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Privatisering av Statsskog
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – er landets største fagorganisasjon
for teknologer og ingeniører. Vi organiserer over 77 000 medlemmer på bachelor- og
masternivå fordelt på alle sektorer og næringer, bl.a. flere tusen i bedrifter som er helt
eller delvis eid av staten.
I tråd med signaler i eierskapsmeldingen (Meld. St. 27 – Et mangfoldig og verdiskapende
eierskap) ga Landbruks- og matdepartementet i oktober 2014 Statskog i oppdrag å
utrede ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet
på økonomisk drivbare arealer. Oppdraget omfattet også å se på videreføring og
eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering
av Statskog SF sin skogvirksomhet. NITO vektla i høring om eierskapsmeldingen at
nasjonal forankring av selskap som forvalter fellesskapets naturressurser er avgjørende
for å sikre industriell utvikling og forvaltning av naturressursene til beste for
befolkningen. Vi er derfor negativ til salg av Statskogs skogvirksomhet.
Statens mål med eierskap i Statskog SF er bredt. Selskapet skal på kommersielt grunnlag
utvikle og drive skog og utmark, bioenergi, samt drive med utvikling av eiendom på nye
forretningsområder. Inntil nylig har selskapet også drevet med fornybar energi fra vann
og vind. På det forvaltningsmessige området har Statskog SF et særlig viktig ansvar for
å sikre befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. NITO ønsker at selskapet skal
drives kommersielt, men at det må være en balanse mellom det kommersielle og
forvalterrollen. Statskog SF er en strategisk ressurs for friluftsliv, naturforvaltning og
skogbruk. Et salg av Statsskog vil gå utover foretakets forvalterrolle.
Utredningen skal belyse praktiske og økonomiske konsekvenser av ulike salgsmodeller.
Samtidig forutsetter Meld. St. 27 at virksomheten skal drives på bedriftsøkonomisk
grunnlag. NITO stiller spørsmålstegn ved hvordan man skal få tilstrekkelig finansiering av
de resterende arealene Statsskog har ansvar for hvis den kommersielle delen selges ut.
Statlig eid skog er hovedregelen i verden. I Norge er mesteparten av skogen privateid.
Statskog eier og forvalter en femtedel av Norges areal. NITO mener at staten bør
fortsette å eie en del av Norges skog og utmark da dette er nødvendig for å legge til rette
for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftstilbud, noe som er et av formålene
med å eie Statskog. Statskog SF driver i dag en betydelig informasjons- og
formidlingsvirksomhet som forteller folk på en lettfattelig måte hvor de kan gå på tur, leie
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hytte, fiske og jakt. Det er vanskelig å se at en fragmentering av eierskapet kan bidra til
bedre tilgang for allmennheten og mer kunnskapsbasert forvaltning av arealene.
Det har pågått et arronderingssalg av mindre eiendommer. NITO mener at dette salget
bør fortsette slik at arronderte og store eiendommer da kan beholdes av staten. Staten
kan gjøre det lettere for lokale bønder å kjøpe privateid skog og utmark slik at aktive
drivere kan utvide sitt forretningsgrunnlag på vanlig måte.
Et salg av Statskog vil:
-

-

gjøre at gode kompetansemiljøer forsvinner
ta fra staten råderetten over en strategisk betydningsfull ressurs som disse
arealene er, blant annet med tanke på mulighetene for forskning, utprøving av nye
forvaltningsmetoder og deres rolle i gjennomføring av andre viktige politiske mål.
redusere allmennhetens tilgang til friluftsliv, jakt og fiske

Vi oppfordrer derfor til at staten opprettholder sitt strategiske viktige eierskap i
Statsskog.
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