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Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Finansminister Sigbjørn Johnsen

Kystskogbruket:
Statlig støtte til forverring av folkehelsa. Spørsmål til finanssminister/miljøvernminister
I lengre tid har media berettet om overbelastning i helsevesenet så fremt vi ikke snarest får
bedret folkehelsa. Løsninger ligger i mere systematisk mosjon spesielt for barnefamilier og
pensjonister.
Overlege Gunnar Breivik ved idrettshøyskolen i Oslo hevder at ”fotgåtte”, kuperte myke stier
er den beste treningsarena for disse to befolkningsgrupper.
Forskningssjefen v/Aker universitetssykehus Egil Martinsen har i en doktoravhandling
dokumentert at mosjon på naturstier i åpent lende uten annen lydpåvirkning en ”naturlyder”
gir god lindring av lettere psykiske problemer.
Løsningen på det kommende helseproblem er derfor bla. og stimulere befolkningen til å øke
det enkle fysisk aktive friluftsliv.
Osloinnbyggerne har fått god hjelp til å prioritere friluftsliv gjennom den nye markaloven. For
kystbefolkningen fra Rogaland til Finnmark har det motsatte skjedd. Med statlige store
subsidier har nemlig 2.6 mill. dekar tidligere friluftsarealer blitt omskapt til
ugjennomtrengelige mørke granplantasjer de siste 60 årene. Der hvor kystbefolkningen
tidligere fritt kunne velge turstier i lyse åpne løvskoglier er de nå henvist enten til harde
skogsveier i bunnen av ”grangrøfter” eller til stier i myrer eller annet uveisomt terreng.
Kommunene skal etter forslag til den nye helsereformen overta ansvaret og kostnadene ved
alt forebyggende helsearbeide, men hvor skal den rimeligste og beste forebyggende mosjon
foregå når de tidligere friluftsområdene er gjort utilgjengelige?
I dag har kommunene små muligheter til å prioritere utmarksarealer til friluftsarealer foran
næringsvirksomhet. Vi ønsker derfor at finsansministeren/miljøvernministeren gir oss svar på
følgende to spørsmål:
1. Vil du gå inn for at kommunene i KystNorge, fra Rogaland til Finnmark, får lovfestet
adgang til å stoppe planting og påby fjerning av nåværende bestander av plantasjegran
i by og tettstedsnære områder som ble brukt som friluftsområder?
Grana, særlig de fremmede artene sitka og lutzi sprer seg nå meget raskt. Skogsjefen
Morgenstjerne i Salten og Fauske uttalte i et TV program nylig at grana om få år vil dominere
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kystlandskapet. Samtidig har vi de siste årene fått bekreftet en rekke andre negative
økologiske og samfunnsmessige sider ved treslagskifte.
2. Vil du snarest og før det brukes ytterligere nye milliarder til fortsatt skadelig og lite
lønnsom granplanting nedsette et utvalg som får i mandat å kartlegge de økologiske og
samfunnsmessige konsekvenser av treslagskifte i området Rogaland til Finnmark
perioden 1950-2009.
Fylkesrådet i Nordland innstiller nå til møtet 6. desember på at Fylkestinget støtter opp om
arbeidet med ei ny storstilt skogplanting i kystlandskapet, jfr Melding om Kystskogbruket, et
arbeid som et enstemmig Fylkesting i juni 2010 har krevd stanset.
En storstilt skogplanting i kystlandskapet med treslagskifte har svært store og negative
konsekvenser for biologisk mangfold, natur og friluftsliv. Dette er en oppfatning som deles i
de fleste fagmiljø. De gamle plantefelt er i dag uframkommelige økologiske ørkener med
ukontrollert sjølspredning til stor ulempe for stedegne planter og dyr. Folk blir hemmet i
utøvelsen av friluftsliv i mange jakt-, tur- og nærområder.
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