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Billeangrepene og ikke minst frykt for  
billeangrep har gitt høyt avvirkningsnivå over 

store deler av Europa. Selv om prisen på 
trelast har steget kraftig, er altså tilgangen 

på virke fortsatt høy. 
 

Tyskland avvirket 80 millioner kubikkmeter i fjor, av dette var drøyt 
halvparten insektskadet virke. Til sammenligning avvirket tyskerne 
i årene før 2018 «bare» 40-50 millioner kubikkmeter. En høy andel 
gammel bledningshogd skog på særs høye boniteter, med naturlig 
lavere sunnhetstilstand på grunn av alder, har gitt barkbillene 
gode vekstvilkår i Tyskland. Lavere kvalitet på billeangrepet 
råvare gir høyere andel massevirke og energisortimenter, mens 
sagtømmerandelen får lide. 

I Sør-Sverige har det også vært betydelig billeangrep, men den 
svenske skogtilstanden er nok vesentlig sunnere fordi den er yngre 
i forhold til bonitet enn den tyske skogen. Svenskene har også vært 
flinke på forebyggende hogst.

Høy avvirkningstakt gir skogindustrien i deler av Europa god tilgang 
på råvare. Selv om mellomeuropeiske sagbruk i perioder ikke har 
hatt rikelig tilgang på ferskt uskadet virke, har likevel store volumer 
av billeangrepet tømmer blitt planker. 

Når etterspørselen av trelast økte etter koronapandemiens inntog, 
var de fleste nordiske industrier også godt forsynt med råvare og 
de hadde prognoser på høy avvirkningstakt framover på grunn av 
barkbillens herjinger. 

Innen treforedling, altså massevirkeforbrukende industri, har det 
vært redusert kapasitet på grunn av nedleggelser, som gjør dette 
markedet utfordrende for oss som leverandører, men for Glommen 
Mjøsen sin del føler vi trygghet for avsetning av massevirke mot våre 
viktigste kunder utover høsten og til neste år.

Framover ser det ut til at den gode etterspørselen av trelast og 
sagtømmer vil holde seg, og selv om et overopphetet trelastmarked 
nok vil kjøles litt ned utover senhøsten og vinteren, taler alt for en 
forholdsvis god sagtømmerpris ut året.

AV MARKEDSSJEF HÅKON BAKKEN

Kan virkelig skogen fylle alle roller?

Det forventes mye av skogen. I det grønne skiftet gis det inntrykk 
av at treet skal erstatte omtrent alt som kommer fra olje. Som om 
ikke det er nok så er den også Norges viktigste treningssenter og 
rekreasjonskilde. Forventningene er store til hva skogen skal yte, 
og midt i alle utfordringene står skogeieren som skal forsøke å 
finne balansen i alt dette.

Bærekraft er nettopp det; finne balansen. Synspunkter på 
hvordan skogen skal forvaltes spenner fra at skogen skal pleie 
seg selv til de som ønsker mye mer aktivitet og langt mer aktiv 
forvaltning som viktig råvare inn i viktige verdikjeder. Ingen av 
dem kan få det nøyaktig som de vil. 

Bevisstheten rundt at en sterk eiendomsrett er helt sentral for 
god, langsiktig forvaltning av skog. Norge er et godt eksempel 
på det. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet la nettopp fram rapporten «Den eldste 
skogen og nøkkelbiotopene». Der står det i sammendraget;  
«I 1996 var arealet med «Gammelskog» ca 360.000 hektar, nå 
er det over 1 million hektar. Dette utgjør rundt 13 prosent av det 
produktive arealet som det drives skogbruk på. Vi ser således 
en betydelig økning av «Gammelskog» og denne økningen har 
funnet sted i alle regioner».

I et slikt perspektiv er det noe underlig over norsk debatt om 
biologisk mangfold. Vi kan ikke drive skog uten at det synes 
og alle kan ikke få beholde «sin» skog akkurat slik den er i dag. 
Myndighetene har vedtatt et mål på 10 prosent vern. I tillegg 
kommer store arealer utover dette der næringen selv tar tydelige 
hensyn. Utover disse målsetningene må arealene kunne brukes 
og forvaltes. Vi vet nemlig at om alt som produseres av olje skal 
dekkes inn av skogen så har vi ikke nok trær, verken i Norge eller 
i verden.

Skal skogen kunne dekke råvarebehovet inn i det grønne skiftet, 
tåler vi ikke stadig strengere restriksjoner og driftshindringer. Vi 
bør snarere være stolte av at vi i Norge har en av verdens mest 
bærekraftige forvaltning av skog. Diskusjonene må skifte fra et 
ensidig vernefokus til utvikling av det som allerede er verdens 
mest bærekraftige skogbruk. Bare på den måten kan skogen 
fylle alle roller!

Vi har i denne utgaven av medlemsbladet utfordret flere politiske 
partier i Innlandet og gamle Østfold og Akershus om hva denne 
rollen innebærer - hvordan de vil vil prioritere næringens 
utfordringer. 

Gudmund Nordtun 
adm.dir.

Billekrigen og markedet
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Politikerne 
svarer om 
skog

Spørsmålene vi stilte var disse: 

1) Skognæringen mener skogen vil 
få en senral rolle i framtiden, og  
Glommen Mjøsen har tatt til orde for 
skattestimulanser på linje med det oljen 
har for å få til en satsing på verdiskaping 
og videreforedling av tømmer I Norge. 
Hvilke tiltak vil du prioritere?

2) Å få mer av tømmertransporten over 
fra vei til bane vil ha stor betydning 
for klimaavtrykket. Vil du sørge for at 
Kongsvingerbanen får nødvendig fokus 
som den fortjener som Norges desidert 
viktigste bane for gods ut og inn av 
landet?

3) Vil du og ditt parti sørge for at Gods-
pakke Innlandet med elektrifisering, 
terminalutvikling, tilsvinger og møte- 
spor, blir prioritert i de årlige stats-
budsjetter?

