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Sammendrag 

Statsforvalteren foreslår vern av i alt 50 673 daa skog fordelt på 19 ulike 
verneområder på statsgrunn i Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes. 11 er helt nye 
verneområder mens 7 er utvidelser av eksisterende verneområder. Høringsfrist er 15. 

november 2021.  

Verneområdene tenkes opprettet som naturreservater. Pr. 1/1-2017 er 7,2 % av 

skogarealet i Nordland vernet og ca. 3,8 % av den produktive skogen. Nordland har 
en relativt stor verneandel sammenlignet med andre fylker, men mye av vernearealet 
ligger på uproduktiv mark. På landsplan er ca. 5,1 % av alt skogareal vernet og 

omtrent 3,9 % produktiv skog. 

Fylkesrådet tilrår at 7 foreslåtte verneområder med i alt ca. 5 900 dekar tas ut av 

planen.  

Videre ønsker Fylkesrådet for områdene i verneplanen at det ikke opprettes 
naturreservater i områder med økonomisk drivverdig skog, siden rapporter peker på 

at skogsdrift er bedre enn vern i en klimasammenheng. 

Fylkestinget i Nordland ber om en konsekvensutredning av fredningen av skogen i 

Helgeland spesielt, da det gjennom mange mindre verneplaner til sammen er vernet 
et større område, til sammen utgjør disse et areal som vil utløse et krav om KVU. 

Bakgrunn 

Historisk bakgrunn 

Statsforvalteren har sendt ut på høring en verneplan for skog for i alt 19 områder i 

kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes – 11 helt nye områder og 7 
utvidelser av eksisterende verneområder. Bakgrunnen for at arbeidet med verneplan 
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er satt i gang er følgende: 

· St.meld. nr. 25 (2002-2003) der Stortinget sluttet seg til Regjeringens innstilling om 
en kraftig opptrapping av skogvernet. 

· St.meld. nr. 14 (2015-2016), Natur for livet som ledet til et vedtak i Stortinget om et 
mål om vern av 10 % av skogarealer i Norge. 

· I Stortingets innstilling til Klima- og miljødepartementets budsjett i 2016 framgår 
følgende merknad: Flertallet mener at skogvern er viktig og viser til budsjettavtalen 
hvor det er enighet om at regjeringen skal sørge for en gjennomgang av Statskog 
SFs ordinære skogeiendommer for verneverdig skog, og legge til rette for at 
verneverdig skog i deres eie kan vernes etter naturmangfoldloven. 

· I forbindelse med skogvernet har det vært en dialog mellom Statskog SF og 
Miljødirektoratet. I august 2018 ble det inngått en avtale mellom Statskog SF og 
Miljødirektoratet om rolle- og oppgavefordeling, informasjonsutveksling, 
samhandling og saksprosedyrer. Vernet skal i tillegg til dette bygge på NINA sin 
evaluering av eksisterende skogvern som er tidligere omtalt i kap. 4.2 (NINA-rapport 
1352 2016). 

· På bakgrunn av kartlegging i 2018-19, befaringer i 2020 og 2021 er i alt 19 områder 
vurdert til å ha så store verneverdier at det ga grunnlag for en verneprosess. Noen 
av områdene som er foreslått vernet nå er utvidelser av eksisterende 
verneområder. 

· I mars 2020 sendte Miljødirektoratet et oppdragsbrev til Statsforvalteren i Nordland 
om å gjennomføre verneplanprosessen. 

· Det ble meldt oppstart av verneplanprosessen i juni 2020. 
· I forbindelse med verneplanprosessen satte Statsforvalteren ned en 

referansegruppe med representanter for Statskog, de berørte kommunene, 
Naturvernforbundet, Skognæringsforum Nordland, Nordland reindriftssamer og 
fylkeskommunen. Gruppa har hatt tre møter og medlemmer fra gruppa har deltatt i 
de befaringene som er gjennomført. 

· Det er også avholdt åpent kontor i hver av de fire kommunene. Siden alle foreslåtte 
verneområder ligger i reinbeiteområder, er det gjennomført konsultasjoner med alle 
berørte reinbeitedistrikt og Sametinget. 

