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Høringsuttalelse Klimakur 2020 

Det norske Skogselskap er ikke blitt anmodet om å avgi høringsuttalelse til Klimakur 2020. 

Vi legger likevel til grunn at vårt syn vil være av interesse og tillater oss å påpeke en svært 

uheldig dualisme i det norske statsapparatets syn på skogens rolle i klimapolitikken. Våre 

positive forventninger er nå blitt blandet med forbauselse og skuffelse. Vår skuffelse har nylig 

fått ny næring fra omtalen av klimapolitikken i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). Vi hadde 

ventet at Regjeringen ville bruke denne anledningen til å avklare at anbefalingene i 

Olsenutvalget – NOU 2009:16 ”Globale miljøutfordringer – norsk politikk” – ikke er 

regjeringens politikk når det gjelder skogens rolle i klimapolitikken. 

Vi har tidligere merket oss og tatt avstand fra at Olsenutvalget helt avviser bruken av en 

skogstrategi på et prinsipielt grunnlag. Utvalget vil dessuten avvikle det meste av den 

gjeldende norske skogpolitikken. Skogbruks-Norge hadde imøtesett at Regjeringen etter 

sterke oppfordringer ville benytte RNB til å fastslå at Olsenutvalgets opplegg ikke er aktuelt 

så langt det gjelder skog. Vi tolker dessverre situasjonen slik at det er et mulig utfall at 

Regjeringen følger Olsenutvalget. Et slikt utfall vil gjøre stor skade. Vi vil imidlertid peke på 

at utvalgets analyse av den virkemiddelbruken som er mest effektiv i forhold til målene i 

klimapolitikken underbygger skogstrategiens effektivitet, forutsatt at den godtas rent 

prinsipielt. 

Våre positive forventninger om en bevisst og sterk skogstrategi i klimapolitikken ble styrket 

av St.meld.39 ”Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen” og Stortingets 

behandling av denne gjennom Inst. S.nr.100 sist høst. Klimakur 2020s oppstilling over 

skogtiltak er også en positiv og konstruktiv anerkjennelse av skogens store og overlegent 

kostnadseffektive potensial. Kystfylkenes oppslutning om ”Kystskogmeldingen” og opplegget 

for klimaskoger forventes også fulgt opp. 

Det norske Skogselskap er en 111 år gammel ideell organisasjon med 11.000 medlemmer fordelt på  

19 fylkesskogselskaper. Vårt formål er å vise skogens mangesidige betydning for alle. Selskapet har gått fra å sørge for 

gjenreising av norsk skog for 100 år siden til i dag å jobbe for en ny, mer jordnær, virkningsfull og moderne klimapolitikk. 

Hans Majestet Kong Harald V er Det norske Skogselskaps høye beskytter. 
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Vi har også merket oss en rekke internasjonale utredninger og initiativ som vektlegger 

skogstrategien i stigende grad. Dette gjelder for en rekke FN-organisasjoner og stormakter 

som USA og Kina. I denne sammenheng har vi gitt støtte til statsminister Jens Stoltenbergs 

skoginitiativ. Vi er enige i tiltakene for opphør av rovhogst i regnskogene. Men vi har 

imidlertid også merket oss at statsministeren ikke viser til det forhold at de fleste land tar godt 

vare på skogen sin. De aller fleste land sørger for en bærekraftig skogforvaltning i form av 

økende stående masse. Denne utgjør en årlig binding og lagring nær halvparten av de globale 

utslippene fra fossile kilder. Vi har videre, med undring, merket oss at det ikke gis støtte til 

skogreisningstiltak. Kamp mot avskoging må kombineres med kamp for påskoging. 

Statsministeren burde også ha vektlagt det meget betydningsfulle bidraget som ligger i 

bindingen av CO2 i norske skoger. En rekke norske skogtiltak har lavere kostnad og høyere 

sikkerhet enn regnskogtiltakene. Vi finner det uforståelig at det norske initiativet begrenser 

seg til ”global dugnad for å redde verdens gjenværende tropiske skoger”. 

