Barskogvernets historie i Norge
Del 2.

Barskogutvalgets arbeide
1986-88
I forrige artikkel tok vi for oss pionérfredningene, og den økte forståelsen på 1970og 80-tallet for at også barskogen måtte
få sin landsomfattende verneplan. Fordi
de meste av norsk barskog er privateid,
lå det i kortene at verneplanen ville bli
både konfliktfylt og kostbar. Det var også
en utfordring å få Miljøverndepartementet
og Landbruksdepartementet til å bli enige
om verneplanens verdigrunnlag, oppbygning og omfang. Dessuten utfordret verneplanen norske fagmiljøer innen biologi,
økologi og naturvern: Hvordan bør vi prioritere skogtyper, hvor store bør områdene
være, hvor mange verneområder trenger
vi, og hvordan bør de fordeles geografisk?
Barskogutvalget fikk hele denne problematikken i fanget.
Sigmund Hågvar,
Institutt for biologi

og naturforvaltning,

NLH
Fig. 1. Barskogutvalgets rapport «Forslag til retnings
linjer for barskogvern» (DN-rapport 3, 1988), la det
faglige grunnlaget for barskogvernet.

Barskogutvalgets opprettelse,
mandat og sammensetning
Allerede stortingsmeldingen «Vern av norsk natur» fra 1981 bebudet en verneplan for «urskogspregede barskogsområder». Men det skulle
gå ennå 5 år før dette spørsmålet ble nærmere
utredet. Som nevnt i forrige artikkel var bare 0,2
% av den produktive barskogen vernet i 1986,
hovedsakelig i nasjonalparker, men også i en del
reservater, ofte administrativt vernet av Direktoratet for statens skoger. Dette vernet var både
beskjedent og tilfeldig, og en helhetlig og systematisk verneplan manglet.
Høsten 1986 ble Barskogutvalget opprettet med
følgende mandat:
• Være et koordinerings- og informasjonsorgan
for miljøvern- og landbruksmyndighetene.
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• Diskutere premisser og retningslinjer for en
barskog-verneplan.
• Utarbeide forslag til faglige vernekriterier.
• Antyde konsekvenser av en verneplan, inklu
dert omfang og kostnader.
• Være rådgivende ved utarbeidelse av sentralt
informasjonsmateriell.
Leder (Karl Baadsvik) og sekretær (Berit For
bord Moen) var fra Direktoratet for naturfor
valtning. Fra Miljøverndepartementet deltok Tor
Erik Brandrud (første halvdel) og Geir Hardeng
(andre halvdel), fra Landbruksdepartementet
Nils Bøhn, fra fylkesmannen i Østfold Ottar
Krohn, og fra Skogbruksetaten fylkesskogmester
i Nord-Trøndelag, Einar Weiseth. I 1987 ble un-
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Fig. 2. Kartskisse over naturgeografiske underregioner i
Norge. Utvalget anbefalte at et typisk utsnitt av barskog
naturen burde vernes som «typeområde» i hver under
region. (Fra DN-rapport 3/88).

dertegnede engasjert et halvt år og fikk i oppgave
å skrive utkast til de fagbiologiske kapitlene i rapporten. Dette var et meget interessant arbeide, da
utvalget måtte ta stilling til en rekke grunnleggende spørsmål. I det følgende skal vi se på en del
utfordringer som oppstod, og hvordan de ble løst
av utvalget.

