
 

 
 
 

 

Felles innspill om bevilgning til skogvern, statsbudsjettet 2023 

Formelt vern på en andel av skogarealene inngår som en viktig del av et bærekraftig skogbruk. 

Ordningen med Frivillig vern av skog er et viktig virkemiddel for nå målet om en større andel formelt 

vernet skog og har i snart 20 år sørget for at konfliktnivået rundt vern er vesentlig redusert. 

Det er en bred politisk enighet om formelt vern av skog og skogeierne har stilt lojalt opp for å arbeide 

med Stortingets målsetning for vern gjennom en frivillig ordning. Både naturvernorganisasjoner og 

skogeiernes organisasjoner mener frivillig vern utgjør bærebjelken i vernearbeidet. 

Regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til frivillig vern fra kr. 435 mill i 2022 til kr. 200 mill i 2023. 

Vi mener et slikt dramatisk kutt vil slå beina under ordningen om frivillig vern og føre til et høyere 

konfliktnivå rundt skog- og arealbruk. 

I dag er det mange inngåtte avtaler som Staten vil være nødt til å kansellere dersom budsjettet blir så 

lite som det som har blitt foreslått. Det vil også være en mengde foreslåtte områder som er i ferd 

med å kontraktsfestes, men som nå må settes på vent eller kanselleres. Den største konsekvensen vil 

kanskje ligge i at svært mange skogeiere vil bli satt på vent uten noe tidsestimat eller at de får 

melding om at skog, som Staten allerede har klassifisert som verneverdi, nå ikke lenger når opp. 

Dette vil gi stor uforutsigbarhet og usikkerhet blant skogeiere som vurderer eller ønsker å bidra til 

frivillig vern. Dette kommer på toppen av den økende forsinkelsen i systemet med å vurdere, 

godkjenne og utbetale erstatning for skogvernområder, det gir en kø av skogeiere som må vente 

unødig lenge på avklaringer. 

Statsforvalterne og Miljødirektoratet har laget et klassifiseringssystem for foreslåtte områder. Vi ser 

allerede nå at prosjekter som er helt oppe i nest høyeste score, faller ned til kategori «avvente» eller 

«avslag». Her oppstår det derved et stort gap mellom faglige vurderinger av verneverdi og 

mulighetene til å gjennomføre. 

Det viktigste for ordningen for frivillig vern, er at bevilgningene ligger på et stabilt nivå, og sikrer 

tilstrekkelig kapasitet hos de involverte aktørene, slik at produksjonen av verneprosjekter kan være 

forutsigbar og ha jevn fremdrift. Selv med reversering av regjeringens kuttforslag, vil mye av den 

samme negative effekten oppstå. Vi mener derfor at budsjettkuttet for 2023 må reverseres, og i 

tillegg økes betydelig i 2023 for å ta unna det store etterslepet som har bygd seg opp over tid.  

Vi mener derfor at bevilgningen til frivillig vern i statsbudsjettet for 2023 bør løftes til kr. 750 

millioner for å ta unna køen av skogeiere som venter på oppgjør for inngått avtale eller som er i 

prosess.  

 

Med hilsen,  

NORSKOG, WWF Verdens naturfond, AT Skog, Sabima, Naturvernforbundet, og Natur og Ungdom 