Når det gjelder tiltakene i Klimakur 2020 legger vi til grunn at relevante skogfaglige 

momenter blir fremmet av andre i hele sin bredde. Vi tar kun opp enkelte forhold. Rent 

overordnet bør det legges større vekt på tiltak som kan bidra til rask virkning. Vi vil 

understreke at det er et sterkt behov for å ha ytterligere forskningsbasert kunnskap for å sikre 

optimal forvaltning av myrområdene. Dette gjelder blant annet vedlikehold av allerede grøftet 

skogsmark som har stor og rask effekt.  

Vi vil dessuten påpeke det uheldige forholdet at den delen av treet som lagres varig i 

bygninger regnes som forbrent ved avvirkningstidspunktet. Dette må rettes opp.  

Videre er det helt avgjørende å kunne koble skogen til kvotemarkedet. Norge bør følge opp 

dette internasjonalt og iverksette prøveprosjekter nasjonalt. I denne sammenheng regner vi 

med at vi har statsministeren på vår side. 

Det norske Skogselskap har et konkret samfunnsoppdrag knyttet til planting av ny skog med 

høy kvalitet gjennom den landsomfattende planteskoletjenesten og som stifter av Det norske 

Skogfrøverk. Etter mange års arbeid med planteforedling for skogstrær ser vi nå svært gode 

resultater som berettiger økt innsats. På dette området ligger det ytterligere vesentlige 

gevinster. Det finnes ikke investeringsprosjekter som har en tilsvarende høy 

samfunnsøkonomisk avkastning. Det bør derfor så raskt som mulig utvikles et program for 

vesentlig økt satsing på fremtidsrettet planteforedling av skogstrær. 

Gjennom utviklingen av det globale frølageret på Svalbard har Norge tatt en lederstilling for 

ivaretakelse av den genetiske arven for planter. Dette må gjøres til et fortrinn i utviklingen av 

Norge som et ledende land for planteforedling i bred forstand. Norsk bioteknologisk forskning 

og næringsutvikling må settes i stand til å utnytte sine store muligheter. 

 

 



 

Det norske Skogselskap ble etablert for 111 år siden. Situasjonen for norsk skog hadde da 

klare felles trekk med det vi nå ser i regnskoglandene. Norge var i en rovhogstfase – gjennom 

århundrer var stående masse redusert med om lag totredjedeler - fra 1.000 millioner 

kubikkmeter til 320 millioner kubikkmeter. Skogselskapet ble ”skogens vokter” og en 

drivkraft for ny politikk, nye institusjoner og nye organisasjoner. 

Vi gikk fra avskoging til påskoging med stor suksess. Nå er stående masse mer enn fordoblet 

til nær 800 millioner kubikkmeter. Med en målrettet politikk kan dette volumet av stående 

masse ytterligere fordobles. Bruttobindingen av karbon er nå av samme størrelsesorden som 

de samlede norske utslipp. De norske skogene har potensial til å ta seg av alle norske utslipp 

med en overlegen kostnadseffektivitet.  

Norge har lange tradisjoner for bistand i skogsektoren. Skogselskapet var pioner i denne 

sammenheng; vi var blant annet fredsprisvinner Wangari Maathais første støttespiller. 

Bistanden på skogbruksområdet er nå dessverre sterkt nedbygget som en del av norsk bistand. 

I dagens situasjon fremstår dette som et skammelig feilgrep. 

Det norske Skogselskap står til disposisjon på alle de måter som er aktuelle i arbeidet med 

både planlegging, avklaring og gjennomføring av en ny nasjonal og internasjonal 

skogpolitikk. Vi har merket oss statsministerens forsikring om at ”Alle sentrale 

interessegrupper vil bli aktivt involvert”. Vi imøteser initiativ som gjør det mulig å utnytte 

alle skogens muligheter raskt og i balanse mellom nasjonale og internasjonale tiltak.  

Det norske Skogselskap har gjennom 20 år tatt til orde for en skogstrategi i klimapolitikken. 

Vi har også måttet ta til etterretning at Miljøverndepartementet sterkt har bekjempet 

skogstrategien. Vi finner det derfor formålstjenelig å sende vår uttalelse direkte til 

statsministeren, et utvalg av regjeringens medlemmer, samt relevante stortingskomiteer. 
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