4) Er du tilhenger av mer vern eller mer 
aktiv bruk av skogressursen på en 
bærekraftig måte?

5) Mener du frivillig vern av skog er en god 
ordning som skal videreføres? Mener du 
at finansieringen over statsbudsjettet 
skal økes eller reduseres?

6) Glommen Mjøsen Skog er svært opptatt 
av å videreutvikle et sterkt, lokalt, privat 
eierskap av skog. Bør formuesskatten 
økes, holdes på samme nivå som i dag 
eller reduseres?

 

7) Har dere programvedtatt å gjeninnføre 
arveavgiften? Om dere ikke har det, 
hva er din holdning til spørsmålet om 
arveavgift skal gjeninnføres eller ikke?

8) Ser du behov for endringer i jord- 
eller konsesjonslov for å sikre en aktiv 
forvaltning?

9) En videreutvikling av jakt som næring 
har lenge vært en målsetning for 
myndighetene. Statskog er imidlertid 
unntatt fra å betale merverdiavgift 
(mva), mens private må det. Mener du 
det er riktig? Vil du jobbe for at jakt 
unntas fra mva-plikt?

10)  Hva tenker du om dagens «sone-
politikk», rovviltbestand og vedtatte 
bestandsmål? Ønsker du og ditt parti 
endringer og skal dagens fastsatte 
bestandsmål etterleves eller er det et 
mål for ditt parti å øke eller redusere 
dem?

11) Mener du allemannsretten skal inn i 
Grunnloven og dermed få en status på 
samme nivå som eiendomsretten?

12) Hvis du og ditt parti kommer i posisjon 
for regjeringsforhandlinger. Hvilke 
partier ønsker du å samarbeide med? 
Hvilke er ikke aktuelle? Oppgi gjerne i 
prioritert rekkefølge.

Hva mener regionale  
politikere om forvaltning  

og bruk av skogressursene? 
Vi utfordret et knippe  
stortingskandidater i  

forkant av høstens valg. 

26. august samlet vi lokale  stortingskandidater til direktesendt skogdebatt i Fabelaktivs studio på Hamar. Du finner debatten på vår YouTube-kanal.
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Kjersti W. Funderud  
2. kandidat i Østfold 

Spørsmål 1: Vi går inn for å 
styrke norsk skogindustri i 
Norge ved å gi denne industrien 
bedre rammebetingelser. Det 
må settes i verk et nasjonalt 
investeringsprogram for å 
utvikle et solid nettverk av 
pilot- og demonstrasjonsanlegg 
innen skogbasert industri. 
Senterpartiet vil opprette et 
grønt investeringsfond med 
en startkapital på 10 mrd. 
Det må bli mer lønnsomt 
å bruke fornybart råstoff 
som materialer i plast og 
i kjemisk industri og vi må 
styrke samarbeidet mellom 
treindustrien og FoU-miljøene 
om forskning, innovasjon og 
kompetanseutvikling. Vi vil 
øke støtten til bruk av trekull 
i ferrolegeringsindustrien 
og legge til rette for at 
trematerialer i langt større grad 
brukes i norsk byggsektor. 

Offentlig sektor, og særlig 
staten, må gå foran og legge 
til rette for at tre blir det 
foretrukne byggematerialet i 
offentlige bygg som skal reises. 

Spørsmål 2:  
Østfold Sp: For oss 
er en opprustning av 
Kongsvingerbanen viktig. 
Derfor har vi prioritert penger 
til tiltak på den strekningen 
i Senterpartiets alternative 
statsbudsjett. Vi har særlig 
understreket viktigheten av 
penger til krysningsspor på 
Galterud og Bodung. Vi mener 
også man må følge opp KVU-
en fra Jernbanedirektoratet 
om Kongsvingerbanen og 
iverksette opprustning av 
denne både for gods- og 
persontransport. 
Oppland Sp: Senterpartiet har 
lagt fram et alternativt forslag 
til regjeringens NTP, der vi 
foreslo en sterkere satsing 
på viktige riksveistrekninger, 
mer penger til fylkesvei og en 
raskere jernbaneutbygging. Vi 
vil bygge ut, oppgradere og 
elektrifisere jernbanen for å 
sikre at flere reisende og mer 
gods kan transporteres på 
jernbanen. 

Spørsmål 3: I Senterpartiets 
alternative forslag til NTP 2022-
2033 prioriterte vi Godspakke 
Innlandet med elektrifisering 
av Hamar-Elverum-Kongsvinger 
+ tilsving og terminaltiltak. 
Konkret foreslo vi 2,35 
milliarder til disse tiltakene. 
I tillegg kommer 1 milliard til 
elektrifisering av resten av 
Rørosbanen. 

Spørsmål 4: Vi er tilhenger 
av mer aktiv bruk av 
skogressursen. Vern skal 
være frivillig. Forvaltning og 
bærekraftig bruk av skog 
er kanskje det billigste og 
mest effektive klimatiltaket 
vi kan gjøre i Norge. Det er 
store muligheter for offensiv 
klimainnsats hvis det legges 
opp til økt avvirkning til 
optimalt tidspunkt, kombinert 
med aktiv skogskjøtsel og 
planting av skog på nye arealer. 
Skal langsiktige mål om 
karbonbinding i skog nås må 

vi raskt komme i gang med ny 
skogplanting, planteforedling, 
planting med riktige treslag 
og riktig tetthet. Vi må drive 
ungskogpleie, målrettet 
gjødsling og gjennomføre hogst 
på riktig tidspunkt. 

Spørsmål 5: Senterpartiet 
mener frivillig vern skal være 
førende i skogvernet. Frivillig 
skogvern må ikke føre til 
ulemper for naboeiendommer 
som ikke er en del av vernet. 
Oppland Sp: Vi er motstander 
av et prosentmål for vernet 
skog i Norge. Skogvern etter 
naturmangfoldloven innebærer 
at skogen tas ut av produksjon. 
For at dette skal være riktig, 
må verneformålet defineres 
klart. Det må skje på grunnlag 
av strengt vitenskapelige 
kriterier. Senterpartiet har 
derfor foreslått å kutte i dagens 
verneordning da vi mener 
det vernes skog for å nå et 
kvantitativt mål framfor et 
kvalitativt. 