· I perioden etter at oppstart ble meldt har det blitt gjennomført møter mellom 
fylkesrådene for plan og næring, og kultur, klima og miljø med Statskog og 
Miljødirektoratet. I møtene har det fra fylkeskommunens side bl.a. blitt pekt på at 
andelen vernet skog i Nordland alt er svært høy og at fylkeskommunen er bekymret 
for virkesituasjonen for Arbor i Hattfjelldal. Dette er en bekymring som også har 
kommet til uttrykk i flere vedtak i fylkesråd og fylkesting i Nordland i de siste 10 
årene, ettersom dette ikke er den første omgangen med forslag om skogvern i 
fylket. 

· I vår la Nibio fram en rapport med vurdering av tilgjengelige skogressurser basert 
på data fra Landsskogtakseringen. Rapporten omfatter også Rana kommune. 

Verneverdier 

Verneområdene foreslås vernet som naturreservat. Slike vedtas av Kongen i 
statsråd. Ifølge naturmangfoldloven § 37 kan et naturreservat vernes som: 

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,  

b) representerer en bestemt type natur,  
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c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold,  

d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller  

e) har særskilt naturvitenskapelig verdi 

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I 
forskriften for hvert verneområde kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner, 

m.m. i reservatet.  

Statsforvalterens vurdering er at alle områdene som foreslås vernet tilfredsstiller 
kravet i naturmangfoldlovens § 37 om naturreservat, mens ett av områdene foreslås 

vernet som utvidelse av nasjonalpark. 

Av verneplanforslaget går det fram at formålet med vern av de foreslåtte områdene 

er å dekke mangler i dagens vern. I alt er det stor variasjonsbredde i naturtyper og et 
mangfold av arter. Mange arter står på nasjonal rødliste, samt en art som er ny for 
vitenskapen. Vern av de foreslåtte områdene vil sikre arealer med ulike 

vernekvaliteter grunn av forskjeller i geologiske, topografiske og klimatiske forhold i 
fylket. Hvordan de forskjellige områdene som er foreslått for vern oppfyller mangler i 

dagens skogvern er i hovedsak vurdert på bakgrunn av NINA-rapport 1352, som bl.a. 
påpeker følgende:  

Selv om mye skog alt er vernet i Nordland, trengs ytterligere vern for å sik re betydelige 

naturverdier utenfor dagens verneområder. I dag er det kartlagt 131 km2 A- eller B-lokaliteter 
over 10 daa, og disse kan bli k jerner i nye mulige verneområder. Nordland har nå så høy 
vernedekning at nytt vern må prioriteres mer systematisk  enn i flere andre fylker.  

Statsforvalteren sier videre at nytt skogvern bør innrettes for å dekke vesentlige 
mangler der fylket har særlig potensial for å dekke viktige nasjonale naturverdier:  

1. Skogtypene boreal regnskog, gråor-heggeskog av flommarkstype, bekkekløfter og 
ospedominert skog; prioritering av forekomster med minst regional verdi (B/**) og størrelse 
minst 10 daa.  

2. Øvrige skogtyper med en viss andel av landets forekomster i fylket: kalkskoger, 
høgstaudebjørkeskog, kalkgranskog, kalkfuruskog og gamle boreale lauvskoger; prioritering 
av forekomster med verdi A (****, ***) og størrelse minst 10 daa. Lokaliteter i lavlandet 

prioriteres høyest.  

3. Generell økning av andel vernet skog på høy/svært høy bonitet og på produktiv mark i 
sørboreal og nedre deler av mellomboreal vegetasjonssone. 

Oversikt over areal, kommune og verdi for de områdene som er foreslått vernet. 
Verdiskalaen er slik: ** området er regionalt verdifullt, *** området er nasjonalt 
verdifullt og **** området er nasjonalt verdifullt og svært viktig. 
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Kart som viser hvor de foreslåtte verneområdene ligger. 
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Statsforvalteren foreslår altså vern av i alt 50 673 daa skog fordelt på 19 ulike 
verneområder på statsgrunn i Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes. 11 er helt nye 
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verneområder, mens 7 er utvidelser av eksisterende verneområder.  

