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Meraker Brug – anmodning om at staten kjøper eiendommen
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til en rekke medieoppslag om salg av Meraker Brug.
Dette er en av de største private eiendommene i Norge på rundt 1,2 millioner da. Eiendommen ligger
hovedsakelig i Meråker kommune, men strekker seg også inn i Stjørdal, Malvik og Steinkjer
kommuner. Eiendommen utgjør over 90 % av arealet i Meråker kommune.
Det er sjelden så store og sammenhengende eiendommer legges ut for salg. Et slikt salg er en
mulighet for staten til å øke andelen statsgrunn i Norge med Statskog SF som eier og forvalter, og
dermed bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av eiendommen som samtidig sikrer allmennheten
tilgang til jakt og fiske på dette arealet.
Sist gang staten kjøpte private utmarksarealer av en slik størrelse, var i 2011 da Statskog kjøpte
Børresen- og Borregaards eiendommene i Sør-Norge. Prislappen den gang av ca 1,725 milliarder
kroner, og kjøpet ble finansiert ved en egenkapitalforhøyelse på 1.250 milliarder kroner og gjennom
et ansvarlig lån fra staten på 475 millioner kroner. Statskog nedbetalte dette lånet blant annet
gjennom midler de fikk ved å selge unna deler av Statskog sin portefølje som arronderingssalg. NJFF
vil understreke at det ikke må gjennomføres et tilsvarende nedsalg ved et kjøp av Meraker Brug, men
at dette blir en anledning til å øke andelen statsgrunn. Andelen statsgrunn i Norge er lav
sammenlignet med en rekke andre land. Mens staten bare eier rundt 14 prosent av skogen her i
landet, eier den eksempelvis 27 prosent i Sverige og 30 prosent i Finland. I USA eier staten 31
prosent, mens det i Tyskland er 52 prosent og i Canada hele 92 prosent skog i statlig eie.
I strategien for Statskog er hovedmålet en bærekraftig forvaltning av statens skog- og
fjelleiendommer. Dette omfatter både nasjonal og lokal verdiskaping, biologisk mangfold og klima og
jakt, fiske og friluftsopplevelser. Det siste omtales i mange sammenhenger som Statskogs
samfunnsoppdrag.
Det ligger et betydelig potensial i å løfte fram samfunnsoppdraget til Statskog SF i enda større og
bredere grad enn det gjøres i dag. Dette bør omfatte både Statskog sin rolle som tilrettelegger for
jakt, fiske og annet friluftsliv, samt muligheter for at Statskog SF kan påta seg en rolle som pådriver
for å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltning av naturgrunnlaget.
Allmennhetens garantist
Statskog har en sentral rolle som tilrettelegger for jakt, fiske og annet friluftsliv. Alle som er bosatt i
Norge har rett på jakt og fiske på områdene der Statskog har tilbud om jakt og fiske, også med hund
for de som ønsker å benytte det til jakt. Statskog er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og
fiske, og de gjør en viktig innsats for å legge til rette for et friluftsliv for alle. De tilbyr jakt på storvilt
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og småvilt, selger fiskekort og leier ut koier og hytter til en rimelig penge. Vårt felles eierskap i
Statskog sikrer at jegere, fiskere og friluftlivsinteresserte får gode naturopplevelser i skog og fjell.
Allerede i dag er etterspørselen etter jakt- og fisketilbud betydelig. Det er et stort press på offentlige
jakt- og fisketerreng, og vi kan trygt anta at flertallet av jegere og fiskere ikke har tilgang til egen eller
bekjentes eiendom med jakt- og fiskerett.
Allmenhetens tilgang til skogen som en kilde til rekreasjon, jakt og fiske, er uløselig knyttet til eier.
Statskog er for eksempel landets største tilbyder av elgjakt, og fordeling av tilgang til terreng foregår
på en rettferdig måte gjennom søknad og trekning. Vi vet også at prisene på private rypeterreng kan
være svært høye, og Statskog sikrer tilgang til rimelig jakt for alle.
