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Avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepar-
tementet, Ivar Ekanger, presenterte produktet 
og la vekt på et par setninger som går igjen 
flere ganger i meldinga. Det er konklusjoner 
som er tatt på høyt regjeringsnivå, og som 
dermed er blitt «mantrasetninger» i skogka-
pitlet. De lyder som følger: 
«Dersom etterspørselen øker, skal det legges til 
rette for økt bærekraftig avvirkning og biomas
seuttak.» og «Økt uttak av skogsbiomasse og økt 
avvirkning skal følges opp med styrkede miljø
hensyn, jf Stortingsmelding nr 39 (20082009)».

Han understreket at det ikke forelig-
ger noe avvirkningsmål i denne meldinga 
og heller ikke i Regjeringens politikk ellers. 
Det er ved enkelte anledninger sagt at det er 
mulig å øke avvirkningen til 15 millioner m3 
i året, men det er ikke det samme som å si at 
det er et mål. – Årsaken til at formuleringene 
i meldinga er slik, er at det ikke er noe poeng 
å hogge bare for å hogge – dersom man ikke 
får solgt virket til noen etterpå, sa Ekanger. 

Ingen nye restriksjoner
– Skog og miljø har regjeringen brukt en 
del tid på å diskutere. Man har ikke i denne 
meldingen lagt nye restriksjoner på skogbruk-
et med hensyn til miljø, utover det som ble 
gjort i landbrukets klimamelding, Stortings-
melding nr 39. Der var det lagt vekt på bedre 
miljøkunnskap, bedre miljøregistreringer 
og på å ta i bruk virkemidlene i den nye 
naturmangfoldloven. Nå har man konsen-
trert seg om å legge til rette for bedre kunn-
skap om hvor de miljøverdiene man skal ta 
hensyn til er. Tilstanden og utviklingen til 
miljøverdiene i skog skal dokumenteres og 

gjøres offentlig tilgjengelig. Vi vet at skogbru-
ket ikke har klart å forholde seg like godt til 
alle de 75 000 nøkkelbiotopene som er satt 
til side av skogeierne. Det er viktig å ha dette 
godt på stell, sa Ekanger. 

Mer ny skog
Han var også inne på at foryngelsesnivået 
her til lands er for lavt. – Når man hogger 
8-10 m3 i året som vi gjør nå, er 20 millioner 
plant er alt for lite! Veksten i volumutvikling 
og netto karbonopptak vil stoppe opp. Om 
noen tiår vil skogvolumene kunne gå noe ned 
fordi oppbyggingen av skog er altfor dårlig. 
Vi er derfor opptatt av å styrke skogplantinga 
og skogplanteforedlinga og vi mener vi må 
opp på 50 millioner planter per år, sa Ekan-
ger.

Skatteendringer for bygdenæringer
Bygdenæringene har også fått et eget kapit-
tel i landbruksmeldinga. Av det Ekanger 
refererte derfra gikk det fram at Regjeringen 
ønsker å satse på lønnsomme bygdenæringer. 
De viktigste virkemidlene for dette er å finne 
i budsjettet, mente Ekanger. Avskrivningene 
for enkle bygningskonstruksjoner økes fra 
8 til 10 prosent. Det blir gunstigere å motta 
Bygdeutviklingsmidler ved at det som gis 
innenfor det distriktspolitiske virkeområdet 
blir skattefritt. Og en større del av inntektene 
fra leiekjøring eller tjenester for andre kan 
føres i en felles årsoppgave for landbruk.

Enklere eiendomsomsetning
Til slutt presenterte Ekanger hvilke endrin-
ger som er planlagt i forhold til eiendoms-

struktur. Regjeringen mener at de juridiske 
virke-midlene vi har i eiendomspolitikken i 
hovedsak er tolpasset dagens behov. Og are-
algrensene for konsesjon og regler om bo- og 
driveplikt ligger fast. Men det legges opp til 
økt omsetning av eiendom der formålet er 
landbruksdrift og bosetting. For å få til det 
foreslås at det skal bli enklere å dele fra area-
ler og selge som tilleggsjord. Når driveplikt 
oppfylles ved bortleie skal kravet om 10 års 
kontrakter mykes opp til 5 års kontrakter 
som ikke kan sies opp av eier. Priskontrollen 
skal beholdes, men en ytterligere heving av 
beløpsgrensen for hvilke eiendommer som 
kontrolleres skal vurderes. Og odelskretsen 
innskrenkes slik at kun barn av odelsberet-
tiget eier har odelsrett, så sant dette viser seg 
å være forenlig med Grunnlovens bestem-
melser.

For å løse ugunstige eier- og bruksfor-
hold, foreslås det å fremme en ny jordskifte-
lov og vurdere forslag som kan hindre at 
landbrukseiendommer blir eid av dødsbo 
over lang tid. – Dette er ikke sånt som kan 
gjennomføres i morgen. Her må det lovend-
ringer til og det tar tid, sa Ekanger.

Skogbruket i feil melding
Administrerende direktør i Skogeierforbun-
det, Gudbrand Kvaal, startet sitt innlegg 
med å si at han mente skogbruket ikke burde 
behandles i en felles melding med resten av 
landbruket på denne måten. Næringa har 
så annerledes forutsetninger at den burde 
vært omtalt i en annen sammenheng, og han 
mente meldinga ikke svarte på de utford-
ringene som skogbruket står overfor – blant 

Delte meninger 
om melding uten 
meldeplikt
Landbruksmeldinga «Velkommen til bords» som ble lagt fram for 
Stortinget og allmennheten 2. desember, blir nå saumfart og  
diskutert av berørte parter i alle leire. 12. desember var den tema 
på Norskogs Skogforum i Oslo.