Spørsmål 6: Senterpartiet 
vil øke bunnfradraget i 
formueskatten og redusere 
formuesgrunnlaget for 
driftsmidler.

Spørsmål 7: Senterpartiet vil 
ikke gjeninnføre arveavgiften.

Spørsmål 8: Senterpartiets 
overordnede mål er å sikre 
aktivt norsk eierskap av 
jord- og skogeiendommer. 
Vi vil videreføre odelsloven 
og dens grunnlovsvern, 
opprettholde konsesjonsloven 
med personlig boplikt og 
videreføre priskontroll av 
eiendommer, samt sikre 
driveplikt for all matjord og 
gjeninnføre priskontroll på 
rene skogeiendommer. Både 
priskontroll, personlig boplikt 
og driveplikt skal håndheves.

Spørsmål 9:  
Oppland Sp: Vi ønsker å jobbe 
for å utvikle utmarksnæringene. 
Vi vil kontinuerlig se på 
hvilke tiltak som kan bidra 
stimulerende, men har ikke 
programfestet mva-fritak. 

Spørsmål 10: Senterpartiet 
arbeider for at folk og næringer 

ikke blir skadelidende ved 
norsk rovviltpolitikk. Dagens 
soneforvaltning tar for lite 
hensyn til dette. Senterpartiet 
vil etablere nye rammer og 
nye, lavere bestandsmål for 
alle de fire store rovdyrene. 
Rovviltpolitikken må tilpasses 
lokalbefolkningens trygghet, 
friluftsliv og lange jakt-, 
fangst- og sanketradisjoner 
i utmarka. I beiteprioriterte 
områder, innenfor rovdyrsikre 
beitegjerder og på 
innmarksbeite skal det være 
stående fellingstillatelse på 
ulv. Bestandsmål for rovvilt må 
være faktiske bestandsmål, ikke 
minimumsmål eller intervaller. 

Spørsmål 11:  
Østfold Sp: Senterpartiet 
støtter ikke grunnlovfesting 
av allemannsretten. 
Allemannsretten er en 
grunnleggende rettighet, 
og særlig i strandsonen og 
andre konfliktsoner trengs 
det bedre avklaringer enn 
i dag, men grunnlovfesting 
er ikke løsningen. Forholdet 
mellom grunneier og «bruker» 
bygger på en balansering av 
rettigheter og plikter. Dette 
forholdet blir ikke ryddigere av 
en grunnlovfesting.  
Oppland Sp: Utmarksareal er en 
del av produksjonsgrunnlaget 
i bygdene. Grunneiernes 
eiendomsrett og forvalteransvar 
skal ligge fast. Senterpartiet vil 
verne om allemannsretten og 
styrke det holdningsskapende 
arbeidet om hvordan man 
skal ferdes i naturen. Vi 
vil sikre grunneiernes og 
rettighetshavernes interesser 
opp mot det organiserte 
og kommersialiserte 
friluftslivet. Organisert 
kommersiell virksomhet på 
en annens grunn er ikke 
en del av allemannsretten. 
Grunnlovsforslaget tar 
Stortingsgruppa stilling til 
når det skal til behandling i 
Stortinget. 

Spørsmål 12: Senterpartiet går 
til valg på en Senterparti/Ap-
basert regjering. 
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Marit Knutsdatter  
Strand  
1. kandidat i Oppland 

Spørsmål 1: Vi går til valg på 
en skattereform slik at det 
blir mer attraktivt å investere 
i klimavennlige næringer. 
Underskuddet for Norges 
økonomi i handelen med 
utlandet har de siste årene fått 
et stadig større underskuddet 
utenom olje og gass. Det 
haster med å begynne å føre 
industri- og næringspolitikk 
som får opp verdiskapingen 
og eksportinntektene fra 
fastlandsøkonomien. Dette 
skal vi klare samtidig som 
utslipp skal kuttes. Å investere 
i biobaserte næringer bidrar 
derfor til å oppfylle flere mål 
samtidig.  
I Østfold er bioøkonomi/
treforedling en stor og viktig 
næring som vi vil utvikle og ta 
vare på.

Spørsmål 2: Arbeiderpartiet 
mener det nødvendig 
med investeringer på 
Kongsvingerbanen samt å få på 
plass en ny tømmerterminal i 
Kongsvingerområdet.

Spørsmål 3: Arbeiderpartiet 
mener tiltakene som ligger 
i Godspakke Innlandet, 
vil gjøre jernbanen mer 
konkurransedyktig både 
på transporter nord–sør 

og Innlandet mot Sverige 
og kontinentet. Som en del 
av dette er det nødvendig 
elektrifisering/ strøm, 
kryssingsspor og tilsvinger. 

Spørsmål 4: Vi støtter en aktiv 
bruk på en bærekraftig måte. 

Spørsmål 5: Ja, Arbeiderpartiet 
er for ordningen med frivillig 
vern, og har foreslått mer 
penger til formålet. 

Spørsmål 6: Arbeiderpartiet 
vil sørge for en mer rettferdig 
formuesskatt. Vi mener det skal 
gjøres endringer slik at det skal 
mer til for å betale den, men at 
de rikeste skal betale noe mer.

Spørsmål 7: Nei, 
Arbeiderpartiet vil 
videreførende dagens 
gjeldende politikk på feltet. 

Spørsmål 8: Ja, vi ønsker å 
forbedre konsesjonsloven 
for å bidra til mer lokalt og 
personlig eierskap i stedet for 
at utenlandske oppkjøpere tar 
over naturressursene i Norge. 

Spørsmål 9: Arbeiderpartiet 
har ingen vedtak om å endre 
politikken på feltet. 

