
positiv
Som en av de største skog-
kommunene i Hordaland, ser 
Bergen kommune stort 
potensial i utbygging av 
skogsbilveier.

– Jeg er en varm tilhenger av at 
vi skal få til dette med skogs-
bilveier flere steder i Bergen. 
Og jeg er helt enig med assis-
terende landbrukssjef hos  
Fylkesmannen i at staten 
bevilger for lite penger. Skog-
bruk er en del av landbruks-
planen til Bergen kommu-
ne, som vi vil bruke som en 
brekkstang overfor statlige 
myndigheter, sier nærings- og 
idrettsbyråd Gunnar Bakke 
(Frp).

Ser stort potensial
– Bergen ser stort potensial i 
skog, også med tanke på det 
kommende biogassanlegget, 
men også i et helseperspektiv 
der skogsbilveier kan utnyttes 
som turveier og andre helse-
frembringende tiltak. Men det 
er også viktig at slik utbygging 
skjer under ordnede forhold, i 
samspill med lokale og sentra-
le myndigheter. Skogsbilveier 
er også omtalt i Bergen kom-
munes idrettsplan som et vik-
tig tiltak for folkehelsen. Men 
foreløpig følger det ingen pen-
ger med planene fra Bergen 
kommunes side, sier Bakke.

SVs gruppeleder i Bergen 
bystyre, Oddny Miljeteig, sier 
at skogbruket i Bergen er et 
politisk forsømt område, få 
politikere har kunnskap om.

– Derfor er det på tide at de 
aktuelle komiteer setter seg 
inn i dette, og at Bergen legger 
til rette for at moden skog kan 
bli tatt ut til samfunnsmessig 
nytte. Men vi må også være 
opptatt av miljøspørsmålene 
som reises, sier hun.

Naturvernerne vil vite mer
Signe Sandberg, leder i fylkes-
styret for Naturvernforbun-
det Hordaland, sier til BT at 
Naturvernforbundet har hatt 
kontakt med skogsnæringen 
i Hordaland, som har bedt om 
en dialog om skogsveier og 
trehogst i fylket. 

– Vi ønsker at dette får 
oppmerksomhet og blir tatt 
opp på bred basis. Men vi 
kan ikke ta stilling til det  
industrien ønsker før det er 
gjort et grundig fagarbeid. 
Biologer og andre fagfolk må 
få ressurser til å kartlegge hva 
som blir ødelagt ved store 
naturinngrep, sier Sandberg.

– I utgangspunktet er vi 
avventende, og opptatt av 
naturmangfoldet, og drift 
hvor naturen får mulighet til 
å fornye seg. Vi vet at en slik 
storindustri kan dundre frem 
uten hensyn. På den annen 
side skal ressursene brukes 
og hus skal bygges, helst av 
landets egne materialer. Det 
må gjennomarbeides hva 
som skal vokse opp igjen der 
trær blir felt. Planter som ikke 
hører naturlig til er ikke bra. 
Det viktigste nå er å få i gang 
et arbeid med uavhengige fag-
folk, sier hun.


