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Skog i klimameldingen
Undertegnende organisasjoner er glad for at klimameldingen endelig har kommet. Av hensyn til klima,
natur og framtidige generasjoner er det viktig at tiltakene har reell klimaeffekt og ikke øker tapet av
biomangfold.
Ved denne anledningen vil vi løfte fram fire viktige saker knyttet til skog:
 Skogvern er et godt klimatiltak. For å sikre at dette blir et effektiv klima- og naturverntiltak må
det settes klare kvantitative mål for vernet.
 Skogplanting på nye arealer medfører stor risiko for å true naturverdier. Varslet «strategi for økt
skogplanting på nye areal» må hindre utplanting av fremmede treslag i nye områder.
 Skog spiller en viktig rolle i klimasammenheng, men positive klimaeffekter fra skogen må komme i
tillegg til kutt i fossile utslipp. Det må ikke bli en sovepute.
Mye karbon vil holdes unna atmosfæren om man lar gammel skog i Norge stå. Det tar 100-200 år før
tilsvarende mengder karbon er bundet inn som frigjøres ved hogst. I tillegg kommer en ukjent, men
risikabel effekt på det gigantiske lageret av karbon i nordlig skogsjord. Gammel skog som står i fred sørger
for sakte, men sikker økning av varige lagre av karbon. Vi er derfor glad for at klimameldingen slår fast at
det skal satses på skogvern. Imidlertid mangler konkrete mål. Det er ikke nok å si «mer» skogvern. Vi må si
hvor mye, og hvor raskt.
Det er bred enighet i norske miljøvern- og friluftslivsorganisasjoner om at skogplanting på nye arealer vil
kunne få svært negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Regjeringen har nedfelt
som prinsipp at man skal satse på klimatiltak som er positivt både for klima og naturmangfold. Vi kan ikke
forsøke å løse et problem (klimaproblemet) ved å øke et annet (tap av naturmangfold).
Planting av fremmede treslag, som inkluderer både norsk og utenlandsk gran på Vestlandet og i NordNorge, ville vært et av de mest alvorlige naturinngrep på svært lang tid. Det vil også være i strid med
naturmangfoldloven, internasjonale miljøkonvensjoner og Nagoya-avtalen. I tillegg er klimaeffekten
omstridt. Vi vil sterkt advare mot en satsning som utfordrer viktig miljøprinsipper som Norge er pådriver
for å fremme internasjonalt og som også vil oppleves svært negativt blant mange i de berørte områdene.
Allerede i dag bruker man store beløp for å fjerne fremmede treslag mange steder langs kysten.
Vi oppfordrer opposisjonspartiene til å støtte et ambisiøst og konkret klimaforlik som tetter skoghullene i
regjeringens klimamelding.
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