Eksisterende skogvern i Nordland. I Nordland fylke var det per 1.1.2017 verna 7,2 % 
av skogarealet. Om lag 3,8 % av den produktive skogen var vernet. Nordland har en 

relativt stor verneandel sammenligna med andre fylker, men mye av vernearealet 
ligger på uproduktiv mark. Av vernet skogareal er det kun 22,5 % produktiv skog. I 
november 2017 ble 10 skogområder vernet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

På landsplan er ca. 5,1 % av alt skogareal vernet pr. mars 2021 og omtrent 3,9 % av 
den produktive skogen.  

I kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal er det pr i dag vernet 3 
258 000 daa, og produktiv skog utgjør knapt 2 200 000 daa av dette (NIBIO). 6 % av 
det produktive barskogarealet i Helgelands-kommunene er vernet i dag. 

I tillegg til foreslått vern på statsgrunn er det pr. juni 2021 i alt 11 områder (7 400 daa) 
som er tilbudt av grunneierne for frivillig vern. Det er her viktig å være klar over at 

områder tilbudt for frivillig vern ikke automatisk blir vernet. Før vernevedtak skal det 
gjennomføres høring og en faglig vurdering av verneverdiene.  

Fylkestinget uttalte seg om frivillig vern av Reinåga og Fjellavlia naturreservater i 

Hemnes og utvidelse av Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark i juni i år (sak 096/2021). 

Problemstilling 

I skog som blir vernet som naturreservat kan det ikke lenger drives skogsdrift. Basert 
på data fra Landsskogstakseringens registreringer i 2015-2019, anslår NIBIO totalt 
produktivt skogareal i Nordland fylke til 6 401 000 dekar, med en total kubikkmasse 

på 42 404 000 m3.  

Det totale arealet som er foreslått vernet er ca. 50 600 dekar.  

Produktivt skogareal innenfor de foreslåtte verneområdene er estimert til 28 400 daa. 
For kommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana er samlet tilgjengelig 
virkesvolum estimert til 5 100 000 m3. De foreslåtte verneområdene utgjør ifølge 

NIBIOS rapport en reduksjon av tilgjengelig volum på 2 % når en ser alle 
kommunene under ett. 

Årlig avvirkning i Helgelandskommunene har økt de siste årene og var nesten 80 000 
m3 i 2019. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2010–2019 er 59 000 m3 per år. I 
Nordland sett under ett var stort sett all massevirke-produksjon lokalisert i 

Helgelandskommunene fram til 2005. Etter det har avvirkningen økt markant også 
ellers i Nordland. 

Økonomisk drivverdighet 

Statsforvalteren peker på at ifølge NIBIO er det flere viktige forutsetninger som ikke 
er belyst i deres rapport fra 2021. I hovedsak knytter det seg til andelen av det 

tilgjengelige volumet som er økonomisk drivverdig. I dataene som ligger til grunn for 
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beregningene er det for eksempel ikke informasjon som forteller om arealet er for 

glissent eller står som en lomme med lite totalkvantum for ei drift. Det samme gjelder 
om arealet står bak en eller annen hindring som kløft, skrent eller elv, og totalvolumet 

ikke forsvarer tiltak for å komme rundt hindringen.  

Det er mange driftsmessige faktorer NIBIO ikke har hatt mulighet til å ta hensyn til, og 
beregningene kan derfor bli noe unøyaktige. Befaringer i f.eks. Holmvassdalen og 

Danielåsen viser at arealet som her er foreslått vernet er svært glissent og 
sannsynligvis ikke drivverdig. Dette gjelder også noen områder i utvidelsen av 

Homvassdalen, spesielt på østsida av det eksisterende reservat. Bare lengst nord på 
østsida av Homvassdalen naturreservat er det noe drivverdig skog. Både Danielåsen 
og Holmvassdalen er fremhevet som viktige for skogbruket på grunn av mye stående 

kubikkmasse.  

