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Høringsuttalelse - NOU 2013:10 Naturens goder - om %erdier a%
økosystemtjenester

Det xises til horingsbrel, fra Mikjoverndepartementet a‘. 2. september 2013.

Stalskog SI: er landets storste grunneier. og eier i alt omkring 60 000 km2. I tillegg til å legge til rette for
utovelse a‘ jakt. fiske og friluftsli . drker foretaket ogsa i stor grad med eiendomsutvikling. aktkt
skogbruk og projekter innenfor forn  bar energi. lliendommene skal forvaltes og ut  ikles idere. Statskog
er et statsforetak som skal drkes etter forremingsmessige prinsipper, noe som betyr at det blant annet stilles
krav til lonnsomhet.

Statskog SF onsker velkommen en debatt om h ordan man på en helhetlig mate kan svnligujore naturens
 erdier. samtidig som det legges opp til at man kan gjore seg nytte a de verdier som liguer i naturen pa en
god mate.

Det er foreslatt å xerdsette betsdningen som ulike tiltak har i naturen. enten i form av kroner og ore. eller pa
andre kvalitatke mater. Videre er det anbethlt at de verdier som forbrukes ved ulike tiltak skal synliggjores
på en bedre måte enn del som gjøres i dag. og at det skal xurderes om det kan etableres erstaminusomrader
for områder som går tapt eller mister sin funksjon. Det er  idere foreslatt at planssstemet bor endres slik at
man thr svnligujort okoss stemtjenestene bedre.

Etter Statskog SF sitt s n er det a gjorende at det ed  urderingen de enkelte forslagene tas henssn til
hade eksisterende drift, så veI som muligheten for ns ut ikling. blant annet innenfor energisektoren.
Foretaket er ogsa opptan a å unnga prisokning på tradHonelle mmarksakti  iteter. for eksempel jakt og
fiske, hegrunnet i foretakets lonnsomhet.

Statskog SI: onsker a bidra i diskusjonene omkring oppfolging a tikaluets arbeid og anhefalinger. og stiller
seg til disposisjon for et slikt arbeid dersom dette er onskelig.
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