Spørsmål 10: Ja, Arbeiderpartiet 
ønsker endringer som sikrer at 
bestandsmålene faktisk følges 

Nils Kristen Sandtrøen  
2. kandidat i Hedmark  
Landbrukspolitisk  
talsperson i Ap 

Jon-Ivar Nygård  
1. kandidat i Østfold 

opp. Når en bestand ligger over 
bestandsmålet, skal den alltid 
forvaltes i tråd med det målet 
som til enhver tid er vedtatt av 
Stortinget. Solberg-regjeringen 
har doblet bestanden av ulv 
sammenlignet med Stortingets 
bestandsmål. Arbeiderpartiet 
mener derimot det må bli 
aktiv forvaltning av rovdyr i 
rovdyrprioriterte områder når 
bestandsmål er oppfylt.

Spørsmål 11: Arbeiderpartiet vil 
grunnlovsfeste allemannsretten. 
Grunnlovsfesting vil verne 
mot raske og tilfeldige 
endringer av hovedreglene 
om allmennhetens ferdsels-, 
oppholds- og høstingsrett.

Spørsmål 12: Arbeiderpartiet 
ønsker å danne regjering med 
Senterpartiet og SV. Det er 
bare disse to partiene som er 
aktuelle. 
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Anna Molberg 
1. kandidat i Hedmark 

Spørsmål 1: Vi er helt enige i 
målet om å utvikle mer verdi-
skaping og videreforedling av skog 
og tømmer. Høyres viktigste tiltak 
for å nå dette målet:  

- Vi vil øke satsingen på FOU 
innenfor skogbruk og utvikle 
nye forretningsområder.

- Vi vil vurdere mulige skatte-
stimulanser for skogbruk 
for å stimulere til ny og økt 
verdiskaping med skog som 
råvare.

- Vi vil forbedre offentlig 
infrastruktur og stimulere til 
bygging av flere skogsbilveier, 
tømmerterminaler og 
tømmerkaier for å øke 
næringens konkurransekraft.

- Vi vil stimulere til mer bruk av 
tre som byggemateriale.

- Vi vil øke årlige avvirkning 
til minimum 15 millioner 
kubikkmeter

- Vi vil fjerne formuesskatten på 
arbeidende kapital.

Spørsmål 2: Høyre er opptatt av 
å videreutvikle jernbanenettet 
i Norge, og har nær doblet 
jernbanebudsjettene. Dette 
gjør det mulig å ta tak i 
de forskjellige jernbane-
strekningene. Jernbanenettet 
er viktig både for godstransport 
og persontransport. Vi er særlig 
klar over Kongsvingerbanens 
betydning for lønnsomheten 
på massevirke på det sentrale 
Østlandet det siste tiåret.  
Østfold Høyre: Vi er opptatt av 
Jernbanens betydning både 
for tømmertransport og annen 
godstransport.  
Innlandet Høyre: Vi er opptatt 
av Kongsvingerbanens 
betydning både for tømmer- 
transport og annen gods-
transport. Innlandet Høyre vil 
prioritere Kongsvingerbanen i 
fremtidige budsjettprosesser.

Spørsmål 3:  
Innlandet Høyre: Ja, vi vil 

prioritere Godspakke Innlandet 
i fremtidige budsjettprosesser.  
Østfold Høyre: Ja, Høyre vil 
prioritere samferdsel herunder 
fremføring av gods og sikre 
utvikling og gode arbeidsplasser. 

Spørsmål 4: Høyre er 
tilhengere av et aktivt og bære-
kraftig skogbruk, slik vi har 
hatt i Norge gjennom årtier. Vi 
ønsker ikke mer vern av skog. 
Det er viktig å påpeke at vi bør 
øke avvirkningen for å gjøre 
skogen til en mer sentral del av 
det grønne skiftet. Avvirkningen 
bør økes fra dagens nivå på om 
lag 11 millioner kubikkmeter til 
minimum 15 millioner kubikk-
meter (i tråd med anbe-
falingene iblant annet Skog 22). 

Spørsmål 5: Ordningen med 
frivillig vern bør videreføres 
og satses på fordi det er en 
fornuftig ordning som tar 
hensyn til privat eiendomsrett 
og skogeiernes lokalkunnskap. 
Finansieringen over stats-
budsjettet til frivillig vern bør 
økes, eller som et minimum 
holdes på det nivået det er i dag. 

Spørsmål 6: Høyre vil fjerne 
formuesskatten på arbeidende 
kapital. 

Spørsmål 7: Høyre vil ikke 
gjeninnføre arveavgiften. 

Spørsmål 8: Ja, jordloven 
og særlig konsesjonsloven 
blir ofte en hindring for 
aktive skogeiere som ønsker 
utvikling. Høyre vil justere 
konsesjonslovbestemmelsene 
for skog for å fremme aktiv 
forvaltning og aktivt eierskap.  
Innlandet Høyre: I Elverum 
kommune var det nylig 
en konsesjonssak hvor 
kommunedirektøren ville sette 
som vilkår at kjøper måtte 
videreselge 92 prosent av 
skogen han ville kjøpe. Denne 
typen vilkår er urimelige, 
og konsesjonsloven slik den 
er nå fremmer ikke privat 
eiendomsrett og aktivt 
skogbruk på en god nok måte.  

Spørsmål 9: Nei, en slik for-
skjellsbehandling er ikke riktig.  

Innlandet Høyre: Vi vil jobbe 
for en regelendring slik at jakt 
unntas mva- plikt, eventuelt at 
Statskog må betale mva. 

Spørsmål 10: Vi vil redusere 
den totale rovviltbelastningen 
betydelig.  
Østfold Høyre: Det 
fremforhandlede ulveforliket 
skal oppfylles gjennom 
aktiv forvaltning av ulv, også 
innenfor sona. Vi mener at 
bestandsmålet skal regnes som 
en maksimal bestand. Det er 
viktig at dette handheves slik 
at grunneiere kan utvikle sine 
verdier. 
Innlandet Høyre: Vi vil kreve at 
ulveforliket oppfylles gjennom 
aktiv forvaltning av ulv, også 
innenfor sona. Vi mener at 
bestandsmålet skal regnes som 
en maksimal bestand, som det 
skal reguleres ned mot ved 
overbestand. Vi vil dessuten 
gjennomføre en nasjonal 
evaluering av ulvesona.  

