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Høringsinnspill til «Regionalplan for klimatilpasning» 
 
Det vises til invitasjon til høringsinnspill for «Regionalplan for klimatilpasning i 
Rogaland», heretter omtalt som «planen».  
 
Skognæringa Kyst SA er en overbygning for de fylkesvise skognæringsnettverkene i 

kystskogbruket. Organisasjonen omfatter de skog- og trebaserte verdikjedene, 

inkludert kommersielle næringsaktører og andre med interesse innenfor skogbruket, 

skogindustrien og videreforedling i de 7 deltakende fylkene (Agder, Rogaland, 

Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark). 

Planens største og kritiske mangel fra vårt ståsted, både i plandelen, 

kunnskapsdelen og handlingsprogrammet, er skog og skogbruket og dets manglende 

omtale og plass.  

Skog dekker 25 % av landarealet i Rogaland og binder årlig over 300 000 tonn CO2. 

Skog leverer i dag viktige økosystemtjenester, blant annet som rent vann og luft, 

natur- og miljøverdier og har en sentral rolle med tanke på flomdemping, reduksjon 

av ras- og erosjon og kalamiteter rundt storm. Skogareal som blir aktivt drevet i dag 

sokner til 80 % av all landbasert infrastruktur.  

For å sikre planens hovedmål som er «et bærekraftig samfunn som er godt forberedt 

på, og tilpasset, klimaendringene», er det helt sentralt at disse tjenestene som 

leveres av skogen og gjennom et aktivt skogbruk i Rogaland, opprettholdes. For å 

kunne opprettholde disse tjenestene, må kunnskaps- og tiltaksdelen i planen 

samsvare med estimerte klimaprognoser, som sier at det blir varmere, villere og 

våtere. For at vi skal kunne imøtekomme disse utfordringene, spiller både 

fylkeskommunen, kommuner og fylkesmannen, sammen med aktører fra skogbruket 

en viktig rolle i å utforme tiltak. Slike tiltak kan være:  

• Invitere skognæringa til klimatilpassingsforum (tiltak1b og 1e) 

• Rammebetingelser rundt infrastruktur (skogsbilvei) og helhetlig planlegging i 

skogbruket gir bedre samfunnsberedskap rundt flom, ras, erosjon og brann 

(1c) 
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• Bidra til å hindre avskoging og manglende foryngelse etter hogst. Manglende 

foryngelse etter hogst bidrar til vesentlig økt fare for ras og erosjon, samtidig 

som det gir dårligere vannkvalitet i området (1c og d). Et konkret tiltak kan 

være å sikre et nettverk av skogpådrivere som kan yte nødvendig 

fagkunnskap til grunneiere og gi inspirasjon til økt skogplanting og god 

skjøtsel. 

• Strategi for å sikre plantemateriale til skogen som tåler fremtidige 

klimaendringer (tiltak 2) 

• Utarbeiding av felles retningslinjer for vernskogforskriften (tiltak 2) 

• Velfungerende økosystemtjenester. I retningslinjene (punkt 5.7) savner vi 

landbrukssektoren med jordbruk og skogbruk som et eget punkt. Disse 

tjenestene kan kun oppnås gjennom et aktivt landbruk, både jord- og 

skogbruk, i samarbeid med andre aktører. Det kan stilles spørsmål til hva som 

menes med eksempelvis punkt iv, b. Sitat «Sammenhengende blågrønne 

strukturer og økosystem som våtmark, myr og skog, skal tas vare på mest 

mulig intakte, og om mulig restaureres» sitat slutt.  

o Skognæringa Kyst ber Rogaland fylkeskommune presisere om det er et 

aktivt landbruk eller om det er totalt vern som ønskes? Teksten i 

planforslaget peker klart mot totalt vern. Dette er i så fall i strid med 

fylkeskommunens egne planer for utvikling av bioøkonomiske 

løsninger.  

Fylkeskommunen utarbeidet og vedtok en god og offensiv «Handlingsplan for 

skogbruk i Rogaland» i 2010. Denne plan er i dag utdatert og en oppdatering av 

denne planen er nødvendig, og at dette bør sees i sammenheng med rullering av ny 

Kystskogmelding, hvor et aktivt skogbruk sees i større sammenheng med 

klimautfordringer. Dette hadde dekket mye av det som er nevnte ovenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

Olaf Gjedrem       Ole Bakke 
styreleder       daglig leder 
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