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Høring på strategi for skogplanteforedling 2010-2040
NORSKOG viser til forslag om strategi for skogplanteforedling 2010-2040 og har følgende
kommentarer:
Generelt
NORSKOG er fornøyd med at det nå foreligger et forslag til strategi for skogplanteforedling.
En målrettet strategi med tiltak er et viktig verktøy i arbeidet med å utvikle planter som gir
økt vekst, bedre kvalitet og økt opptak av CO2.
Det er viktig at tiltakene blir godt forankret i skogbruket og at også myndighetene følger opp
strategien.
Enkelte kommentarer
•

Foredling av gran. I arbeidet med foredling av gran vil NORSKOG særlig peke på
behovet for tiltak som fremmer vekst og karbonbinding, kvalitet og reduserer
omfanget av råte.

•

Kompetanse og rekruttering. Kvaliteten og nytteverdien av framtidig planteforedling
forutsetter et sterkt og attraktivt fagmiljø. Fagmiljøet innen planteforedling er i dag
lite i Norge, sett i erkjennelsen av at fagmiljøer generelt har en kritisk grense nedad
før det forvitrer. Det må derfor i tillegg til rekruttering av teknisk og vitenskapelig
personell legges godt til rette for samarbeid med relevante fagmiljøer både nasjonalt
og internasjonalt.
NORSKOG støtter derfor de foreslåtte tiltakene i strategien knyttet til kompetanse,
rekruttering og internasjonalt samarbeid, men vil legge til at det må konkretiseres
nærmere hvilke praktiske tiltak som fremmer rekruttering.

•

Scenarier for aktivitet og finansiering. NORSKOG mener at ambisjonene for strategien
bør være en dobling av dagens nivå på 5.1 mill kr. Når det gjelder prinsipper for
finansiering bør dagens praksis i hovedsak videreføres. Det betyr i all hovedsak at
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kostnadene knyttet til foredlingsarbeid skal dekkes av det offentlige, og gjennom
prisdifferensiering på frø med ulik foredlingsgrad. En kostnadsfordeling mellom
offentlige og private er naturlig, siden nytten også tilfaller begge.
I Klimakur 2020 er skogens rolle i binding av C02 fått en sentral plass og som et
meget kostnadseffektivt tiltak. Dette betyr at en styrket satsing på
skogplanteforedling på sikt vil kunne øke skogens betydning i arbeidet med å innfri
nasjonale klimamål, og bidra til økt bærekraftig samfunnsøkonomi.
- NORSKOG mener det ville være en naturlig understøttelse av arbeidet å
sammenstille hva øvrige sammenlignbare land gjør i forhold til planteforedling.
- NORSKOG støtter forslaget om at ulike modeller for langsiktig finansiering utredes
nærmere.
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