Spørsmål 11: Allemannsretten 
har tjent landet godt, og den 
fungerer best sammen med 
en sterk privat eiendomsrett 
slik vi har hatt i Norge gjennom 
århundrer. Å endre på det 
innarbeidede styrkeforholdet 
mellom allemannsretten og 
den private eiendomsretten 
er vi grunnleggende skeptiske 
til. Vi er også generelt 
skeptiske til å gjøre endringer i 
Grunnloven som ikke er strengt 
nødvendige. Når det er sagt har 
vi foreløpig ikke konkludert i 
spørsmålet om allemannsretten 
bør inn i Grunnloven eller ikke. 

Spørsmål 12:  
Innlandet Høyre: Høyre 
ønsker å samarbeide med 
Venstre, Kristelig Folkeparti 
og Fremskrittspartiet. 
Østfold Høyre: Høyre ønsker 
å samarbeide med Venstre, 
Kristelig Folkeparti og 
Fremskrittspartiet - og de som 
ønsker løsninger Høyre er 
opptatt av. 

Kari-Anne Jønness 
1. kandidat i Oppland 

Hans Olav Sundfør 
2. kandidat i Oppland 

Yngve Sætre 
2. kandidat i Hedmark

Ingjerd Schou 
1. kandidat i Østfold
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Karin Andersen  
1. kandidat i Hedmark

Spørsmål 1: SV er villig til å se 
både på bedre risikoavlasning, 
bedre og sterkere innretning 
på statlige investeringsmidler, 
forskningsmidler og CO2-prising 
for å stimulere til å skape 
arbeidsplasser av norsk råstoff 
fra skogen. Arbeidsplassene må 
komme i Norge og i Hedmark/
Oppland på våre ressurser. Da 
er det også viktig å ikke satse 
på å ta klimakuttene med 
kortkjøp i EU. Da betaler vi for 
næringsutvikling og innovasjon 
der. Kuttene må tas her og 
staten må bruke sine finansielle 
muskler for å bidra og reglene 
for klimakutt må være gode 
både for å kutte klimagasser og 
for å presse fram innovasjon. 
Å få til industriutvikling her 
forutsetter at klimapolitikken 
forsterkes kraftig. 

Eksempel på hva vi foreslår er:

- etablere et BioNova etter 
modell fra Gassnova, for å 
støtte oppstart og utvikling av 
nye, bioteknologiske prosjekt.

- etablere mål og programmer 
som bidrar til å øke 
bioøkonomiens andel av 
industriproduksjonen i Norge 
vesentlig.

- favorisere biobaserte produkt 
som er kortreist og inngår 

i en sirkulær økonomi, for 
eksempel gjennom økt bruk av 
tre i statlige bygg.

Spørsmål 2: Ja, både 
Kongsvingerbanen, Godspakke 
Innlandet og elektrifisering på 
Røros/Solørbanen. Dette har SV 
foreslått både i krisepakkene 
og i vårt alternativ til NTP, som 
eneste parti så vidt jeg kan se.

Spørsmål 3: Ja, dette har 
vi foreslått, men dessverre 
stemmer de andre partiene det 
ned. SV er helt tydelige på hva 
vi prioriterer, moderne jernbane 
og å flytte penger fra gigantiske 
og ikke samfunnsøkonomisk 
lønnsomme motorveier, til 
gode og trygger bruksveier i 
distriktene ( Fylkesveier, gul 
midtstripe, ras, skredsikring og 
bruer).

Spørsmål 4: SV er tilhenger 
av å verne mer og nå målene 
for skogvern, først og fremst 
gjennom frivillig vern. Skogbruk 
i Norge er bra, men tar ikke 
nok hensyn til biologisk 
mangfold. Og det er store 
volum som eksporteres, så 
først og fremst er det grunn til 
å sikre videreforedling av den 
tremasse som tas ut i dag her 
i landet. Men det er mulig med 
mer avvirkning også. 

Spørsmål 5: Frivilling vern er 
bra og bør økes og forsterkes. 
Det er viktig at en får vernet 
ulike biotoper, også produktiv 
skog. 

Spørsmål 6: Skatt finansierer 
velferd og fellesgoder 
og er nødvendig for å 
utjevne forskjeller og sikre 
ressurser til fellesskapet. 
Med klimaomstilling, uløste 
oppgaver i velferden og 
en aldrende befolkning 
trenger vi i framtida også 
økte skatteinntekter. Et 
rettferdig og progressivt 
skattesystem er, sammen med 
en koordinert lønnsdannelse, 
en sterk fagbevegelse og en 
omfordelende velferdsstat, det 
viktigste virkemiddelet for å nå 
målene om små forskjeller og 
velferd for alle. 
Formuesskatten bør økes på 
store formuer. Det er ikke 
vist noe forskning som viser 
at formuesskatten hindrer 
verdiskaping. Eierskapet til 
norsk skog bør sikres gjennom 
regelverk som sikrer nasjonalt 
eierskap til skog og landarealer 
i Norge.  
SV foreslår langt rausere 
ordninger for de som skal starte 
opp næringsvirksomhet og 
innovasjon/bedriftsutvikling 
og mener staten må ta større 
risiko før bedriftene går godt. 
Formuesskatten er viktig for at 
forskjellene ikke skal øke og for 
finansiering av det fellesskapet/
spleiselaget vi må ha for å 
sikre omstilling til nye grønne 
næringer. 

Spørsmål 7: SV vil innføre avgift 
på arv med et høyt bunnfradrag 
og nye trinn for ekstra stor arv.

