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Regionrådet ber om vernepause på Helgeland 
 

Indre Helgeland Regionråd har på sitt møte 15. oktober behandlet Verneplan for skog på statsgrunn i 
Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnessom skal behandles på Fylkestinget kommende uke. 
 
Regionrådet ved ordføreren i Rana, Hemnes og Hattfjelldal hadde møte med både posisjon og opposisjon 
søndag kveld. 
 
Det nasjonale målet for skogvern er 10 %. Andelen vernet skog i Nordland er større 
enn i landet som helhet – 7,2 % mot 5,1 % av det totale skogarealet. For de 4 kommunen som det nå er 
foreslått ytterligere vern er det allerede vernet 11,3% av skogen. 
 
Til sammen utgjør det vernede og foreløpig båndlagte arealet på Statskogs grunn på Helgeland nå over 
470.000 dekar. Dette utgjør ca. 30 prosent av det produktive skogarealet til Statskog.  Forslaget som nå er 
til høring fra Statsforvalteren i Nordland, vil gi ytterligere 18 nye områder på til sammen 50 000 dekar i 
Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes.  
 
I den nye regjeringens Hurdalplattform, er det en mer offensiv politikk for skogindustrien der en sier at 
dette er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk.  
 
Fylkesrådet går langt på vei inn for en vernepause i sin innstilling og ber om en Konsekvensutredning, men 
dette må enda tydeligere presiserer i et vedtak fra Fylkestinget, mener Indre Helgeland Regionråd. 
 

-     Nordland og Helgeland ligger langt over landssnittet på vern av skog, store områder er    
allerede vernet uten at det er foretatt en konsekvensutredning (KVU) av vernet   -sier Ordfører 
Geir Waage som også er leder av regionrådet. 

 
- Regionrådet har derfor på sin møtte fredag fått full oppslutning til å be om en vernepause på 

Helgeland til en slik utredning er gjennomført, og vi vil nå jobbe for at Fylkestinget støtter dette i 
sin behandling av saken denne uka – sier Waage  

 
- i november legger Artsdatabanken fram ny utgave av Norsk rødliste arter.  

I vårt område (Trøndelag og nordover), befinner det seg 215-254 arter. På området Østlandet og 
vestover mot fjellheimen befinner det seg 566-872 arter. 
Hos oss representerer lauvskog ca. 15% av vernet og foreslått vernet område. 
Det vil derfor være riktig å ta dette med i en KVU og ikke verne mere skog nå  
– sier   ordfører i Hemnes Paul Asphaug 

 
- det er også nødvendig å gå igjennom allerede vernet områder etter at ny rødliste er lagt frem, 

høyst sannsynlig er de fleste artene allerede vernet – sier Asphaug 
  



  
- ytterligere vern av skog på Helgeland vil forverre situasjonen og gi ytterligere økte kostnader for 

Arbor Hattfjelldal som er vår hjørnesteinsbedrift   -Sier Ordfører i Hattfjelldal Harald Lie 
 
- det er nå vernet så mye på Helgeland at det er på tide med en vernepause. Stadig forslag på 

vern skaper stor usikkerhet for bedriften Arbor som bruker lokalt virke.  Skogdrifta blir stadig litt 
mindre lønnsom når arealene blir mer og mer fragmentert. Nesbruket (sagbruk i Mosjøen) ble 
lagt ned ved en tidligere vernerunde, -sier ordfører i Hattfjelldal Harald Lie 

 
-  dette er heller ikke i trå med den nye regjeringens skogpolitikk som er nedfelt i 

Hurdalsplattformen, det er nå tid for å sette en fot i bakken stoppe mer vern til det er 
gjennomført en skikkelig konsekvensutredning, - sier Lie  

 
- vi forventer nå at fylkestinget forsterker innstillingen fra fylkesrådet og støtter vårt krav om 

vernepause og en KVU   – sier ordførerne avslutningsvis.  
 

 
 
 Ønsker dere ytterligere kommentarer er det bare å ta kontakt: 
 
Geir Waage   mob:  90 93 35 90 
Paul Asphaug    95 24 16 68 
Harald Lie    97 51 09 56 
 
Vedlegg: Uttalelse fra IHR møte 15.10.21 
                Presentasjon til Fylkestinget 17.10.21 
                Sak NFK 122/2021: Verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen / Best regards 

  

     

www.ihr.no 

Kjell-Idar Juvik 

Sekretariatsleder  

Epost: post@ihr.no  juvik@ihr.no 

Torggata 1B,   

 Boks 564, 8601 Mo i Rana 

Tlf: 99 27 51 71 
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