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Til statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Sigbjørn Johnsen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell  

Organisasjoner for skogeiere, industri, miljø og friluftsliv ber om penger til skogvern 

Vern av skog har tidligere vært konfliktfylt, men de siste åtte årene med frivillig vern har dempet konflikten 

og ført til positive holdninger til skogvern. Regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes, og norske 

skogeiere svarer med å tilby frivillig vern av en rekke områder med store verneverdier. Regjeringen har 

derfor i flere år vært i en unik stilling til å kunne øke skogvernet uten store konflikter. Dette er et viktig 

element i arbeidet med å ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. 

Likevel stoppet Miljøverndepartementet i praksis inntak av nye tilbud om frivillig skogvern 22. juni 2012, i 

mangel av penger. Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må det være en forutsetning at 

staten følger opp med de nødvendige midler. Regjeringen svikter sine løfter om økt skogvern og satsingen 

på frivillig vern som arbeidsmåte.  

I tillegg til at det mangler penger til nytt skogvern, mangler miljøvernmyndighetene ca 300 millioner kroner 

for å kunne treffe vernevedtak og utbetale erstatninger for områder som skogeierne allerede har tilbudt. Det 

er svært uheldig at manglende bevilgninger gjør det umulig å treffe vernevedtak for de områdene som 

oppfyller kvalitetskravene, og at skogeiere med nye verneforslag må snu i døren. Både skogeierne og 

vernemyndighetene har behov for forutsigbarhet slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten at det 

skapes usikkerhet omkring erstatninger, og slik at kompetanse kan bygges opp og beholdes. Det tar normalt 

to år fra en setter i gang en frivillig verneprosess, til vernevedtak kan gjøres og erstatningen utbetales. Slik 

situasjonen er i dag, har man imidlertid ingen garanti for bevilgningen til skogvern to år fram i tid. En slik 

situasjon kan føre til at frivillig vern kommer i unødig miskreditt blant skogeierne.  

Undertegnede organisasjoner ber regjeringen bevilge mer penger til skogvern gjennom en 

nødvendig økning på miljøverndepartementets budsjett. 
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