Spørsmål 8: SV har ikke vedtak 
på det, men ønsker aktivt 
nasjonalt eierskap. 

Spørsmål 9  SV står på dagens 
rovdyrforlik og vil videreføre 
det. 

Spørsmål 10: -

Spørsmål 11:  Ja jeg har foreslått 
at allemannsretten skal inn i 
grunnloven. Det er en av de 
viktigste frihetsrettigheter vi 
har og har formet oss som 
folk og samfunn. Dette er en 
umistelig frihet og den er under 
press, særlig i strandsona. 
Grunneiere er store brukere 
av Allemannsretten også. 
Selvsagt følger det plikter med 
og det er viktig at alle får god 
opplæring i dette både hjemme 
og gjennom skolen og gjennom 
friluftslivets organisasjoner. 
Både allmennheten, men også 
grunneiere må bruke naturen 
forsiktig og ikke skade. Her er 
det forbedringspotensial for 
begge. 

Spørsmål 12:  SV går til valg 
på å skifte ut dagens regjering 
og ønsker en flertallsregjering 
med AP og SP og utelukker 
ikke samarbeid med noen på 
venstresiden i norsk politikk. 
Landet trenger my kurs, vi 
må minske forskjellene, kutte 
utslipp og skape nye grønne 
arbeidsplasser vi kan leve av. 

Spørsmål 1: Vil gjerne kjempe 
for skattestimulanser og andre 
tiltak for å øke lønnsomheten 
i skognæringen som er meget 
viktig i Oppland.

Spørsmål 2: Vil i likhet med det 
FrP har fått gjennomført øke 
satsingen på jernbanen der 
den er lønnsom og fornuftig. 
Kongsvingerbanen er en av de 
som må rustes opp og gjøres 
konkurransedyktig overfor 
trailertransport.

Spørsmål 3: Jeg vil i vår 
stortingsgruppe jobbe aktivt for 
Godspakke Innlandet.

Spørsmål 4: Jeg er imot vern, 
vi må bruke våre naturlige 
fortrinn for å oppveie våre 
ulemper. Derfor må også 
skogens opptak av CO2 telle 
med i klimaregnskapet. Den 
binder rundt 10 milloner tonn 
CO2, men det ser de andre 
partier bort fra. Hvis skogen er 
med som i EU-land reduserer er 
vi krav om utslipp i Norge med 
10 millioner tonn. De andre er 
dumsnille overfor EU.

Spørsmål 5: Alt vern må dekkes 
over statsbudsjettet, men vil 
heller bruke skogen og ikke 
verne den.

Spørsmål 6: Formuesskatten 
bør fjernes og særlig på 
arbeidende kapital.

Spørsmål 7: Avgiften på 
død bør være død og ikke 
gjenopplives.

Spørsmål 8: Alle endringer i 
lovverket som kan medføre 
en aktiv skogforvaltning vil jeg 
kjempe for.

Spørsmål 9: Statskog og 
private må likebehandles i all 

Spørsmål 1: FrP vil redusere 
skatte- og avgiftsnivået 
for både personer og 
næringsvirksomhet. I 
kommende stortingsperiode 
vil vi særlig prioritere 
avgiftsreduksjoner for å få 
et avgiftsnivå som er på linje 
med nabolandene våre. Et 
høyt avgiftsnivå rammer alle, 
både næringsvirksomhet og 
personer men er en særlig 
byrde for folk med lavere 
inntekter.

Spørsmål 2: For flere 
godstyper vil det være mer 
effektivt å sende godset på 
jernbanen enn å frakte det med 
tungtransport. Dette gjelder 
blant annet skognæringen 
og vi vil derfor prioritere 
tiltak på Kongsvingerbanen. 
Vi vil prioritere eksempelvis 
elektrifisering/strøm, 
kryssingsspor og tilsvinger.

Spørsmål 3:  FrP var både 
overrasket og skuffet da vi så 
at regjeringspartiene hadde 
utelatt Godspakke Innlandet 

fra sitt forslag til NTP. FrP 
mener Godspakken er viktig 
og tok den naturligvis med 
i NTP 2018-2029 som ble 
lagt frem da FrP satt med 
samferdselsministeren. Vi 
foreslo derfor å opprettholde 
og styrke Godspakka med 
20 milliarder kroner da den 
nye NTPen ble behandlet i 
Stortinget i år. 

Spørsmål 4:  FrP vil legge 
til rette for at mer av 
verdiskapningen forblir i Norge 
og at mer av trebearbeidingen 
skjer innenlands. FrP ønsker 
at skogen skal forvaltes på en 
bærekraftig måte som både 
muliggjør skogens potensiale 
både som råstoff, og som en 
bidragsyter for å ta opp CO2 
for å nå målsettingen om å bli 
karbonnøytrale innen 2050.

Spørsmål 5: For FrP er privat 
eiendomsrett er helt vesentlig. 
Vi er derfor kritiske til tvunget 
vern av skog, og alt fremtidig 
vern av skog må skje på 
frivillig basis. Skog med høy 
produktivitet og god logistikk til 
industrien bør ikke prioriteres 
for vern.

Spørsmål 6:  FrP har alltid vært 
tydelige på at formueskatten 
skal reduseres, og at dette er 
svært viktig for å videreutvikle 
norsk næringsliv og nødvendig 
for at norske aktører skal 
være konkurransedyktig i et 
europeisk marked. 

Spørsmål 7:  FrP har jobbet 
hardt for at arveavgiften skulle 
avskaffes, og vil jobbe hardt for 
at den IKKE gjeninnføres. 

Spørsmål 8:  For å 
styrke investeringslyst 
og driftsgrunnlaget på 
skogeiendommer vil FrP 
fjerne konsesjonsplikten 
på skogeiendommer. Et 
lovpålagt eierskap organisert 
som enkeltpersonforetak er 
til hinder for investeringer. 
FrP vil likebehandle  eierskap 
uavhengig av organisasjonsform.