Videre peker Statsforvalteren på at tilgjengelig produktivt skogareal i gran- og 

furudominert skog i de fem Helgelandskommunene er estimert til 1 080 000 daa. De 
skogfaglige beregningene tyder på at dette er tilstrekkelig virke til å videreføre og til 
og med øke det avvirkningsnivået som har vært siste 10 år på Helgeland. Om en 

legger en tilsvarende drivverdig andel som i analysene fra 2011 til grunn, vil 
avvirkningsnivå i siste 10-årsperiode kunne opprettholdes i den kommende 30-

årsperioden, også uten ressursene i de aktuelle kandidatområdene. 

I første rekke vil det foreslåtte vernet etter Statsforvalterens oppfatning mest kunne 
påvirke eksisterende treforbrukende bedrifter på Helgeland. Transportavstandene for 

Arbor i Hattfjelldal er allerede forlenget på grunn av den tidligere verneplaner, og kan 
påvirkes negativt ved vern av mange av de områdene som ligger nær vei 

(landbruksvei og offentlig vei). I NIBIOs rapport framgår det at storparten av 
massevirket til Arbor i dag kommer fra det nærmeste omlandet, dvs. Hattfjelldal og 
Grane. Det heter videre at om avvirkingstakten i det nærmeste området går ned og 

produksjonen til Arbor skal opprettholdes, så må nedslagsfeltet til fabrikken utvides til 
nye områder. 

For mindre bedrifter, for eksempel Susendal Bygdesag, vil vern av områder enda 
nærmere sagbruket redusere tømmertilgangen. Mindre bedrifter er også mer sårbare 
for økte transportkostnader. Regionalt (Nordland/Trøndelag) vil dette vernet etter 

Statsforvalterens vurdering sannsynligvis ha mindre grad av påvirkning. Sett i 
sammenheng med eksisterende vern vil man nok over tid også her se et økt 

kostnadsbilde grunnet mindre kontraheringer og økte transportkostnader. Dette 
gjelder særlig siden Grane kommune, nærmest Trøndelagsgrensen, over tid har fått 
båndlagt store arealer skog gjennom flere verneprosesser.  

Rapporten fra NIBIO, som Statsforvalteren legger til grunn, konkluderer altså med at 
det foreslåtte vernet ikke har noe særlig betydning for virkestilgangen på Helgeland. 

Ut fra omfanget av vern i de fem Helgelandskommunene er det sannsynlig at tidligere 
vern kan ha påvirket Arbor og andre bedrifter som er avhengig av trevirke negativt. 
Nordlandsforskning så på konsekvensene av den forrige runden med vern på 

statsgrunn, og konkluderte med at vernet hadde en negativ innvirkning på 
virkestilgangen. 
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Tabellen nedenfor oppsummerer NIBIOs rapport om tømmertilgang og skogvern i 

Helgelandskommunene 

 

Andel produktivt areal og stående volum som ligger innenfor eksisterende og 
foreslåtte verneområder (NIBIO) 

 

Andre interesser 

· Kraftutbygging og kraftlinjer: Vern vil ikke påvirke eksisterende småkraftverk, mens 
en planlagt ny kraftlinje ved Grytåvatnet vil komme i konflikt med planlagt vern. 

· Friluftsliv, jakt og fiske: Jakt og fiske påvirkes ikke av ev. vern, mens bruk av hest 
og sykkel i utgangspunktet blir forbudt – med noen få unntak etter eksisterende 
stier/veier. 

· Bålbrenning blir tillatt med en del begrensninger. 
· Motorferdsel vil i stor grad følge gjeldende regime etter vedtatte løyper. 
· Reindriftas virksomhet vil i stor grad sikres gjennom vern, men fysiske inngrep blir 

forbudt. En del aktiviteter blir søknadspliktige (motorferdsel, helikopterlanding, 
gjerder, o.l.). 

Beskrivelse av og bestemmelser for de enkelte verneområdene går fram av vedlegg. 