Vernemotivene: Naturarvbegrepet og egenverdi kom
nølende med.
Alle verneplaner må begrunnes ut fra et sett av
vernemotiver. Disse gir uttrykk for at vedkom
mende naturtype inneholder visse verdier som vi
ønsker å beare. Utvalgets rapport (DN-rapport nr.
3 -1988) utdyper vernemotivene, men her tar vi
dem bare i stikkords form. (Man brukte uttrykket
«urørt skog» fordi verneverdiene øker meg graden
av urørthet. I praksis er urørt skog nesten umulig å oppdrive, og de fleste barskogsreseratene er
såkalt «naturskog», dvs. noe påvirket, gjerne av
gamle plukkhogster.)
1. Urørt skog er genbanker.
2. Urørt skog er referanseområder.
3. Urørt skog er «økologiske laboratorier» for
forskning og undervisning.
4. Urørt skog inneholder sjeldne og truete planteog dyrearter.
5. Urørt skog gir verdifull naturopplevelse.
6. Urørt skog har en egenverdi.
7. Urørt skog er en del av vår naturarv.
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Det siste momentet holdt på å falle ut. Naturarv-begrepet var uvant for enkelte i utvalget, og
det var heller ikke mye brukt på den tiden. I dag
blir ofte kulturarven og naturarven framholdt
som to viktige og sidestilte verdier som Norge
må ta med seg inn i framtiden. Barskogutvalgets
bruk av begrepet har kanskje noe av æren for
det. Men ordet «naturarv» ble strøket i flere tidlige utgaver av rapporten, før det til slutt fikk
lov til å bli med. Begrepet ble da presentert slik:
«Urørt barskog er naturhistoriske dokumenter,
som hører til vår felles naturarv. Urskoger med
innslag av myrområder inneholder bl.a. lagret
informasjon om skogens innvandring og historie
ved pollen som er konservert i myrenes ulike dybdelag. Som naturtype er barskogen en del av vår
nasjonale identitet».
Også egenverdi-motivet ble tatt inn noe nølende. Men det var slett ikke nytt: Blant annet
har filosofen Arne Næss i årtier hevdet en miljøfilosofi der livsformenes egenverdi står i sentrum.
Motivet ble til slutt presentert slik: «Det er i dag
økende forståelse for at urørt natur, med tilhørende fauna og flora, har en egenverdi, og at slik
natur bør bevares selv når det ikke knytter seg
direkte menneskelige nytteverdier til den». Internasjonale lærebøker i bevaringsbiologi drøfter
i dag meget seriøst egenverdi-begrepet. Dette er
et motiv for bevaring av natur som ulike folkeslag
ofte kan enes om, temmelig uavhengig av kultur
og religion.

Både det typiske og det sjeldne
skulle vernes
Utvalget ble tidlig enig om at man ikke bare skulle ta vare på det sjeldne og spesielle, men at også
typisk barskogsnatur burde sikres for ettertiden
i mest mulig urørt form. Også i tidligere verneplaner for myr, våtmark og edelløvskog hadde
man forsøkt å bevare både egenartede og typiske
eksempler innen ulike landsdeler og klimasoner.
Dette var imidlertid relativt billige verneplaner,
og stort sett med et overkommelig konfliktnivå.
Et landsomfattende, systematisk vern av typisk
barskognatur ville bli både kostbart og konfliktfylt, men barskogutvalget la vekt på at deres forslag til retningslinjer skulle holde faglig mål.
I mange land har «typisk» natur blitt borte i sin
opprinnelige form. Et godt eksempel er prærien i
USA, -det naturmiljøet som mange utvandrende
nordmenn satte spaden i på slutten av 1800-tallet. I dag er så å si all amerikansk prærie oppdyrket. Den amerikanske bisonen overlevde med et
skrik, men flere præriearter døde ut, og mange
er i dag sterkt truet. Vi kan ikke lenger i dag vise
fram hvordan store deler av USA opprinnelig så
ut. USA har dermed mistet noe av sin identitet,
og er blitt delvis historieløs på natursiden. Et intakt prærielandskap, med levedyktige bestander
av tilhørende arter, ville i dag fremstått som et
fantastisk naturdokument, med stor biologisk og
turistmessig verdi.
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Geografisk oppbygging: Naturgeografiske underregioner ble
nøkkelen
Hvor langt må du forflytte deg i Norge før du kan
si at du har fått en annen, typisk barskogsnatur?
Med andre ord: Hvor tett skal verneområdene
som viser det typiske ligge? Her tok utvalget utgangspunkt i Nordisk ministerråds inndeling av
Norden i såkalte «naturgeografiske regioner» (fra
1984, se kart). Hver region utgjør en «økologisk
enhet» ut fra en kombinasjon av klima, geologi,
jordtype, topografi og vegetasjon. Men skulle man
følge hovedregionene, eller et finere system basert
på underregioner? Her var det uenighet i utvalget. Man foretok derfor en rask høring blant biologiske og økologiske fagmiljøer i Norge. Anbefalingen var klar: Systemet med hovedregioner var
altfor grovt, så man må lete opp typisk barskog
i hver enkelt underregion. Utvalget fulgte anbefalingen. Det viste seg å være 53 underregioner
der typisk barskog ikke allerede var sikret gjennom eksisterende verneområder. I ettertid er alle
verneverdige barskogsområder blitt sortert etter
naturgeografiske underregioner.

