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Statsforvalteren i Nordland lytter ikke til kommunene eller fylkestinget.
Statsforvalteren i Nordland lytter ikke til kommunene eller fylkestinget, og endrer ikke på sitt forslag på skogvern på
Helgeland i sin tilrådning. Tilrådningen omfatter et samlet areal på nærmere 50.000 dekar.
Nasjonalt er det satt et mål om vern av 10% av skogarealet og ikke av produktiv skog som noen ønsker å bruke.
I St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet sa Regjeringen at den ønsket å videreføre det langsiktige arbeidet med
skogvern. Det ble vedtatt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.
Solberg regjeringen sa da: "Regjeringen vil verne 10 prosent av skogen gjennom frivillig vern og vern av offentlig eide
skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og
skognæringens bidrag til det grønne skiftet."
I Nordland er allerede nesten 10 % av skogarealet vernet.
For Helgeland (Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal) er 11,9 % vernet, og hele 21,3% av skogareal til Statskog
vernet.
I tillegg kommer andre vern og reguleringer som setter begrensninger for drift av skogen.
Helgeland inkl. statskog
Kommunenavn
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Rana
SUM
STATSKOG
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Rana
SUM

Skogkledd areal

Produktiv skogareal
731 026
755 453
872 205
547 990
1 139 773
4 046 447

Vernet skogareal
418 203
373 120
315 641
190 960
522 244
1 820 167

Andel vern skogkledd
51 171
122 677
123 721
31 171
153 208
481 948

7,0 %
16,2 %
14,2 %
5,7 %
13,4 %
11,9 %

Statskog total skogareal
Statskog total produktiv skogareal
Statskog total vernet skogareal
Andel vern skogkledd
113 443
46 556
42 056
37,1 %
520 855
235 984
109 343
21,0 %
613 665
181 337
110 694
18,0 %
259 335
58 900
28 951
11,2 %
455 182
124 521
126 996
27,9 %
1 962 480
647 298
418 040
21,3 %

Indre helgeland regionråd vil nå jobbe mot departement og Storting for å stoppe denne utvidelsen av skogvern på
Helgeland.
Mener Regjeringen noe med sine målsetninger i regjeringsplattformen kan de ikke åpen for enda mere vern av
skogen på Helgeland, det er helt urimelig at 5 kommuner på Helgeland skal ta så stor belastning av et nasjonalt vern.
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.
Utdrag fra Hurdalsplattformen:
« En mer aktiv næringspolitikk skal gi nye arbeidsplasser og økt eksport, og industri basert på våre felles
naturressurser som kraft, fisk og skog skal gis en særstilling.»
Skog
Aktivt skogbruk og produksjon av produkt basert på trevirke går føre seg i alle delar av landet. Ei ansvarleg
og langsiktig forvalting er ein føresetnad for å produsere skog med kvalitetstømmer og slik bidra til framtidig
verdiskaping og karbonbinding. Ein meir offensiv politikk for skogindustrien er god næringspolitikk, god
distriktspolitikk og god klimapolitikk. Ein aktiv skogpolitikk er òg ei jordnær, konkret og billig klimaløysing,

som regjeringa vil satse på. Skog i vekst tar opp CO2, og aktiv skogskjøtsel, med hogst, planting, gjødsling og
ungskogspleie, bidreg til ein betydeleg klimagevinst.
Gode avvegingar mellom aktivitet og miljøomsyn, mellom natur og klima og mellom bruk og vern skal stå
sentralt i ein berekraftig skogpolitikk.
Regjeringa vil: (utdrag fra kulepunktene)
• Auke tilskotet til skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak for å auke CO2-opptaket og sikre
ressursgrunnlaget for industrien.
• Auke den industrielle vidareforedlinga av skog i Noreg, blant anna ved å sikre meir kapital til
vidare utvikling av skogindustrien.
• Gjennomføre skogvernet på ein måte som får minst mogleg konsekvensar
Vi mener også at det må gjøres bedre kartlegging av allerede vernet skog for å se om disse ivaretar flere av
Skogtypene som det vises til i foreslåtte verneforslaget, som bekkekløfter, gammal granskog, kalkskog, gammal
furuskog og boreal regnskog uten at man tar i bruk nye areal.
Om ikke regjeringen annullerer verneforslagene, må de i det minste sette det på vent til det er foretatt en
konsekvensutredning for samlet vern på Helgeland slik både kommunene og fylkestinget foreslo, slik at man kan få
vurdert dette før nye vern vedtas.
Det kan ikke være slik at kommunen på Indre helgeland skal få en ytterlig økt belastning med ytterligere vern uten at
man har gjort en slik helhetlig vurdering.
-

Fylkestinget gikk inn for en for en vernepause, og ber om en konsekvensutredning

-

Nordland og Helgeland ligger langt over landssnittet på vern av skog, store områder er
allerede vernet uten at det er foretatt en konsekvensutredning (KVU)

-

Regionrådet har derfor bedt om en vernepause på Helgeland til en slik utredning er gjennomført,

-

ytterligere vern av skog på Helgeland vil forverre situasjonen og gi ytterligere økte kostnader for bl.a.
Arbor Hattfjelldal som er Hjørnesteinsbedriften i Hattfjelldal

-

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.

-

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

-

vi forventer nå at Regjeringen støtter vårt krav om vernepause og en KVU.

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
Kjell-Idar Juvik
99 27 51 71
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