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Kutt i subsidier til veibygging og hogst i bratt terreng 
 

Kutte 60 mill. kroner i kap. 1150, post 50, og 15 mill. kroner i kap. 1149, post 71 

 
Et dokumentert sammenfall mellom skog i bratt terreng og gammelskog med 

livsmiljøer som er viktige for trua arter, viser at subsidier til skogsdrift i bratt terreng 

kan være miljøfiendlige. Den eneste måten å sikre at hogst i bratt terreng ikke går til 

å hogge verneverdig gammelskog er å ha god kunnskap om hvor gammelskogene 

er, og verne dem. Den kunnskapen har vi ikke i dag, og det er derfor det i 

skogmeldingen (Meld. St. 6 (2016-2017) varsles en kartlegging av gammelskog. 

Sabima mener at inntil denne kunnskapen er på plass, må det i statsbudsjettet 

for 2018 tydeliggjøres at det ikke skal gis tilskudd til hogst av annen skog enn 

åpenbar industriskog. Det samme gjelder bygging av skogsbilveier som 

tilgjengeliggjør gammelskog for hogst. Dette må gjøres tydelig i retningslinjene for 

tilskuddene. Derfor foreslår vi kutt av rundt halvparten av tilskuddsordningenes 

omfang. Vi foreslår også at tilskuddsordningene deles opp slik at miljøtilskudd og 

næringstilskudd skilles tydelig på ulike budsjettposter. 

 

Grønn skattekommisjon konkluderte i 2015 med at støtten til taubaner bidrar til 

hogst i uberørte områder med lav lønnsomhet og potensielt betydelig tap av 

biologisk mangfold. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) 

har ved flere anledninger kommentert de negative miljøeffektene av slik 

subsidiering, og i en vurdering av norsk miljøarbeid bemerkes det at det finnes flere 

miljøfiendtlige subsidier som burde fjernes (OECD 2011). En forsterkende faktor til 

at subsidiene må anses som miljøfiendtlige er praktiseringen av dagens regelverk. 

Sabima gjennomgikk i 2011 241 søknader om statsstøtte til skogsveier og drift i 

bratt terreng i åtte fylker, og avdekket uforsvarlig saksbehandling i de aller fleste 

tilfellene. Kun fem prosent av sakene ble riktig behandlet etter naturmangfoldloven. 

Ingen saker ble avvist av hensyn til miljø. 

 

I Norge er kun 9 prosent av skogen biologisk gammel, og bare 2,4 prosent eldre 

enn 160 år. Halvparten av de trua artene lever i skog, og 84 prosent av dem finnes i 

gammel skog. Tall fra Landsskogstakseringen viser at 31 prosent av den biologisk 

gamle skogen står i bratt terreng. Over en tredjedel av den skogen som ble målt å 

være gammelskog for 20 år siden er nå borte. Halvparten på grunn av hogst. 

Dersom avvirkningen fortsetter i samme takt som i dag, vil resten av den eldste 

skogen vår, som ikke er vernet, være borte i løpet av 50 år, ifølge NIBIO, og med 

økt avvirkning vil det gå enda raskere. Det er en betydelig risiko for at vi i raskt 

tempo, med statsstøtte, hogger skog som burde vært vernet. 

 

Sabima anbefaler at penger spart på kuttet i subsidiene brukes til å igangsette 

arbeidet med å kartlegge gammelskog, i tråd med skogmeldingen. 

 

http://www.mdpi.com/1999-4907/7/1/11/htm
http://www.mdpi.com/1999-4907/7/1/11
http://www.oecd.org/norway/norway2011.htm
http://www.oecd.org/norway/norway2011.htm
http://artsdatabanken.no/Rodliste/StatusSkog
http://artsdatabanken.no/Rodliste/StatusSkog
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/oppdragsrapport_05-2015_rodliste-sopper.pdf
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Flere utvalgte kulturlandskap 
 

Øke bevilgning til utvalgte kulturlandskap med 25 millioner kroner (delt mellom LMD 

og KLD, 12,5 mill over kap. 1420, post 81 og 12,5 mill over kap 1150 post 50 (LUF-

midlene)) 

 

En tredjedel av de norske ville biene er utrydningstrua. Biene, som inkluderer 

humlene, er våre viktigste pollinatorer, og er essensielle for at blant annet epler, 

solbær, raps, multer og blåbær bærer frukt. Biene er viktige for landbruket, 

friluftslivet og naturen. Et mer bievennlig landbruk med et rikt kulturlandskap er den 

beste måten å ta vare på våre ville pollinatorer på. Dette må gjøres gjennom flere 

tiltak, der ordninga med utvalgte kulturlandskap nå er det viktigste.  

 

I 2018 bør antallet utvalgte kulturlandskap økes til 88 områder. Utvalgte 

kulturlandskap er en samarbeidsordning mellom myndighetene, grunneiere, drivere 

og frivillige, og fungerer særs godt. Ordninga er et godt virkemiddel for å ta vare på 

nasjonalt viktige kulturlandskap. Ordninga er gjennom Stortingets behandling av 

Meld. St. 14 (2015-2016) «Natur for livet» vedtatt utvidet, og bevilgningene til 

ordninga ble doblet i 2017-budsjettet. En utvidelse til 88 områder i 2018 vil være i 

tråd med satsingens utgangspunkt om 100 utvalgte kulturlandskap i Norge da den 

ble starta i 2009, og er en viktig og riktig oppfølging av handlingsplan for 

naturmangfold. 

 

Andre viktige tiltak for kulturlandskapet og artsmangfoldet det inneholder vil være: 

 Å spisse insentivordningene rettet mot kulturlandskapet gjennom 

presiseringer i budsjettproposisjonen, slik at ordningene rettes mot det 

artsrike kulturlandskapet. 

 Å bevilge midler til gjennomføring når Nasjonal strategi for ville bier og 

andre pollinatorer er ferdigstilt (forventes i 2018).   

 

 