Begrepsdannelse: Typeområder,
supplementsområder, spesialområder og storområder.
Følgende begreper ble definert av utvalget, og er
siden benyttet i vernearbeidet:
Typeområde: Et mest mulig urørt barskogs
område som avspeiler den typiske barskogsnatur
en inen en gitt naturgeografisk underregion.
Gode typeområder oppfyller mange viktige verne
motiver, f. eks. behovet for «økologiske labora
torier», referanseområder og rekreasjonsområder.
Et system av typeområder i samtlige natur
geografiske underregioner (som har barskog) danner dermed selve «ryggraden» i verneplanen.
Supplementsområde: Et område som vernes
som et supplement til et typeområde, hvis det
aktuelle typeområdet ikke inneholder hele den
variasjonen som det burde.
Spesialområde: Spesiell barskogsnatur som ikke
fanges opp av de to foregående kategoriene. Det
kan være særegen topografi, f. eks. bekkekløfter,
spesiell geologi, f. eks. kalkskog, eller lokaliteter
med særlig urørt preg eller spesielt sjeldne arter.
Spesialområder kan være så mangt, men disse
raritetene kan ha høy verneverdi og være levested for rødlistede arter. Man kan ikke lage noe
nasjonalt system for spesialområder, da de må
vernes der de nå engang finnes (som bekkekløfter
i Gudbrandsdalen, kalkfuruskog i Oslo-feltet og
tilfeldige urskogsrester).
Storområde: Generelt kan vi si at verneverdien
av et område øker både med graden av urørthet
og med områdets størrelse. Inspirert av at man i
den senske verneplanen la stor vekt på å bevare
enkelte storområder, opererte barskogutalget med
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«Store områder» i betydningen områder større
enn ca. 10 km2. Såsant det fantes lite påvirkede
«storområder» igjen i norsk barskog, burde en del
slike vernes, helt uavhengig av de tre kategoriene
ovenfor. Utvalget begrunnet dette slik:
• Over lang tid vil de største områdene best
kunne bevare preget av urørthet. Store områder
tåler bedre slitasje og er relativt mindre utsatt for
kanteffekter.
• Storområdene er i stand til å «absorbere» naturlige katastrofer som stormfelling og brann, uten
at hele området blir påvirket. Det vil alltid være
flekker med gammel skog der krevende arter kan
overleve.
• Store områder har både flere arter og mer levedyktige bestander enn små områder.
• Store, sammenhengende naturområder vil utgjøre varige referanse- og overvåkingsområder, og
verdifulle økosystemer for forskning og undervisning. De vil også stå til rådighet for arealkrevende
problemstillinger som ennå ikke er definert.
• Store barskogsområder, med hele landskaps
elementer, vil utgjøre et enestående tilbud for
villmarksopplevelse og rekreasjon.