Av Astri KløvstAd

– Meldingen inneholder ikke noe konkret 
avvirkningsmål. Det er ikke vits å hogge hvis 
man ikke får solgt tømmeret, sa Ivar Ekanger.
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annet med avsetningsmulighetene, trefored-
lingsindustrien som sliter og det faktum at 
skogbruket er en eksportorientert næring.

Han var derimot godt fornøyd med en 
del av signalene som meldinga gir, som å 
legge til rette for økt avvirkning, styrke opp-
byggingen av skogressursene, legge til rette 
for økt bruk av tre og utvikle skogbrukets 
infrastruktur. Også meldingas holdning til 
miljøsertifisering som en hovedpilar i skog-
brukets miljøarbeid satte Kvaal pris på. 
– På bakgrunn av det fokus som har vært på 
dette de siste månedene er vi godt fornøyd 
med at Landbruksministeren stiller seg bak 
den måten skogbruket har håndtert dette på, 
og avvist alle krav om at man skal innføre 
meldeplikt, sa Kvaal.

Mangler konkrete mål og midler
Det han derimot ikke likte, var mangelen på 
konkrete mål for avvirkningen og for omset-
ningen i naturbasert reiseliv. Han etterlyste 
stikkord som forskning, produktutvikling 
og konkurranseevne. Og han mente det ikke 
var behov for flere utredninger om økt bruk 
av tre, det må for eksempel gå an å stille krav 
om vannbåren varme i nye offentlige bygg og 
ved større ombygginger i byggforskriftene. 
Transport og infrastruktur kan forbedres ved 
å tillate samme størrelse og vekt på vogntog-
ene som i Sverige og ved å bygge ut sidespor 
på jernbanen. Skattevirkemidlene mente 
Kvaal var for tafatte, blant annet foreslo han 
at omsetning av fast eiendom burde beskattes 
flatt med 28 prosent. Han ønsket også fokus 
på at gjennomsnittsalderen på skogeierne 
øker, noe som fører til at aktiviteten går ned.

Myndighetsstyrt skogforvaltning
For leder i Naturvernforbundet, Lars Halt-
brekken, var fravær av meldeplikt den største 
mangelen ved meldinga. – Skogbruket er den 
eneste næringa som kan gjøre omfattende 
inngrep i naturen uten en offentlig debatt 
om det på forhånd, sa han. Han mente mel-
deplikt ville være konfliktdempende og så 
ikke hvorfor det skulle være et stort problem 
i Norge, siden det er gjennomført i Sverige og  
Finland. Han var glad for at han ikke fant 
signaler om noen storstilt utplanting av frem-
mede treslag, men heller at det som finnes av 
disse treslagene skal tas ut. På den annen side 
mente han at subsidier til drift i vanskelig ter-
reng og til skogsbilveibygging burde fases ut. 
At sitkagrana langs kysten mange steder står 
i uveisomt og vanskelig terreng og dermed 
ikke blir lett å få ut uten disse tiltakene, var 
han ikke innom. 

Ansvar en del av eiendomsretten
Siste innleder var administrerende direktør 
i Norskog, Arne Rørå. Han var, som han 
sa, mer fornøyd med det som ikke sto i mel-
dinga enn med det som sto der. Rørå mente 
at meldeplikt ville flyttet ansvaret for miljø-
utfordringene fra skogeierne og over på det 
offentlige, og han mente at det var et ansvar 
som skogeierne skal ta helt og fullt selv og 
at det er en del av eiendomsretten. – Vi har 
dessuten ikke noe offentlig system som er 
i stand til å ta den oppgaven, mente Rørå. 
Han opplyste at en grovregning Norskog har 
gjort, viste at det offentlige da ville vært nødt 
til å ta ca 40 000 avvirkningssaker i året. I 

Sverige og Finland ble meldeplikten innført 
før sertifiseringssystemene kom. – Å innføre 
meldeplikt etter at sertifiseringssystemet er 
kommet, er smør på flesk. Jeg synes vi heller 
skal videreutvikle miljøsertifiseringen slik at 
den fungerer best mulig, sa Rørå.

Mer eller mindre veibygging?
Rørå var i utgangspunktet positiv til lettels-
ene som foreslås i forhold til omsetning av 
arealer. Han reagerte imidlertid på at begrun-
nelsen var hensynet til bosetting, og ikke til 
mer rasjonelle enheter for de som vil satse på 
jord- og skogbruk. Han hadde også registrert 
fagre ord om bedring av infrastruktur og til-
gangen til skogressursene, men også signaler 
om at myndighetene aksepterer begrensning-
ene som ligger i såkalte INON-områder. 
Han stolte derfor ikke på at de endringene 
som skal gjøres med virkemiddelbruken for 
veier og alternative driftsformer ville føre til 
mer veibygging. – Hadde jeg sittet med store 
skogressurser og dårlige veier, så hadde jeg 
ikke ventet på disse virkemidlene, men bygd 
nå! sa Rørå.

Han var for øvrig fornøyd med at meld-
inga slår fast at miljøtilstanden i skogen er 
god. Og han og avsluttet med å si at mel-
dinga må sees i sammenheng med klima-
meldinga som kommer i 2012. Rørå håpet at 
man da klarer å holde to tanker i hodet sam-
tidig, slik at man kan vurdere både biologisk 
mangfold og klima, og prioritere hvilke tiltak 
som er viktigst.

Gudbrand Kvaal mente skogbruket burde fått 
sin egen Stortingsmelding.

Lars Haltbrekken var skuffet over at meldinga 
ikke varsler meldeplikt for hogst.

– Man kan ikke bestemme markedet politisk, 
men man kan påvirke det med bedre ramme-
betingelser, mente Arne Rørå.