Spørsmål 9:  FrP mener at 
likeverdige rammebetingelser 
for markedsaktører er viktig for 
å skape en sunn konkurranse. 

Spørsmål 10:  FrP ønsker et 
rikt plante- og dyreliv i Norge. 
Det bør søkes opprettholdt 

avgift og skatteregelverk.

Spørsmål 10: Slik jeg ser det 
er den eneste gode ulv en død 
ulv. Rovvilt må holdes nede for 
å sikre husdyrene og bøndenes 
næringsvirksomhet.

Spørsmål 11: Tar gjerne 
allemannsretten inn i 
Grunnloven, men tror ikke det 
vil endre særlig fordi denne 
retten står allerede sterkt.

Spørsmål 12: Vil ha en regjering 
med FrP, SP og H. Øvrige 
partier er uaktuelle.

en bestand av ørn, jerv, bjørn 
og gaupe. Forvaltningen av 
denne må skje lokalt der en 
har forutsetning for å vurdere 
situasjonen, og derfor må 
prioriterte rovdyrsoner avvikles.

FrP mener det skal bli 
enklere å ta ut rovdyr som 
truer beitenæring og andre 
næringsinteresser (slik som 
jakt). Det er lokalt man vet 
hvor skoen trykker. Derfor vil 
vi la rovdyrnemndene få større 
makt til å drive lokal forvaltning. 
Vi kan ikke ha det slik at alle 
saker som behandles lokalt 
skal klages inn for behandling i 
departementet. Bestandsmålet 
må ses opp mot bestanden i 
Sverige fremfor å ha et eget 
mål i Norge. Og vi ønsker å 
skrenke inn ulvesona. For å 
imøtekomme kritikken mot 
manglende dokumentasjon 
og saksbehandling av uttak 
av ulv har vi bevilget mer 
penger til rovviltnemndene. 
Bestandsmålet er nådd og vel 
så det. Derfor må det være 
enklere å ta ut flere ulv, også 
innenfor sona.

Spørsmål 11:  FrP støtter 
allemannsretten, med 
individuelt ansvar for å ferdes 
på en hensynsfull måte, med 
tanke på grunneier, miljø og 
andre som benytter seg av 
friluftsområdet.

Spørsmål 12:  Valgresultatet 
og betydelige politiske 
gjennomslag på våre 
kjernesaker vil være avgjørende 
for FrPs eventuelle deltagelse 
i en ny ikke-sosialistisk 
regjering etter valget. Slik 
det ser ut nå vil det være 
vanskelig å få gjennomført 
vår politikk i stor nok grad i 
et regjeringssamarbeid med 
Venstre og KrF. Vi tar samtidig 
til orientering at Sp selv har 
definert seg som et parti på 
rødgrønn side, men FrP er åpne 
for et fremtidig samarbeid med 
Senterpartiet.

FrP foretrekker en ikke-
sosialistisk regjering, men 
støtter ikke en regjering vi selv 
ikke er en del av. Dersom partiet 
igjen skal gå inn i regjering, slik 
det politiske landskapet ser ut 
nå, foretrekker vi å delta i en 
regjering sammen med Høyre.

Carl I. Hagen  
1. kandidat  i Oppland

Ronny Røste 
2. kandidat i Viken
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Spørsmål 1: MDG vil jobbe 
for å øke nasjonal og lokal 
verdiskapning basert 
på skogressursene. En 
grønn omstilling av norsk 
skognæring handler om å 
øke verdiskapningen for 
hver tømmerstokk, ikke 
om å øke uttaket av skog. I 
dag eksporteres alt for mye 
tømmer uforedlet og mange 
lokalsamfunn går glipp av 
verdiskapningen knyttet til 
foredling av norske råvarer. Vi 
vil gi norsk treforedlingsindustri 
sterkere konkurranseevne 
og større markeder gjennom 
økt bruk av trevirke som 
klimavennlig byggemateriale, 
satsing på kvalitetsprodukter 
og lokale verdikjeder. På 
mange områder kan trevirke 
bli en fornybar erstatning for 
petroleumsprodukter.

MDG har programfestet 
følgende punkt:
• Gi gode skattevilkår og 

risikoavlastning til grønne 
næringer etter modell fra 
oljenæringen.

• Øke konkurransekraften 
for tre som byggemateriale 
gjennom økt prioritering 
av tre i offentlige bygg 
og anlegg, samt krav til 
livsløpsanalyser i teknisk 
forskrift i byggsektoren. 

• At større offentlige prosjekter 
som nytt regjeringskvartal og 
ny Campus på NTNU bygges 
med høy andel trevirke og 

gjenbruk av materialer.
• Videreutvikle norsk 

treforedlingsindustri gjennom 
å stimulere til spesialisering 
og innovasjon.

• Sikre at norske statseide 
selskaper og deres 
datterselskaper ikke flytter 
funksjoner til utlandet for 
å redusere skatt til norske 
myndigheter.

Spørsmål 2:  MDG ønsker 
å gjøre jernbanenettet til 
ryggraden i det norske 
transportsystemet, og drastisk 
øke andelen gods fraktet på 
bane. Stadig bedre veistandard 
har de siste årene gjort gods på 
tog mindre konkurransedyktig. 
Derfor haster det med å 
fremskynde godstiltak som 
kan gi mer forutsigbarhet og 
kortere reisetider for gods 
i hele landet. Ett godstog 
erstatter inntil 32 lastebiler på 
veiene, og Miljødirektoratet har 
anslått at godsoverføringsmålet 
kan kutte totalt nesten en halv 
million tonn CO2 mellom 2021 
og 2033.

I vår alternative nasjonale 
transportplan dedikerer vi 567 
mrd. kr. til jernbanen i perioden 
2022-2033, som er 192 mrd. 
kr. mer enn regjeringens 
forslag. Vi vil sette i gang 
byggeklare godstiltak, inkludert 
utvidelse av godsterminaler, 
tilrettelegging for lengre 
godstog, nye kryssingsspor 
og planoverganger til 273 mill. 
kroner på Kongsvingerbanen, 
Ofotbanen, Holmen 
godsterminal, Narvik terminal 
og Kongsberg-Numedalsbanen. 
I tillegg dedikerer vi 12 mrd. kr. 
til å øke andelen gods på bane, 
som er over det dobbelte av 
regjeringens forslag.