Drøfting 

Verneplanforslaget berører områder der betydelige områder alt er vernet. På 

Helgeland samlet er ca. 6 % av det produktive barskogsdominerte arealet vernet i 
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dag. Det foreslås nå vernet vel 50 000 dekar i tillegg til dette i Grane, Hattfjelldal, 

Vefsn og Grane hvorav ca. 55 % er vurdert som produktiv skog. Rapporten fra NIBIO 
understreker at det knytter seg en god del usikkerhet til hvor stor del av dette arealet 

som er økonomisk drivverdig. Befaringer har vist at en del foreslåtte verneområder 
ikke regnes som økonomisk drivverdige. 

Samtidig er det dokumentert at verneverdiene er store med naturtyper som i liten 

grad finnes i andre deler av landet. Dette er hovedgrunnen til at de er foreslått vernet 
i tillegg til at verneoppdraget i utgangspunktet gjaldt i skog i Statskogs eie i disse fire 

kommunene.  

Høringsuttalelsene som kom inn etter at det ble meldt oppstart av verneprosessen i 
2020 gjenspeiler konflikten mellom vern og bruk, spesielt virkestilgang. De berørte 

kommunene er i stor grad av den oppfatning at verneomfanget i dette området nå er 
stort nok, og at ytterligere vern vil påvirke virkestilgangen til Arbor i Hattfjelldal 

negativt. Dette punktet har også vært sentralt i innspill og uttalelser fra Nordland 
fylkeskommune i flere omganger, og det er bl.a. pekt på at verneandelen i Nordland 
er større enn i resten av landet – 7,2 % i Nordland mot 5,1 på landsplan ifølge 

NIBIOS rapport. 

Fra Naturvernforbundet (som har deltatt i referansegruppa) har det kommet flere 

innspill om utvidet vern og større bufferområder rundt områdene. Høringsuttalelsene 
er lagt ved saken. 

Om man legger NIBIOS rapport til grunn, så utgjør verneforslaget en reduksjon av 

tilgjengelig volum på 2 % når en ser alle kommunene under ett.  

For både å kunne imøtekomme verneinteressene og skogbrukets interesser kan det 

være aktuelt å ta ut de minst kontroversielle områdene fra verneplanen. Områdene er 
gruppert med nasjonale og regionale verneverdier. Dette medfører at Bollermolia, 
Grytåvatnet, Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, Svartvasselva og Svartåga kan 

tas ut. I alt utgjør disse områdene ca. 5 900 dekar.  

Medvirkning 

Det har ikke innkommet merknader fra medvirkningsrådene. 

Fylkesrådets vurdering 

Fylkesrådet sa i sitt innspill til oppstartsmeldingen i 2020, at skogvern er viktig for 

bevaring av artsmangfold, men at det også er viktig at felles naturressurser forvaltes 
med en god balanse mellom bruk og vern. 

For å oppnå en slik balanse mener fylkesrådet derfor at de foreslåtte verneområdene 
Bollermolia, Grytåvatnet, Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, Svartvasselva og 
Svartåga kan tas ut av verneplanen. Dette er områder som er gitt karakteren 

regionalt verneverdige, mens de øvrige er vurdert til å ha verneverdier av nasjonal 
verdi.  

De områdene fylkesrådet ønsker å ta ut av verneplanforslaget utgjør ca. 5 900 dekar. 
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Dessuten ber rådet Statsforvalteren og Statskog i fellesskap tydeliggjøre hvilke 

områder som er uaktuelle for skogsdrift av økonomiske årsaker. 

Fylkesrådet mener at det går an å gjennomføre ordinær skogsdrift også i 

verneområdene, så lenge denne skogen er økonomisk drivverdig. Rådet mener at en 
slik strategi er et langt mer bærekraftig klimatiltak enn vern av skog og viser bl.a. til 
Nibios rapport M-519 – 2016 «Vern eller bruk av skog som klimatiltak». Denne 

rapporten ble utgitt sammen med Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. I 
rapportens konklusjon heter det bl.a: «I sum vurderer etatene det slik at det er 

vanskelig å finne grunnlag for å si at vern av skog i Norge er bedre enn bærekraftig 
skogbruk som et tiltak for å motvirke klimaendringer. Forutsatt bærekraftig skogbruk, 
og basert på de vurderingene som er gjort i denne rapporten, konkluderer etatene 

med at det ikke er grunnlag for å vektlegge vern av norsk skog som klimatiltak».  