Hvor stort er et typeområde?
Hvordan velger man ut et barskogsområde som
skal gjenspeile «det typiske» innen en gitt naturgeografisk underregion? La oss tenke oss at
vi f. eks. skal velge et typeområde for Oslomarka. Et snevert synspunkt ville være som følger: Den vanligste barskogtypen i Oslomarka er
blåbærgranskog. Vi verner altså et typisk stykke
blåbærgranskog. Men heldigvis valgte barskog
utvalget å tenke helhetlig landskap, og om mulig, økosystemer. Med andre ord: Et typeområde
for Oslomarka skal være et «mini-Oslomarka»,
med landskapselementer som dal, topp, myrer
og vann. Hele mosaikken i barskognaturen skal
gjenspeiles, herunder variasjonen i bonitet og
skogtyper, med overganger og gradienter. Dess
uten er det ønskelig med et intakt nedbørfelt.
Typeområdet skal altså være et naturdokument.
Professor Eilif Dahl på NLH ble spurt om hvor
stort han trodde et typeområde burde være. Han
smilte, ristet på hodet og gjettet: Kanskje 10 km2?
Det viste seg å være en god gjetning.
For å få konkrete data på dette spørsmålet,
ble Oslomarka brukt som eksempel på et middels kupert skogslandskap. På topografisk kart
i målestokk 1: 50 000 ble det lagt ut 75 tilfeldige
kvadrater: 25 på 1 km2, 25 på 5 km2 og 25 på 10
km2. Antallet av ulike landskapselementer, som
toppunkt, dalbunn, hel dalprofil, hel åsrygg,
hele vann, større myrer samt nedbørsfelt, ble
notert i hver enkelt rute. Dessuten gjorde man et
tilleggsstudium av typiske bonitets- og skogtype
fordelinger i marka. Konklusjonen på analysen
ble at 10 km2 er et minimumsareal for å avspeile
topografi og naturlig variasjon i naturmiljøene i
et middels kupert skogslandskap. Man oppnår da
også oftest å få med et nedbørfelt på ca. 0,3 km2.
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(Her bør det nevnes at Spålen-Katnosa natur
reservat i Oslomarka på ca. 20 km2 er blitt et godt
typeområde).
I småkupert skogslandskap, eksemplifisert ved
Fosenhalvøya, viste det seg at 5 km2 store om
råder kunne gjøre tjeneste som typeområder,
mens i et vestlandsk midtfjords-landskap i Møre
og Romsdal må vi opp i ca. 25 km2 for å avspeile
den naturlige variasjonen i topografi og natur
miljøer. Barskogutalget la seg på 10 km2 som en
anbefalt mal for typeområder.
Hvilke barskogsmiljøer (vegetasjonstyper)
bør et typeområde inneholde i en gitt naturgeografisk underregion?
Ofte får man på bordet flere «kandidatområder»
til typeområde for en gitt naturgeografisk underregion. Foruten størrelseskravet, er det et viktig
poeng at typeområdet bør avspeile den naturlige
fordelingen av ulike vegetasjonstyper, fra fattig
furuskog til rik granskog. Det ble derfor laget en
«fasit» for den prosentvise fordeling av ulike vegetasjonstyper innen hver enkelt naturgeografisk
underregion. Dette var mulig ut fra Landsskogstakseringens kommunevise data, og tabeller for
dette ble gjengitt i utvalgets rapport.

Hvor stort er et supplements- og et spesialområde?
En foreløpig registrering av verneverdige bar
skogsområder i Sør-Trøndelag forelå på dette
tidspunktet. Utvalget kunne bruke dette materi
alet til å anslå størrelsen på et typisk supple
ments-, eller spesialområde. Man kom fram til at
et supplementsområde i gjennomsnitt var på 1,3
km2, og et spesialområde på ca. 3 km2.
Hvordan beregne totalbehovet for vernet
barskog i Norge?
På denne bakgrunn forsøkte utvalget å beregne
hvor mye barskog som burde vernes på landsbasis.
For typeområder visste man at det var 53 underregioner med barskog som manglet typeområde.
Man la videre inn en kvote på 20 supplementsområder, basert på at 20 underregioner enten var
skogrike eller hadde stor variasjon i skognaturen.
Ut fra eksempelstudiet i Sør-Trøndelag gjettet
utvalget på behov for ca. 10 spesialområder pr.
fylke. For storområdenes vedkommende, fikk utvalget signaler fra ØKOFORSK (som senere ble
til NINA) om at det kanskje fantes 200 km2 skog
som kunne fylle dette formålet. (Ettertiden har
vist av totalarealet av verneverdige storområder
er vesentlig større.)