Spørsmål 3:  Vi vil gjennomføre 
“Godspakke Innlandet” og 
utvikle ny terminalstruktur i 
Oslo og Trondheim som gir 
økt kapasitet og frigir arealer 
til byutvikling. Det inkluderer 
oppstart av kapasitetsutvidelse 
på Alnabruterminalen som 
er et nasjonalt viktig tiltak for 
godstransporten.

Spørsmål 4:  MDG ønsker 
bærekraftig forvaltning av 
skogressursene våre som 
øker verdiskapning samtidig 
som den tar hensyn til dyr og 

natur. Vi vil ikke øke uttak av 
skog, men øke verdien vi får 
fra hver tømmerstokk. MDG 
vil verne syv prosent av den 
produktive skogen innen 2025 
og ti prosent innen 2030, 
forby hogst i gammelskog og 
fjerne subsidier til bygging av 
skogsbilveier og hogst i bratt 
terreng. Vi vil gjøre Statskog 
til en spydspiss for et mer 
miljøvennlig skogbruk, og øke 
støtteordninger for skogeiere 
som ønsker å gå over til en 
mer skånsom skogsdrift som 
ivaretar hensynet til miljøet.

Spørsmål 5: MDG har 
programfestet å øke 
bevilgningene til frivillig 
skogvern og sikre et høyt og 
forutsigbart nivå. Vi vil styrke 
skogvernet kraftig for å nå 
målet om 10 prosent vern, 
og dedikerer 315 millioner til 
dette formålet i vårt alternative 
statsbudsjett. 

Spørsmål 6: MDG mener at 
dagens system for håndtering 
av arbeidende kapital ikke er 
godt nok fordi  store verdier 
unntas beskatning uten at 
dette nødvendigvis er for 
verdier som kan karakteriseres 
som arbeidende kapital. 
Vi mener derfor at det vil 
være ønskelig å kunne skille 
ut varige driftsmidler som 
maskiner, inventar o.l. ved 
fastsettelse av formuesverdien 
av unoterte AS, slik at denne 
delen av formuesverdien kan 
gis en rabatt ved utmåling av 
formuesskatt for eierne. 

Videre mener vi at 
formuesskatten er et viktig 
tiltak for å forebygge og 
begrense ulikhet i samfunnet, 
og vi vil innføre en mer 
rettferdig formuesskatt 
der de største formuene 
beskattes mer, samtidig 
som bunnfradraget økes slik 
at flere vanlige folk slipper 
formuesskatt. 

Angående privat eierskap av 
naturressurser vil vi sikre en viss 
grad av demokratisk kontroll 
for å sørge for bærekraftig 
næringsdrift, gjennom 
offentlig, samvirke- eller 
allmenningsbasert eierskap, 
eller gjennom offentlige 
reguleringer som hindrer 
rovdrift på naturen.

Spørsmål 7: MDG har 
programfestet å innføre en 
sosialt omfordelende arveavgift 
med høyt bunnfradrag, og med 
en ekstra progressiv sats for arv 
over 20 millioner.

Spørsmål 8: MDG vil gjennomgå 
konsesjonsloven slik at man 
styrker muligheten for flere til 
å eie mindre skogteiger. Vi vil 
fremme demokratiske og lokale 
eierskapsformer i næringslivet, 
inkludert samvirker og 
etablering av medarbeidereide 
bedrifter.

Spørsmål 9:  Dette har ikke 
MDG tatt stilling til. Vi vil stanse 
ytterligere salg av Statskogs 
eiendommer for å bevare 
allmennhetens muligheter 
for friluftsliv, jakt og fiske, og 
vurdere tilbakekjøp av solgte 
eiendommer. 

Spørsmål 10:  Vi vil bevare og 
reparere leveområdene for ville 
dyr, sikre at produksjonsdyr 
og familiedyr behandles godt 
og ta større hensyn til dyrs 
behov i samfunnsutviklingen 
for øvrig. Vi vil føre en 
aktiv, kunnskapsbasert 
rovviltforvaltning, som utover 
faglig funderte bestandsmål 
og rovdyrs økologiske 
funksjon også tar hensyn til 
beitenæring, bosetting og bruk 
av naturen. Bestandsmålet for 
ulv skal økes til minimum 8-10 
helnorske ynglinger. Vi vil også 
øke støtten til forebyggende 
tiltak mot tap av dyr på 
beite, herunder omstilling fra 
sau til storfe og melkegeit 
der tapsproblematikken er 
mest aktuell, og gi rimelig 
kompensasjon til bønder som 
likevel ikke kan benytte seg av 
beiterettigheter på grunn av 
rovdyrbestander i området. 

Spørsmål 11: MDG har 
programfestet å grunnlovsfeste 
allemannsretten og verne 
om prinsippet om at ferdsel i 
utmark skal være gratis.

Spørsmål 12:  MDG har i 
landsstyret vedtatt at det er 
uaktuelt å samarbeide med 
FRP. Det er også vedtak om at 
det kan samarbeides både med 
venstresiden og høyresiden, men 
at MDG vil snakke med AP og SV 
i første omgang etter valget. 

Benedicte Lund 
1. kandidat i Østfold
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Vårplanting 2021: 

Fra krise til kontroll

Glommen Mjøsen  
Skogs innsats for å få 
å få norsk arbeids- 
kraft til å søke seg til 
skogs vakte politisk 
interesse og  me-
dieoppmerksomhet 
over hele geografien. 
 
TV 2 Nyhetene, NRK 
og svært mange 
regionale og lokale 
medier har skrevet 
om de mange ung- 
dommene som har  
vært i skogen under 
vårplantingen 2021.


