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Dette brevet sendes på vegne av DNT Sogn og Fjordane Turlag, Fjordane Friluftsråd, Forbundet Kysten ved
Kystlaget Hornelen, Naturvernforbundet Sogn og Fjordane, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Sogn og
Fjordane, Norsk Ornitologisk Forening avd. Sogn og Fjordane.

Frivillig vern av Skolten
Høyringsuttale FNF Sogn og Fjordane

FNF Sogn og Fjordane meiner at vern av skog kan vere eit godt verkemiddel for å sikre biologisk
mangfald, og ønsker eit vern velkommen med de verneforskrifter som er foreslått.

Vi meiner verneforskrifta er bra. Den sikrar vern av naturverdiane, samtidig er den ikkje til hinder for
skånsam bruk av allmenta. Vi støtter derfor forslaget om vern som statsforvalteren har sendt ut.

I 2016 kom «NINA rapport 1352 Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet
og behov for supplerende vern.»
Rapporten konkluderer med at Vestlandet ligger bak landsgjennomsnittet i areal som er vernet.
Rapporten peker blant annet på en liten andel skog under 300 meters høyde, bekkekløfter og
regnskog. For Sogn og Fjordane gir rapporten følgende anbefalinger:
1. Skogtypene temperert regnskog, gammel almeskog og store bekkekløfter i indre deler:
prioritering av forekomster med minst regional verdi (B/**).
2. Andre skogtyper som fylket har et nasjonalt ansvar for: rik edellauvskog, kystfuruskog, kalkfuruskog, gammel oseanisk blandingslauvskog og ospeskog; prioritering av forekomster med
verdi A (****,***).
3. Økning i andel vernet skog på høy/svært høy bonitet og ellers på produktiv mark i boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone. Vern av flere storområder >10 km2.
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Vi håper Statsforvalteren i større grad bruker anbefalingene og prioriterer vern av de skogtyper vi har
mangler av i dagens skogvern.

Venleg helsing
Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane

_____________________________
Elisabeth Dahle
Koordinator
FNF Sogn og Fjordane
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