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Høringssvar – Norge mot 2025
Skogen bidrar til samfunnets velferd på mange måter: Naturopplevelser, biologisk mangfold, karbonbinding og
mer håndfaste produkter som tømmer. Noen av skogens produkter er omsettelige i markeder og bidrar til
økonomisk verdiskaping, mens andre har størst nytte på andre måter enn rent økonomisk.
Skogbruk er en av få næringer der det meste av produksjonen og foredlingen, og dermed verdiskapingen,
foregår i distriktene. Med unntak av et område, planting av ny skog etter avvirkning, har skogbruket og
skogindustrien klart seg bra gjennom krisen. Det er to viktige grunner til dette. For det første foregår mye av
aktiviteten i skogbruket over et stort areal med svært lite behov for å samle mange mennesker. Dermed har
skogbruket vært lite utsatt for smitte og aktiviteten har vært holdt i gang. Når de fleste mennesker gjennom det
siste året har måttet holde seg hjemme uten sosiale aktiviteter har de brukt tid og penger på oppussing av hus og
hage. Det har ført til stor etterspørsel etter trevarer og dermed høy omsetning for skogindustrien. Økt nettbasert
varehandel og medfølgende innpakking og forsendelse har også ført til høy aktivitet i trebasert industri.
Skogbrukets bidrag til nettbasert varehandel vil være viktig fremover. Det er en handelsform i vekst, og som vil
være fordelaktig mtp. bilfrie sentrum, sosial distansering og bosetting i distriktene.
NOU 2021: 4 "Norge mot 2025» omtaler det grønne skiftet mange steder og vier grønn omstilling et helt kapittel.
Samfunnets ønske om bidrag fra skogen er stort og skogen er en av få biologiske produksjoner som kan
fremskaffe råvarer til bioøkonomien i stor skala. All arealbruk har konsekvenser for naturen, men effekten av å
avvirke skog er midlertidig i motsetning til bygging av vei eller bolig. Skog er den naturtypen som har best
utvikling ift. biodiversitet, med bedret status for truede arter og økende mengde død ved. Det gir således ikke
mening å belaste skogbruket med en naturavgift når hovedproblemet ligger andres steder.
I tillegg er ordninger som natur- og co2-avgift er helt avhengige av at man definerer og innarbeider alle relevante
aspekter ved naturendring eller forurensing på en korrekt og konsistent måte. Det er en nærmest umulig oppgave
og slike avgifter kan lett føre til skjev beskatning.
Petroleumsvirksomheten er Norges viktigste næring, men den er svært klimafiendtlig og økte avgifter på
klimagasser kan gjøre bransjen mindre lønnsom i fremtiden. Norsk skogbruk binder karbon og er miljøsertifisert.
Treprodukter vil trolig bli mer ettertraktet som et alternativ til oljebaserte produkter i fremtiden. Dagens politikk
knyttet til skogbruk begrenser handlingsrommet for ressursutnyttelse og dermed krymper mulighetsrommet for
skogens fremtidige bidrag i det grønne skiftet. Når man skal stimulere til økonomisk vekst etter pandemien så bør
virkemidlene prioriteres mot grønne og fremtidsrettede næringer. Skogbruk er et trygt alternativ til mer
klimafiendtlige bransjer og bør prioriteres av politikerne.
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