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Uttalelse fra Skognæringa Kyst SA

Statsbudsjettet 2018
Skognæringa Kyst mener innretninga på et statsbudsjett har stor innvirkning på skog- og
trenæringas rammevilkår. Store deler av virksomheten innen skog- og trenæringa er
distriktsorientert. Alle budsjettframlegg som er sentraliserende er derfor uheldig for disse
verdikjedene.
Det framlagte statsbudsjettet inneholder både noen positive og flere negative elementer
sett fra kystskogbruket og Skognæringa Kyst sin side.
•

Vi er godt tilfreds med en fortsatt tydelig satsing på skoglig infrastruktur, både når
det gjelder tømmerkaier og skogsveier. Satsingen på tømmerkaier gjør det mulig å
finne avsetning på tømmeret langs kysten. Og kysten har bare halvparten så stor
skogsveidekning per dekar som resten av landet.

•

Skognæringa kyst er også fornøyd med endringene i grensen for mva-registrering for
de minste skogeierne. Dette forenkler skoglig aktivitet på disse eiendommene.

Men framlagt statsbudsjett inneholder dessverre også flere negative elementer sett fra
kystskogbruket. Dette rimer dårlig med ønske om et grønt skifte og overgang til bioøkonomi.
Det er allmenn enighet om at skog- og trenæringa er en viktig del av en slik endring også i
Norge.
På denne bakgrunn kunne vi listet opp svært mange elementer i det framlagte
statsbudsjettet som virker hemmende på en overgang til bioøkonomi, på distriktene
generelt og skog- og trenæringa langs kysten spesielt.
Vi nøyer oss likevel med å peke på noen av disse:
•

Vi savner midler til utbedring av flaskehalser på det offentlige veinettet, spesielt
fylkes- og kommunevegnettet. Flaskehalsene, som kan være tuneller, kurvatur, bruer
mv., påfører skognæringa (og mange andre aktører) store ekstrakostnader, og
medfører dessuten at andre investeringer i infrastruktur ikke kommer til full nytte,
verken i næringssammenheng eller i klimasammenheng.
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•

Å satse på det grønne skiftet betyr også å satse på skog og foredling av
skogsprodukter. Når «Treprogrammet» nå er overført til bioøkonomiordninga i
Innovasjon Norge er det svært viktig at både innretning og omfang videreføres på
minst samme nivå som tidligere. Behovet er nemlig stort. Treprogrammet har med
små midler vært utløsende for mange innovative prosjekt og bedriftsutviklinger også
langs kysten. Det er derfor viktig at dette arbeidet kan videreføres med styrke i
samme «ånd».

•

De regionale utviklingsmidlene må trappes opp for å sikre næringslivet utviklingskraft
til overgangen til bioøkonomi. Budsjettforslaget er dessverre en ytterlige nedtrapping
fra et allerede rekordlågt nivå. Dette vil få umiddelbare følger også for skogsektoren.
Denne ordningen er nemlig spesielt viktig for distriktsnæringer som ofte er småskala
og kapitalsvake, slik som det store flertallet av bedrifter i skog- og tresektoren langs
kysten.

•

Støtten til frivillige organisasjoner under Landbruks- og matdepartementet bør i
dagens situasjon heller økes enn slettes, slik budsjettforslaget legger opp til. Støtte til
det frivillige arbeidet i de aktuelle organisasjoner vil gi en grønnere hverdag, styrke
bygdene og motvirke sentralisering. Det er helt urimelig å kutte tilskuddet til disse
organisasjonene!

•

«Skogplanting for klima» må få minst samme bevilgning over Klima- og
miljødepartementet som i 2017, dvs. 15 mill. kroner. Det må sikres at opparbeidet
kompetanse og stillinger beholdes inntil forventet oppskalering til å gjelde hele
landet i 2019. Det må samtidig ikke stilles spørsmål ved at vanlig norsk gran er å anse
som norsk i hele landet. Granarter er de eneste kjente treslaga som det er faglig
forsvarlig å satse stort på i klimasammenheng langs norskekysten.

Steinkjer, 2.11.2017
Kontaktperson:
styreleder Jan Ivar Rødland, mob. 907 27 145, e-post jir@vestskog.no