Fylkesrådet er kjent med at det ikke er adgang til ordinær skogsdrift i naturreservater, 

som er den verneformen som er valgt for de aktuelle verneområdene. Fylkesrådet 
ber derfor om at det velges en verneform med lavere vernegrad for de områdene 
som økonomisk drivverdige, slik at det kan gjennomføres ordinær skogsdrift på en 

bærekraftig måte. Dette vil etter rådets vurdering gi en mer bærekraftig 
ressursforvaltning der klimatiltak, verneverdier og økonomiske hensyn vurderes 

samlet. Foreslåtte verneområder som ikke vurderes som økonomisk drivverdige kan 
etter fylkesrådet mening fortsatt vernes som naturreservater. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Saken har ingen økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland 
fylkeskommune. 

Andre konsekvenser 

Verneplanen har ingen konsekvenser for likestilling, universell utforming, 
anskaffelser, samfunnsansvar eller bygningsmessige forhold. Vern av verdifulle 

naturtyper i skog har positiv betydning for miljøet og vern av skogsområder kan også 
ha en viss betydning for folkehelse siden større områder sikres for utøvelse av 

friluftsliv. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Vern av verdifulle naturtyper i skog er viktig for å ta vare på naturverdier som til dels 
ikke finnes andre steder i Norge enn i Nordland. Samtidig må det tilstrebes en god 
balanse mellom bruk og vern, ikke minst av hensyn til leveranser til skogindustrien 
på Helgeland.  

2. 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, mens 3,8 % av 
det produktive skogarealet er vernet. Generelt mener fylkesrådet derfor at områder i 
andre fylker bør vurderes for vern før det legges ut nye verneområder i Nordland. 
På Helgeland alene er ca. 6 % av det produktive barskogarealet vernet i dag. 

3. Fylkesrådet tilrår derfor at de foreslåtte verneområdene Bollermolia, Grytåvatnet, 
Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, Svartvasselva og Svartåga med i alt ca. 
5 900 dekar tas ut av verneplanforslaget. 

4. Fylkestinget i Nordland ønsker ikke at det opprettes naturreservater i områder med 
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økonomisk drivverdig skog, siden rapporter peker på at skogskogsdrift er bedre enn 
vern i en klimasammenheng.  

5. Fylkestinget i Nordland ber om en konsekvensutredning av fredningen av skogen i 
Helgeland spesielt, da det gjennom mange mindre verneplaner til sammen er vernet 
et større område, til sammen utgjør disse et areal som vil utløse et krav om KVU. 

 

 

Bodø den 24.09.2021  

Tomas Norvoll Linda Helén Haukland 

fylkesrådsleder fylkesråd for plan og næring 

sign sign 

 

 

 

 

24.09.2021 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 

 

 18.10.2021 Fylkestinget 

 

 

Næringskomiteens innstilling ble lagt frem av saksordfører Kim Andrè Haugan 

Schei, Senterpartiet: 

 

1. Fylkestinget ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning og 
anmoder sentrale myndigheter foreta en helhetlig gjennomgang av alle 
arealer på Helgeland før ytterligere vern gjennomføres. En helhetlig 

gjennomgang må ta hensyn til områder med eksisterende vern, områder i 
prosess med frivillig vern og tilliggende arealer som kan bli blokkert av et 

eventuelt vern. Målet med gjennomgangen er å få klarlagt 
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konsekvensene det totale verneomfanget har for regionen, særlig for 

lokal verdiskaping og arbeidsplasser.  
2. Fylkestinget i Nordland ønsker ikke at det opprettes naturreservater i 

områder med økonomisk drivverdig skog, siden rapporter peker på at 
skogskogsdrift er bedre enn vern i en klimasammenheng.  