Fig. 3. Et av de større barskogsreservatene i Sør-Norge er Skirvedalen i Telemark og Buskerud (Tinn og Rollag kom
muner). Her er 19 km2 mosaikk av fjellskog, myr, vann og fjell vernet som et naturdokument for ettertiden. Reservatet
er et typeområde for naturgeografisk underregion 35 c. Foto: Sigmund Hågvar.
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Tabell 1.
Samlet verneareal etter alternativ A:		

Samlet verneareal etter alternativ B:

53 typeområder à 10 km
20 supplementsområder à 1,3 km2
180 spesialområder à 3 km2
Storområder (over 10 km2)

2 530 km2
26 «
540 «
200 «

Verneområder med typeområdefunksjon:
Spesialområder
Noen større områder (over 10 km2)

SUM alternativ A: 1 296 km2

SUM alternativ B: 550 km2

På denne bakgrunn presenterte utvalget et «faglig godt» alternativ A (Tabell 1).
Barskogutvalget våget ikke å anbefale det
faglig forsvarlige omfanget, og konstruerer et Balternativ som de anbefalte (!)
På tampen av sin virketid konstruerte utvalget
et B-alternativ, med følgende begrunnelse: «Bar
skogutvalget ser det slik at det vil være vanskelig
å realisere alternativ A pga. de næringsmessige
og erstatningsmessige konsekvensene. Utvalget
legger derfor fram et mindre omfattende alter
nativ». Dette B-alternativet, som utvalget faktisk
anbefalte er gjengitt i Tabell 1.
Tallene i dette regnestykket er faktisk «tatt ut
av luften». Man ser i alternativ B bort fra hele det
møysommelige, systematiske arbeidet som ligger
bak utregningen av det faglig forsvarlige A-alternativet. Utvalget er i ettertid blitt kritisert for
dette, fordi utvalgets rolle var faglig og ikke burde
forsøke å gjette hva som ville være politisk «spiselig». Heldigvis innrømmet utvalget at B-alternativet hadde flere faglige svakheter: Typeområdene
blir mindre og kan ikke gjenspeile variasjonen i
barskognaturen, supplementsområder faller ut,
det begrensede omfanget av spesialområder gjør
at hensynet til urørthet og sårbare og truete
elementer blir dårligere ivaretatt, oseaniske barskoger blir for dårlig dekket, likeledes trolig vårt
ansvar for verdens nordligste barskoger. Vi kan
imidlertid merke oss ett viktig poeng: Utvalget
fant storområdene så viktige at denne kvoten på
200 km2 ikke ble beskåret i B-alternativet.

Kostnader
Gjennomføringen av alternativ B ble kostnads
beregnet til 350-400 millioner kroner, og man så
for seg at dette kom til å strekke seg over en 10
års-periode. Utgangspunktet for beregningene var
at 70 % av vernearealet ville være produktiv skog,
den samme prosenten som for barskog generelt i
Norge. («Produktiv skog» forutsetter at tilveksten
er minst 1 m3 pr ha og år.)
I ettertid har det vist seg at verneverdig skog
ofte har en betydelig lavere andel produktiv skog
enn 70%, ganske enkelt fordi det meste av våre
produktive skogsarealer er hogstpåvirket. Som
vi skal se senere, ble verneplanens omfang etter
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150 km2
200 «
200 «

hvert definert i areal produktiv skog, fordi det
er dette arealet som er bestemmende for statens
utgifter til erstatning. Ofte er andelen produktiv
skog i de etablerte verneområdene godt under 50
%. Dette er et viktig poeng for dem som ønsker å
regne på det vernede totalarealet.
Neste artikkel vil ta for seg den praktiske oppfølgingen etter at Barskogutvalgets tilrådning
var gitt.
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