Erfaringene fra pandemien har vist at friluftsliv generelt, og jakt og fiske spesielt, er aktiviteter som
etterspørres. God tilgang til priser som ikke ekskluderer grupper av jegere og/eller fiskere, er av stor
verdi.
Statskog gjør allerede i dag mye rundt tilrettelegging for friluftsliv og skaper gode tilbud for
allmennheten. Imidlertid har perioden med koronatiltak ytterligere dokumentert verdien av friluftsliv
for folk flest. Muligheten for å utøve friluftsliv har vært et pustehull for svært mange, og det har
virkelig blitt synliggjort hvilken betydning et aktivt friluftsliv har for både psykisk og fysisk helse. Det
er viktig at det legges til rette for at Statskog kan forsterke sin innsats for tilrettelegging for jakt, fiske
og annet friluftsliv. Friluftslivet har betydelig helseforebyggende effekt, og det er stor samfunnsnytte
i å investere i tilretteleggingstiltak innenfor lavterskeltilbud til allmennheten.
Kunnskap som grunnlag for en bærekraftig naturforvaltning
Statskog kan innta en offensiv rolle for å framskaffe ny kunnskap og legge til rette for forsknings- og
utredningsvirksomhet på sine arealer. Få andre grunneiere har arealer som muliggjør gjennomføring
av fullskala forskningsprosjekter som kan bidra til å framskaffe kunnskap for morgendagens utmarksog ressursforvaltning.
Som landets desidert største grunneier, har Statskog inntatt en rolle som den ledende tilrettelegger
for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for forvaltning av de høstbare vilt- og fiskeartene og
andre deler av naturmangfoldet. Det vil kunne komme både naturen, jegerne, fiskerne, grunneierne
og forvaltningen til gode. Statskog var eksempelvis en betydelig aktør i «Rypeprosjektet» som
nettopp bidro til å legge grunnlaget for en kunnskapsbasert rypeforvaltning. Prosjektet var et
samarbeid mellom grunneiere, rettighetshavere, forskning og forvaltning med Statskog i en sentral
rolle. En tilsvarende rolle bør Statskog også kunne ta for de andre viltartene. På sikt bør en slik
satsing også omfatte fisk.
Tilgang på store, sammenhengende arealer er av stor betydning i et forskningsperspektiv.
Klimaendringene aktualiserer behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget for naturforvaltning generelt
og vilt- og fiskeforvaltning spesielt. Klimaendringer vil innebære store endringer for naturgrunnlaget
og nye utfordringer for en bærekraftig forvaltning av naturmangfoldet. Behov for oppdatert
kunnskap om effektene av klimaendringer, hvilken betydning dette har for naturgrunnlaget og for
hvordan vi skal forvalte vilt, fisk og naturgrunnlaget generelt, er økende. Flere av våre høstbare viltog fiskearter vil påvirkes, og det vil være behov for et mye tettere fokus på et oppdatert
kunnskapsgrunnlag for å møte utfordringene. Muligheten til å anrette arealkrevende
forskningsprosjekter som kan gjennomføres over flere år, fordrer tilgang på egnede arealer, faglig
kompetanse og et godt administrativt apparat, samt at det legges til rette for samarbeid med private
grunneiere og andre aktører. Statskog har altså vist at det er godt rigget for en slik rolle. Kjøp av
Meraker Brug vil styrke mulighetene for slik satsing. En satsing som også vil komme til nytte for
private grunneiere og andre som har behov for slik kunnskap for å forvalte sine ressurser på en
bærekraftig måte.
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Avslutningsvis
NJFF anmoder om at Regjeringen gir Statskog SF mulighet for å kjøpe Meraker Brug.
Dersom det er ønske om mer utdypende informasjon rundt vårt innspill, bidrar vi selvsagt gjerne
med det.

Vennlig hilsen
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Knut Arne Gjems
Leder
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