Resolusjon vedtatt av Naturviternes Landsmøte 15. mars 2017

Forskning og styrket skogmyndighet er viktig i satsingen
på bioøkonomi
Regjeringen la i 2016 fram sin bioøkonomi-strategi. God utnyttelse av
skogressursene er et helt sentralt element for å lykkes. I løpet av de siste 80
årene har vi oppnådd en stor oppbygging av den fornybare skogressursen. Dette
har ikke skjedd tilfeldig, men er et resultat av bevisst, strategisk satsing over tid.
Forskning og kunnskapsbasert offentlig forvaltning har vært nøkkelen i denne
ressursoppbyggingen. Skogens rolle i klimasammenheng har stor
oppmerksomhet hos FNs klimapanel og har også fått økt forståelse i Norge.
Gjennom politikken som er ført de siste 10-20 årene, kan det dessverre
oppfattes som om myndighetene mener at «skogoppdraget» er fullført.
Skogmyndigheten er bygget kraftig ned og har fått reduserte virkemidler, både
økonomisk og juridisk, og det satses langt fra nok på den skogrelaterte
forskningen. Uten tung og god forskning og sterk skogmyndighet er det stor fare
for at skogens positive rolle i klimasammenheng svekkes. Dette vil ha virkning i
flere tiår framover.
Skogeieren sitter i dag igjen med lav netto etter en skogsdrift. Samfunnsverdien
av tømmerhogst, gjennom verdiskaping i videreforedlingen og reetablering av
skog som fanger karbon, er imidlertid stor. Substitusjonseffekten av å bruke
trevirke i stedet for mindre klimavennlige ressurser har et stort uutnyttet
potensiale.
Inntekten fra skogen betyr i dag lite for den gjennomsnittlige skogeieren, noe
som kan gi seg utslag i lav interesse for skogbruk, og dermed liten motivasjon
for et langsiktig og godt skogbruk. I dag opplever vi at ungskog hogges og
arealene tas i bruk til andre formål, det plantes ikke eller det plantes for dårlig
etter hogst og det gjøres for dårlig skogkulturarbeid. Samfunnet må sette inn de
virkemidlene som skal til for å få en skogforvaltning som bidrar mest mulig
positivt i det grønne skiftet. Virkemidlene må være rettet både mot
primærskogbruket, logistikk, foredling og marked.
For å bidra til det grønne skiftet og utnytte skogens muligheter innen
bioøkonomien, mener Naturviterne at:
-

forskningen på skog og videreforedling av trevirke må styrkes.
skogmyndighetene må styrkes for å kunne veilede skogeieren og sikre
at skogressursen forvaltes mest mulig optimalt.
både de juridiske og økonomiske virkemidlene rettet mot skogbruket
må styrkes.
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