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Uttalelse fra Skognettverkene i Nord-Trøndelag til 
Regjeringen, Stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag og Fylkespolitikere. 
 

BEKYMRING FOR FRAMTIDSSKOGEN – BEHOV FOR POSITIVE OG 

AKTIVITETSFREMMENDE VIRKEMIDLER 

Som en sentral del av Skognæringa i Trøndelag er det nå opprettet skognettverk i kommunene i Nord-
Trøndelag. Skognæringa med representanter for skogbruket og skogindustrien samarbeider med 
politikere og forvaltningen i kommunene for å øke aktiviteten, bedre verdiskapingen og bidra til gode 
klimatiltak i næringa. I alt er det fem slike skognæringsnettverk i fylket. Alle nettverkene har bl.a. økt 
skogkulturaktivitet og oppbygging av framtidsskogen som satsingsområde. Skognæringa er fylkets 
nest største næring og den største eksportnæringa.  
Nettverkene er samlet på Steinkjer og er enige om å sende følgende uttalelse:  
 

Skogplanting og stell av skog er gode klimatiltak og sikrer verdiskaping 
FNs klimapanels 4. hovedrapport synliggjør skogbruk som et effektivt og langsiktig tiltak: “I 
det lange løp vil bærekraftig skogbruk som tar sikte på å vedlikeholde eller øke skogens 
karbonlager samtidig som det årlig produseres virke til tømmer, fiber og bioenergi gi størst 
klimaeffekt”. Regjeringen har gjennom St. meld. nr 39 Klimameldingen og Klimakur 2020 
vektlagt at oppbygging av skog og bruk av trevirke til bygninger og bioenergi er viktige 
klimatiltak og synliggjør konkrete og kostnadseffektive skogtiltak. Det forventes at disse 
tiltakene følges opp i den forestående Klimameldinga. 
 

Skogressursene bygges ned 
Registreringer, kontroll av plantinger og statistikk viser at tilstanden i de trønderske skogene 
er bekymringsfull med hensyn på oppbygging av framtidig kvalitetsskog. Det settes ut for få 
planter etter hogst og plantefeltene stelles i liten grad. Under våre klimaforhold er planting 
den viktigste foryngelsesmetoden. Kort sagt investeres det alt for lite og langt mindre enn i 
våre naboland. Mange skogeiere har et fjernere forhold til skogen sin og behovet for 
veiledning har blitt større. Dette tar skognettverkene nå tak i. En større målretta og samordna 
innsats fra hele skogbruket er i gang for å øke aktiviteten og bedre foryngelsen. 
Begrensende for aktiviteten er imidlertid mangel på langsiktige virkemidler. 
 

Virkemiddelpotten til skogkulturtiltak må økes 
Bruken av skogfond til skogkultur har økt og er en meget god ordning. Erfaringene er 
imidlertid at skogfond ikke gir den samme ønska effekten som tilskudd. Noe av årsaken til 
dette er at ordningen ikke alltid treffer der behovet er størst. Dette gjelder spesielt for 
områder uten eller med lite skogfond, samt at det er vanskeligere å få informert små og 
mindre aktive skogeiere om ordningen. Regjeringen har økt tilskuddspotten til planting og 
stell av ungskog de siste årene, og det er vi glad for, men behovet er langt større.  
 

Skog som klimatiltak 
Norge som nasjon er helt avhengig av skogens karbonbinding for å nå regjeringens 
langsiktige målsettinger. Det må satses mer på oppbygging av kvalitetsskog som 
klimatiltak og med hensyn på framtidig verdiskaping. Skognettverkene er i gang med 
en større innsats for å øke skogkulturaktiviteten. Økt bruk av skogfond er et viktig 
bidrag. Samtidig vet vi ut fra tidligere erfaringer at direkte tilskudd virker og er helt 
avgjørende hvis skogkulturaktiviteten skal økes. Virkemiddelpotten må derfor bedres i 
forhold til dagens nivå og det haster!  
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