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Fellesforbundet står ikke på høringslisten men velger allikevel å uttale seg på bakgrunn av at
innstillingen gjør en del vurderinger som mer eller mindre er knyttet til skogbruket. Fellesforbundet
er opptatt av å øke verdiskapningspotensialet for verdikjeden skog innenfor bærekraftige rammer og
det er i det perspektivet forbundet gir sine kommentarer til denne høringen.

Forbundet konstaterer at utvalget i all hovedsak legger seg på et generelt og mer overordnet nivå.
Fellesforbundet reagerer imidlertid på at de vurderingene som er knyttet til skogbruket har en klar
negativ vinkling inn mot skognæringen. Det er spesielt beklagelig at utvalget unnlater å omtale at et
aktivt skogbruket kan innebærer betydelig miljøgevinster noe også regjeringen har bekreftet i en
egen stortingsmelding. Det er veldig uheldig at utvalget tar det som en sannhet at skogbruket er en
spesiell trussel mot det biologiske mangfoldet.

Den beste måten å bruke skogressursene som klimaredskap på er å øke hogsten slik at en kan
erstatte mer fossilt brensel samtidig som en bygger opp ny skog og øker tilveksten. Slike tiltak for å
øke opptaket og binding av karbon i skog er et langsiktig og viktig bidrag i klimasammenheng.

Fellesforbundet tar sterk avstand til utvalgets vurderinger når det gjelder tilskuddsordninger og
skattefordeler til skogbruket som skogavgiftsordningen, subsidier til tilskudd til skogkultur og
planting, skogsveier og drift i bratt terreng. Et aktivt skogbruk øker klimagevinsten noe som tilsier
at støtteordningen snarere må styrkes slik regjeringen tidligere har lagt opp til i Stortingsmelding nr
39 (2008-2009).
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