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I denne perioden står 
private skogeiere i kø for 
å selge skog til vern. Ja, 
interessen er så stor at for-
slagene langt over skrider 
de årlige budsjettene til 
skogvern. Samtidig fortset-
ter vernet på statsgrunn. 
Perioden kulminerer med 
at en ny miljøvernminister 
høsten 2012 lover å doble 
be vilgningene til skogvern 
i 2013.

Sigmund Hågvar, inStitutt for 
naturforvaltning, univerSitetet 
for miljø- og biovitenSkap 

Evaluering av skogvernet
I løpet av disse tre årene økte 
skogvernet fra 1,7 % til 2,5 % av 
det produktive skogarealet. Man 
er likevel bare litt over halvveis 
til den faglige anbefalingen på 
minimum 4,6 %. Og svært langt 
fra løftene om 10 % vern av alle 
skogtyper, et mål som Norge 
har skrevet under i forbindelse 
med Biomangfold-konvensjonen. 
I 2011 evaluerte OECD norsk 
miljø politikk og kritiserte det dår-
lige skogvernet.

Det frivillige vernet har ofte 
vært kritisert av naturvern-
organisasjonene for ikke å treffe 
de viktigste områdene, og for 
manglende innsyn og med-
virkning i prosessen. En evalu-
ering av hva man hadde oppnådd 
med frivillig vern-ordningen ble 
derfor foretatt i 2010 av NINA og 
NIBR. Konklusjonen var at kva-
liteten på områdene var ganske 
bra, selv om avgrensingen ikke 
alltid var god. Prosesskostnadene 
var sunket, og saksbehandlingen 
var ofte raskere enn før. Men fordi 
køen av innmeldte områder etter 
hvert ble lang, oppstod det i 2011 
og 2012 propper i systemet. Antal-
let godkjente forslag oversteg 
både bevilgninger og saksbehand-
lingskapasitet. Dette skapte frus-
trasjon hos alle parter, ikke minst 
hos skogeierne selv. Det kunne ta 
både tre og fire år før erstatning ble 
utbetalt. I slutten av artikkelen ser 
vi hvordan dette ble løst.

Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) forsøker 
å styre det frivillige vernet 
gjennom «bestillinger» 
Det frivillige vernearbeidet fore-
går som en tillitssak mellom DN 
og Skogeierforbundet. Det betyr 
at skogeiersiden gis full frihet til 
å foreslå områder, som skal kvali-
tetssikres av NINA. Men samtidig 
kan DN legge føringer ved å «be-
stille»  skogtyper hvor det haster 
med vern. Når en bestilling er 
gitt, forsøker Skogeierforbundet å 
finne grunneiere som er interes-
sert. Siden Skogeierforbundet har 

fått lov til å ha føringen med å 
melde inn områder for vern, må 
de også kunne vise at de opp fyller 
Stortingets krav om kvalitet i 
skogvernet. I sine årlige over-
sikter minner DN rutine messig 
om at det er stor mangel på 
verne områder i rike, lavereliggen-
de områder. I brev av 4. februar 
2011 «bestilte» DN flere verneom-
råder innen tre spesifikke natur-
typer: Boreal regnskog (kystgran-
skog i midt-Norge), bekkekløfter 
og edelløvskog. DN sa også at det 
forventes innspill om frivillig vern 
på områder som ble trukket fram 
i Naturvernforbundets rapport 
«Unike skoger»  fra 2006. Ett år 
senere (2. februar 2012) meldte 
DN at en stor rapport om verne-
verdige bekkekløfter var ferdig, 
og at edelløvskog-registreringer 
skulle  sluttføres samme år. Sam-
tidig ble det igangsatt registre-
ringer av oseanisk furuskog på 
Vestlandet. 

Skogvernet tikker og 
går: Konkrete vernetiltak 
i disse tre årene
Den 5. mars 2010 ble 25 områ-
der vernet med et totalareal på 
105 km2, derav 52 km2 produktiv 
skog. Tretten var frivillig vern, og 
resten vern på statsgrunn, her-

SKOGVERNETS HISTORIE I NORGE

Del 11: 2010-2012. 

Stor interesse for frivillig vern. Felles 
bønn fra skogbruk og naturvern om 
mer penger til skogvern fører fram

→ Fig. 1. som viser beliggenhet og 
navn til de 50 mest verneverdige 
skogsområdene, ifølge WWF- 
rapport fra 2012.
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Fig. 2. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell på biomangfold-tur langs Lysakerelva høsten 2012, i et av de 
50 prioriterte skogsområdene. Trude Myhre som har skrevet rapporten demonstrerer. Til venstre WWF-
leder Nina Jensen. Foto: Heidi Katrine Bang.

under 6 prestegårdsskoger. Opp-
under jul, den 17. desember, ble 
26 nye skogsreservater opp rettet. 
Her var 14 basert på frivillig vern 
og inkluderte flere boreale regn-
skogsområder, og 12 var preste-
gårdsskoger. Totalt vernet areal 
denne gangen var 69 km2, hvorav 
36 km2 var produktive. Dermed 
var vi kommet opp i 1,9 % vernet 
produktiv skog.

