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Planting av skog for klima—
informasjon til grunneiere i Rogaland
I Rogaland er det satt i gang en pilotfase (2015-2018) for planting av skog for klima. I
pilotfasen gis det 100 prosent tilskudd til utgifter knyttet til etablering av skog i inntil fem år. Dersom du har arealer som tilfredsstiller kriteriene for planting og er interessert i å delta, hører vi gjerne fra deg.
Hvorfor plante skog for klima?
Ved deltakelse i pilotfasen bidrar man til en felles dugnad for å øke opptaket av klimagasser i
norsk skog.
Planting av skog på nye arealer trekkes frem som
et viktig klimatiltak av FN’s klimapanel fordi det
vil bidra til å øke opptaket og bindingen av CO2.
Skog har en viktig rolle i klimasammenheng fordi
det gjennom fotosyntesen bindes CO2 fra atmosfæren i treets stamme, greiner og røtter.
I dag binder norsk skog om lag halvparten av de
menneskeskapte klimagassutslippene.
Skogplanting som tiltak er forankret i Norge gjennom Klimaforliket i Stortinget fra 2012. Pilotfasen for ‘Planting for klima’ ble med dette som
bakgrunn iverksatt i 2015.

KAN JEG DELTA?
Dersom du er interessert i å vite mer om
pilotfasen kan skogbruksansvarlig i kommunen kontaktes for informasjon om rammene
for plantingen, avtalen mellom grunneier og
kommune, samt vilkårene for tilskuddet.
I pilotfasen er følgende overordnede miljø–
og tilleggskriterier lagt til grunn. Det skal
plantes norske treslag på åpne arealer eller
arealer i tidlig gjengroing; areal med høy
produksjonsevne og der det er ventet lav
endring i albedoeffekten, samt arealer som
ikke har viktige miljøverdier
www.miljodirektoratet.no/plantingforklima
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Rogaland – et produktivt fylke
Rogaland er tradisjonelt sett et beite- og
husdyrsfylke som er preget av store
beiteområder. Fylket har også blant de beste
produksjonsmulighetene for skog, sammenlignet
med andre fylker i Norge. Trærne gror raskt og gir
god tømmerkvalitet. Ved å plante til gjengroingsområder med høyt produserende treslag, vil man
øke opptaket av CO2 samtidig som verdien på
eiendommen stiger.
Aktuelle arealer
Det skal plantes på åpne arealer og arealer i tidlig
gjengroingsfase. Dette innebærer i hovedsak skog
i hogstklasse III og lavere. Områder som går inn
under den ordinære foryngelsesplikten vil ikke
være en del av ordningen.
Arealene skal ha en god potensiell bonitet, som
tilsvarer G17 eller høyere. Dette vil sikre raskere
og større opptak av CO2 enn ved lavere boniteter.
For å unngå forringelse av biologisk mangfold skal
det ikke være viktige miljøverdier på arealer som
tilplantes.
Plantemateriale
For det alt vesentligste vil en oppnå størst produksjonsøkning og opptak av CO2 ved tilplanting
med gran. Tilplanting med andre treslag vil imidlertid også kunne være aktuelt for deler av
arealene, forutsatt at det gir økt produksjon og
CO2-opptak sammenlignet med det en kan oppnå
ved naturlig gjengroing. Arealer som kan
tilplantes med gran vil prioriteres for å oppnå
størst opptak av CO2.

FAKTA
Kommunen vurderer og prioriterer innmeldt
areal for planting etter:

Miljøkriteriene i rapport fra 2013 og
de fire tilleggskriteriene.

Naturmangfoldloven §§ 8-12.

Skogbruksloven med Forskrift om
berekraftig skogbruk og Forskrift om
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket.
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Saksgang
Når grunneier melder inn areal til sin kommune
vil arealet bli vurdert etter pilotfasens kriterier.
Dersom arealet oppfyller disse, vil søknaden
godkjennes og det blir gitt vedtak om tilsagn om
tilskudd. Områdene som søkes tilplantet vil ved
godkjenning av søknaden bli tinglyst gjennom en
avtale mellom kommune og grunneier. Dette er
for å sikre at plantefeltet ikke avvirkes før det er
hogstmodent. Dermed binder skogen mest mulig
CO2 fram til virket kan brukes videre i
konstruksjoner, bioenergi eller andre formål.
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Grunneier kan starte med planting etter at
avtalen er signert. Etter at tiltaket er gjennomført og godkjent av kommunen kan grunneier,
som har forskuttert kostnadene, be om utbetaling
av tilskudd. Tinglysing av servitutten som følger
avtalen mellom grunneier og kommunen skjer
etter planting er utført.
Satsingskommuner
Rogaland er valgt ut som ett av de tre pilotfylkene, og representerer Vestlandsskogbruket med
fjord og fjell. Pilotprosjektet jobber nå med å
finne aktuelle arealer for pilotfasen, og vi
oppfordrer grunneiere til å ta kontakt med sine
skogbrukssjefer ved interesse.

Kontaktinformasjon:
Ta kontakt med din lokale skogbrukssjef,
eller med Fylkesmannen i Rogaland ved
Ingeborg Anker-Rasch (prosjektleder)
Tlf 51568862 Epost fmroiar@fylkesmannen.no
Se mer informasjon om ordningen her:
www.fylkesmannen.no/Rogaland/Landbrukog-mat/Klimaskog/
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