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Høring av rapport med analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og
anbefalinger knyttet til skogsektoren
I brev av 27.10.2004 fra Landbruks- og matdepartementet er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
gitt mulighet til å gi uttalelse til rapporten - "En analyse av norsk oppfølging av
internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren". {
For å, styrke grunnlaget for det videre arbeidet med å innarbeide internasjonale føringer i den
nasjonale skogpolitikken, ønsker Landbruks- og matdepartementet synspunkter fra relevante
aktører vedrørende vurderingene og konklusjonene i rapporten.
Hensikten med den kartlegging som er gjennomført er å få et sammendrag av de
anbefalinger som er ment for nasjonal oppfølging og å gjøre materialet lettere tilgjengelig for
norske brukere.
Den oversikten som er gitt i rapporten er både informativ og bevisstgjørende for den
regionale forvaltning. Slik det også pekes på i rapporten er det snakk om store mengder
anbefalinger og beslutninger i fra ulike relevante internasjonale fora og prosesser som ikke er
så lett tilgjengelige.
I oppsummeringen konkluderes det med at Norge i stor grad har fulgt opp anbefalinger og
beslutninger. Dette er vurderinger som selvsagt vil være basert på skjønn og være preget av
faglig og politisk ståsted, slik det også bemerkes i rapporten.
I forhold til vurderingene er det særlig området "kriterier og indikatorer for bærekraftig
skogforvaltning" vi ønsker å knytte noen kommentarer til.
Den ene kommentaren er vinklet ut ifra perspektivet skogforvaltning- lokalsamfunn/
bygdesamfunn. Flere av temaområdene berører dette perspektivet - område 2: Deltagelse
allmennhet, område 4: Tradisjonsbasert skogrelatert kunnskap, område 8: Økonomiske,
sosiale og kulturelle aspekt ved skog. Område 9: vern av skog
Vi må kunne forholde oss til hvilke effekter forvaltning av skog har i forhold til lokale
verdier, eller det som oppfattes som lokale verdier og som bidrar til attraktive lokalsamfunn. I
tradisjonell forstand har vi forholdt oss til indikatorutvikling mest basert på en empirisk
tilnærming(det lett målbare) enn en kvalitativ tilnærming(verdier).
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Den andre kommentaren er vinklet ut ifra perspektivet skogforvaltning- skogens produktivitet
og vitalitet. Spesielt område 6: Skogens vitalitet og produktivitet, men også andre
temaområder berører denne problemstillingen. Slik det pekes på i rapporten har Norge i
forholdsvis lang tid hatt en skogpolitikk som har vært innrettet mot å sikre og utvikle skogens
vitalitet og produktivitet, både i form av juridiske virkemidler og økonomiske virkemidler.
Vi er inne i en fase med store endringer i skogpolitikken og endra bruk av virkemidler.
Utvikling og bruk av indikatorer som kan fortelle oss om effekter av tilpasningene i forhold
til skogens produktivitet og vitalitet framover, vil være av meget stor betydning både
nasjonalt, regionalt og lokalt.
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