Også i 2011 skjedde vernet i 
to puljer, tidlig og sent på året. 
Den 25. februar ble 21 om råder 
vernet i Nordland. Her fikk 
man reddet en del rike skoger, 
som høystaudeskog og kalkrik 
fjellbjørkeskog på marmorberg. 

Alt var på statsgrunn, derav to 
prestegårds skoger. Totalarealet 
som ble vernet var 245 km2, derav 
62 km2 produktiv skog. Den 16. 
desember ble 23 skogsområder 
vernet, fordelt på flere fylker. Her 
inngikk noe kystgranskog, og en 
av de «Unike skogene»: Rottås-
berga i Tingvoll kommune. Halv-
parten av områdene var basert 
på frivillig vern, og de andre var 
på statsgrunn i Nord-Trøndelag. 
Totalt vernet areal var 252 km2 
og produktivt areal 79 km2. Med 
dette var litt over 2,5 % av den 
produktive skogen vernet. Her må 
det tilføyes at i dette tallet inngår 
en god del skog som ble vernet 11. 

mars 2011 ved den sterke utvidel-
sen av Ormtjernkampen nasjonal-
park, som ble omdøpt til Langsua 
nasjonalpark.

I 2012 ble det 17. februar ved-
tatt en omfattende verneplan for 
Bygdøy-området. Her inngikk to 
små, men viktige skogsreservater: 
Dronningberget og Hengsåsen. 
Disse inneholder den svært sjeld-
ne skogtypen kalklindeskog, som 
bare finnes noen få steder i Norge 
og Tsjekkia. Her finner vi meget 
sjeldne sopper og insekter. Dron-
ningberget er det stedet som har 
flest trua sopparter i Norge. Mer 
skogvern ble det imidlertid ikke 
dette året, selv om en rekke frivil-
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Til statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Sigbjørn Johnsen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell  

Organisasjoner for skogeiere, industri, miljø og friluftsliv ber om penger til skogvern 

Vern av skog har tidligere vært konfliktfylt, men de siste åtte årene med frivillig vern har dempet konflikten 
og ført til positive holdninger til skogvern. Regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes, og norske 
skogeiere svarer med å tilby frivillig vern av en rekke områder med store verneverdier. Regjeringen har 
derfor i flere år vært i en unik stilling til å kunne øke skogvernet uten store konflikter. Dette er et viktig 
element i arbeidet med å ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. 

Likevel stoppet Miljøverndepartementet i praksis inntak av nye tilbud om frivillig skogvern 22. juni 2012, i 
mangel av penger. Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må det være en forutsetning at 
staten følger opp med de nødvendige midler. Regjeringen svikter sine løfter om økt skogvern og satsingen 
på frivillig vern som arbeidsmåte.  

I tillegg til at det mangler penger til nytt skogvern, mangler miljøvernmyndighetene ca 300 millioner kroner 
for å kunne treffe vernevedtak og utbetale erstatninger for områder som skogeierne allerede har tilbudt. Det 
er svært uheldig at manglende bevilgninger gjør det umulig å treffe vernevedtak for de områdene som 
oppfyller kvalitetskravene, og at skogeiere med nye verneforslag må snu i døren. Både skogeierne og 
vernemyndighetene har behov for forutsigbarhet slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten at det 
skapes usikkerhet omkring erstatninger, og slik at kompetanse kan bygges opp og beholdes. Det tar normalt 
to år fra en setter i gang en frivillig verneprosess, til vernevedtak kan gjøres og erstatningen utbetales. Slik 
situasjonen er i dag, har man imidlertid ingen garanti for bevilgningen til skogvern to år fram i tid. En slik 
situasjon kan føre til at frivillig vern kommer i unødig miskreditt blant skogeierne.  

Undertegnede organisasjoner ber regjeringen bevilge mer penger til skogvern gjennom en 
nødvendig økning på miljøverndepartementets budsjett. 
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lige områder sto i kø for å vernes. 
Årsaken var mangel på penger, 
særlig fordi man fremdeles  slet 
med å betale erstatninger for 
Trillemarka-vernet i 2008.

