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Frivillig skogvern i Finnmark
Ref. Deres brev av 08.03.2018 . Sak 2017/2837 Ark 432.0
Takk for orienteringen om fylkesmannens arbeid med forslag til verneforskrift for frivillig
skogvern.
Finnmarkseiendommen (FeFo) vurderer å tilby frivillig vern av skog i Pasvik, ref.
informasjonsmøtet på Svanhovd 3. juni 2019.
FNF støtter forslagene om frivillig vern. Problemet er at FeFo samtidig vil oppheve vernet for
flere områder i Pasvik som nå er vernet.
FNF og flere av våre tilsluttede organisasjoner har deltatt på FeFo sine informasjonsmøter, men
vi har ikke hørt vernefaglige begrunnelser for å oppheve vernet.
Om avfredning mot formodning skulle komme på tale, må forslag behandles på fritt grunnlag og
sikre av de verneverdier som er formålet med vernet blir ivaretatt. FNF mener at det de mest
verneverdige områder som allerede er vernet.
FeFo forsøker nå å få folkelig støtte før de går i forhandlinger med Fylkesmannen om den
avtalen som skal legges til grunn for forslaget om frivillig vern. Dette ikke er holdbart. Vi må ha
en åpen prosess med godt kunnskapsgrunnlag for skogvernet i Finnmark.
Begge parter, FeFo og FM har som mål å ivareta finnmarkingenes interesser.
Kunnskapsgrunnlaget bør derfor være felles for det skogvernet som må gjennomføres. Det gir
oss den beste medvirkning og minst bruk av tid og ressurser.
Stortinget har vedtatt at 10 % av norsk skog skal vernes. Skogvernet er en oppfølging av
forpliktelsene Norge har etter Biomangfoldkonvensjonen. Første runde for å nå målet er frivillig
vern.
All skog i Finnmark tilhører FeFo. FNF mener vi må få en felles kunnskapsbasert planprosess
mellom FM og FeFo for å få på plass tilstrekkelig skogvern i fylket.
Både det økologiske, økonomiske og samfunnsnyttige aspektet bør utredes.
På hvilken måte vil en opphevelse av dagens vern gi økonomisk gevinst, større avvirkning og flere
arbeidsplasser i skogen, sett opp i mot langsiktige verneverdier, karbonfangst og bevaring av viktige
biotoper for sjeldne arter?
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Som samfunnsnytte bør også opplevelsesverdier for friluftsliv, folkehelse og reiseliv regnes inn.
Hva er den økonomiske gevinsten av «skogbruket» og tynningshogsten FeFo utfører med
hogstmaskiner i Pasvikdalen idag?
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