3. 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, mens 3,8 % av det produktive skogarealet er vernet. På 

Helgeland alene er ca. 6 % av det produktive barskogarealet vernet i dag. 
Fylkestinget mener derfor at områder i andre fylker bør vurderes for vern 
før det legges ut nye verneområder i Nordland.   

4. Dersom verneforslagene ikke konsekvensutredes, fraråder fylkestinget i 
Nordland at man går videre i arbeidet med vern av de foreslåtte 

områdene. Fylkestinget mener at konsekvensene ikke er tilstrekkelig 
belyst for å kunne ta stilling til saken. 

5. Dersom fylkestingets anmodning om konsekvensutredning tilsidesettes, 

tilrår derfor Fylkestinget at følgende områder tas ut av verneplanforslaget: 
Bollermolia, Grytåvatnet, Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, 

Svartvasselva og Svartåga med i alt ca. 5 900 dekar. 
  

Nytt helhetlig fellesforslag fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne ble lagt fram av 

Synne Høyforslett Bjørbæk, Rødt: 

1. Vern av verdifulle naturtyper i skog er viktig for å ta vare på naturverdier 

som til dels ikke finnes andre steder i Norge enn i Nordland. Samtidig må 
det tilstrebes en god balanse mellom bruk og vern, ikke minst av hensyn 
til leveranser til skogindustrien på Helgeland. 

2. Fylkestinget slutter seg til verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, 
Grane, Vefsn og Hemnes. 

 
 
  

Votering i plenum 

 

Næringskomiteens innstilling vedtatt med 39 stemmer mot 6 stemmer (3 Rødt, 2 

Miljøpartiet De Grønne, 1 Venstre)  avgitt for nytt helhetlig fellesforslag fra Rødt og 
Miljøpartiet De Grønne . 
 

 

FT 122/2021 

Vedtak 

 
 

1. Fylkestinget ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning og 
anmoder sentrale myndigheter foreta en helhetlig gjennomgang av alle 

arealer på Helgeland før ytterligere vern gjennomføres. En helhetlig 
gjennomgang må ta hensyn til områder med eksisterende vern, områder i 
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prosess med frivillig vern og tilliggende arealer som kan bli blokkert av et 

eventuelt vern. Målet med gjennomgangen er å få klarlagt 
konsekvensene det totale verneomfanget har for regionen, særlig for 

lokal verdiskaping og arbeidsplasser.  
2. Fylkestinget i Nordland ønsker ikke at det opprettes naturreservater i 

områder med økonomisk drivverdig skog, siden rapporter peker på at 

skogsdrift er bedre enn vern i en klimasammenheng.  
3. 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, mens 3,8 % av det produktive skogarealet er vernet. På 
Helgeland alene er ca. 6 % av det produktive barskogarealet vernet i dag. 

Fylkestinget mener derfor at områder i andre fylker bør vurderes for vern 
før det legges ut nye verneområder i Nordland.   

4. Dersom verneforslagene ikke konsekvensutredes, fraråder fylkestinget i 
Nordland at man går videre i arbeidet med vern av de foreslåtte 
områdene. Fylkestinget mener at konsekvensene ikke er tilstrekkelig 

belyst for å kunne ta stilling til saken. 
5. Dersom fylkestingets anmodning om konsekvensutredning tilsidesettes, 

tilrår derfor Fylkestinget at følgende områder tas ut av verneplanforslaget: 
Bollermolia, Grytåvatnet, Kappfjellmoen, Litlfjellet, Spelremvatnet, 
Svartvasselva og Svartåga med i alt ca. 5 900 dekar. 

 

 

Vedlegg 

 

Tittel DokID 

Verneplan for skog på Statsgrunn 2020 304401 
Høringsuttalelser 2020 304402 

Forskrifter - Vern av skog på statsgrunn - Helgeland 2021 304403 
Verneverdier i de enkelte foerslåtte verneområdene 311357 
Fagforbundets innspill til FT-sakene i oktober 2021 325564 

Innspill fra NHO Nordland til FT-sak 122-21 329605 
Innspill til FT-sak 122-21 fra Grane kommune 329607 
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