Statskog bremser
Vern på statsgrunn skulle man tro 
kunne gå uten konflikter – det er 
jo fellesskapets skoger. Men særlig 
i Trøndelag, Nordland og Troms 

har styrene for en del statsal-
menninger satt på bremsene . I 
februar 2011 ble for eksempel 
12 verneverdige skogsområder i 
Vefsnas nedbørsfelt holdt tilbake 
fordi Statskog og lokale politikere 
ønsket å vurdere utbygging av si-
devassdrag i det vernede vassdra-
get! Vefsna-vassdraget ble vernet 
i 2009, og motivet var nettopp 
urørtheten, inkludert sidevass-

dragene. Det ser ut til at Statskog 
ønsker å praktisere et frivillig 
vern på samme måte som private 
skogeiere, og at sentrale myndig-
heter langt på vei lar Statskog 
sitte med bremsene på.

WWF-rapport over «Topp 
50 unike skoger» 
I september 2012 publiserte WWF 
i samarbeid med Naturvernfor-
bundet og SABIMA en rapport 
over de 50 viktigste verneverdige 
skogsområdene som ennå ikke er 
vernet (Fig. 1). Rapporten med 
tittelen «Skogkur 2020. Rednings-
plan for Norges unike skoger»  
er å betrakte som en revidert 
og oppdatert versjon av «Unike 
skoger»-rapporten fra 2006. Mye 
kunnskap er kommet til i løpet 
av disse årene. Egentlig burde 
det være myndighetenes oppgave 
å utarbeide slike oversikter, men 
det gjøres ikke siden myndig-
hetene helt baserer seg på hva 
private skogeiere finner for godt 
å melde inn til frivillig vern. Den 
nye miljøvernministeren dette 
året, Bård Vegar Solhjell, mottok 
rapporten med stor interesse og 
deltok også på befaring i ett av 
områdene, nemlig bekkekløften 
som Lysakerelva danner, på gren-
sen mellom Oslo og Bærum (Fig. 
2). Her er en rekke rødlistede ar-
ter påvist. Naturvernorganisasjo-
nene håper at DN legger ut disse 
50 områdene som en «bestilling» 
til frivillig vern.

Nesten dobling av 
skogvernbudsjettet i 2013
En måned etter lansering av 
WWF-rapporten annonserte Sol-
hjell at han for 2013 hadde klart 
å øke bevilgningene til skogvern 
med 100 millioner, til 230 mil-
lioner kroner. Dette ble behørig 
feiret i WWFs lokaler med miljø-
vernministeren til stede, og med 
taler fra både naturvern- og 
skogsiden. Skogsoppsuppe og 
blåbærsaft sto på menyen. For-
uten rapporten om de 50 unike 
skogene var årsaken til bevilgnin-
gen en felles bønn fra miljøsiden, 
skogeiersiden og skogindustrien 
om økte bevilgninger. Dette bre-

Fig. 3. Fellesbrevet fra naturvernsiden og skogsiden om behovet for 
økte bevilgninger til skogvernet. Resultatet ble en økning på 2013-bud-
sjettet fra 130 til 230 millioner kroner.
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vet av 9. juli, som var adressert til 
statsministeren, finansministeren 
og miljøvernministeren (Fig. 3), 
hadde ført til oppslag i Aftenpos-
ten og Dagens Næringsliv. Ut fra 
ulike motiver er alle disse partene 
interessert i at den lange køen av 
frivillige verneområder blir kuttet 
ned ved at erstatninger blir utbe-
talt. Med dagens store pågang fra 
grunneiere er det viktig at den 
forhøyede bevilgningen beholdes i 
årene fremover, og helst økes. En 
felles anmodning fra naturvern- 
og skogsiden om økte bevilgninger 
ble for øvrig fremsatt i 2002, men 
uten tilsvarende uttelling. 

Dobbeltmoral?
Egentlig ba WWF Solhjell om en 
skogvern-milliard, siden regje-
ringen har lovet 15 milliarder til 
vern av tropeskoger. Men slike 
budsjettsprang får vi visst ikke til 
i verdens rikeste land. For å kom-
me opp i 4,6 % norsk vern, som 
er et anbefalt faglig minimum, 
trengs anslagsvis 4 milliarder kro-
ner. Det er ellers et paradoks at 
regjeringen i 2012 doblet tilskud-
det til skogsdrift i bratt terreng 
fra 10 til 20 millioner. Naturvern-
organisasjonene påpekte at disse 
tilskuddene med kirurgisk presi-
sjon fører til hogst i gammelskog 
med høyt biomangfold og stort 
karbonlager. Så mens regjeringen 
øker vernehastigheten, øker den 
samtidig hogsthastigheten i de 
siste gammelskogene. 
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