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Frivillig vern – en suksesshistorie
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• Vokst frem på 2000-tallet, formelt etablert i 2004

• Målsetting

- få ned konfliktgraden i fredning

- redusere kostnadene ved vern (advokater, rettssaker)

• Eget prosjekt finansiert av direktoratet

• Samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og direktoratet

• Nokså unik norsk ordning

• Har fjernet konflikten i skogvernet

• Her går jeg ikke inn på alle mulige andre fredningsprosesser og ytre 

trusler mot frivillig vern.
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Hva er fordelene med frivillig vern for skogeierne?
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• Skogvern er nå frivillig

(I utgangspunktet) ingen konflikt rundt vern

• Medvirker positivt til næringens omdømme

• For mange skogeiere kan dette gi gode økonomiske 

løsninger på arealer som samfunnet ønsker å frede

• Kan brukes til å «reparere problemer»

De mindre heldige sidene av saken
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• Erstatningene er basert på avvirkning over tid neddiskontert 

med 4 % rente.

Fører til systematisk underestimering av verdier

• Det betales kun for inntektsstrøm fra skogsdrift

Påregnelige endringer i arealbruk erstattes ikke

Lavproduktive arealer får «null» i erstatning

Gir liten uttelling på små arealer

• Yngre skog gir «nesten ingen» erstatning

• Det betales ikke noe for «verneverdi»

• Skogeierne blir kritisert for lav fremdrift
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Hva kan gjøres bedre?
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• «Representativt vern» har blitt

et problem

• Avgitt mai 2017 (på 4 % nivå) og

angir «mangler».

• Har rapporten egentlig tatt inn

over seg 10 % vern utover å

referere til målet?

Arbeidet fra biologiske utredninger
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• Inventeringer på grunnlag av forhåndsstudier, svært raske 

befaringer

• Tar lite hensyn til årstid

• Virker nokså enkelt utført
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Biologiske registreringer II
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• Her må Mdir og fylkesmennene på banen og ikke overlate

ansvaret til innleide entreprenører.

• Vi er i tvil om en overgang til NiN vil løse dette alene

Granavolden-plattformen
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• Verne 10 prosent av skogen gjennom privat frivillig vern og vern 

av offentlig eide skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en 

slik måte at det får minst mulige konsekvenser for 

avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.

• Hva gjør Mdir for å operasjonalisere dette målet?
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Øvrige momenter
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• Mindre fokus på øyeblikksbildet og ta hensyn til at 

økosystemene forandrer seg

• Vi får i dag flere og flere områder i retur med «for lav» 

verneverdi

• Uklar bestilling fra Mdir. Størrelse skal visstnok være viktig, men 

store områder avvises.

• Biologiske undersøkelser forsinker fremdriften ekstremt. Er dette 

alltid nødvendig?

• Hvordan skal man løse oppgaven med saker med svært mange 

eiere?

• Uklarhet om verneverdier ved utvidelse. Er det 

«gjennomsnittlige» verneverdier som teller eller er det 

verneverdier på utvidelsesarealet isolert?


