Barskogvernets historie i Norge

Del 3. Oppfølging av Barskogutvalget og Økoforsk sine
registreringer: En konfliktfylt
fase (1987-90)
Allerede da Barskogutvalget ble nedsatt i
1986, var Økoforsk og DN godt i gang med
å registrere verneverdige s
 kogsområder.
Sommeren 1987 forelå det f. eks. oversikt
over ca. 50 «kandidatområder» i SørTrøndelag. På slutten av samme år ble
19 verneverdige lokaliteter i Hordaland
bekjentgjort. Registreringene i viktige
skogfylker som Buskerud, Hedmark og
Oppland var arbeidskrevende og fortsatte
i 1988. Økoforsk ga uttrykk for at det over
store arealer var lite naturlig skog tilbake,
og at man var svært sent ute med denne
verneplanen.
Sigmund Hågvar
Institutt for naturforvaltning, NLH

(Forkortelser i artikkelen: Miljøverndeparte
mentet = MD, Landbruksdepartementet = LD,
Direktoratet for naturforvaltning = DN, Norges
Skogeierforbund = NSF, Skogbruksforeningen av
1950 = S 50).
Barskogutvalgets utredning (DN-rapport 3-1988)
ble offentliggjort 1.2.88, og skapte en heftig debatt
(se senere). Men allerede mens utvalget arbeidet,
blusset det opp sterke konflikter mellom skogbruk
og naturvern. Ettersom registrerte verneverdige
områder ble kjent, begynte protestene å strømme
inn, og vi fikk de første provokasjonshogstene i
verneverdig skog. Dette var en vanskelig fase for
di vernemotivene og verneplanens systematiske
oppbygning ennå ikke var gjort allment kjent, og
forståelsen for vern av barskog var derfor liten
i skogeierkretser. Et annet forhold som bidro til
konflikt var at Naturvernrådets verneplan for
nye nasjonalparker og andre større verneområder
(NOU 1986:13) omfattet en del skogsområder. I
mange skogeierkretser ble kombinasjonen av de
to verneplanene oppfattet som en trussel.
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«Hugst tross verneforslag».
I februar 1988 forsøkte to trønderske grunneiere å
hogge seg ut av verneplanen, men hogsten ble stoppet
gjennom midlertidig vern. Fra Adresseavisa 3.2.88.
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Konflikter i 1987: Noen
smakebiter.

Flere forsøker å hogge seg ut av
verneplanen, og noen lykkes.

I januar protesterte fylkesskogmestrene i Roga
land og Hordaland på de planlagte barskogs
registreringene til Økoforsk og Universitetet i
Bergen. Skulle likevel noe vernes, mente de at
man burde ta statens skog eller verdiløs, privat
skog. Naturverninspektør Audun Steinnes hos
fylkesmannen i Rogaland påpekte at også høy
produktiv skog skal vernes for å få representert
alle skogtyper, og at staten eide lite skog i de to
fylkene. Fra MD måtte byråsjef Torkel Ramberg
forklare at erstatning vil bli gitt ved fredning
etter naturvernloven. Vi ser her allerede det
store behovet for informasjon. I mars/april pro
testerte Sør-Trøndelag skogeierforening og Møre
& Romsdal skogeierlag høylydt mot den nye na
sjonalparkplanen. I april kom WWF på banen og
ønsket stopp av hogst i fjellskog, for å redde våre
siste villmarker under tregrensen, samt viktige
viltbiotoper. En rekke skogeiere truet da med
utmeldelse av organisasjonen, og et stort debatt
møte ble holdt.
Sommeren 1987 gikk NSF til angrep både på
barskogplanen og nasjonalparkplanen. I tids
skriftet «Skogeieren» ble det hevdet at MD man
glet gangsyn og samarbeidet for lite med skogei
erne og deres organisasjoner. Det ble også hevdet
at «verneverdier eksisterer fordi grunneierne
har skjøttet området godt». Dette argumentet er
sener blitt brukt i alle år, senest i forbindelse med
Trillemarka-saken i Buskerud i 2003. Svaret fra
naturvernhold har hele tiden vært at verneverdi
ene oftest eksisterer til tross for, og ikke på grunn
av moderne skogskjøtsel. Verneverdig skog er
nesten alltid «rester» som det moderne skogbru
ket, med veier, hogstflater (og kanskje hyttefelt)
ennå ikke har nådd inn til. Uten vern vil de spesi
elle naturkvalitetene oftest forsvinne. Grunneiere
som frivillig skjermer om «urskogsrester» er en
sjeldenhet.
I august 1987 gikk formannen i Barskog
utvalget, Karl Baadsvik (assisterende direktør i
DN), ut i pressen med et par store informasjons
artikler om formålet med barskogvernet, og
verneplanens systematiske oppbygning. Han på
pekte at konflikten naturvern/næring ikke er til
å unngå, men innrømmet at de personene som
registrerte helst burde ta kontakt med grunneier.
Kritikken ellers fra NSF mente han var uberet
tiget, siden Barskogutvalget i løpet av året hadde
avholdt to kontaktmøter med NSF og S 50. Både
grunneierorganisasjoner og de offentlige skog
bruksetatene var blitt holdt løpende orientert om
arbeidet med barskogvern, hevdet Baadsvik. Vide
re påpekte han at i høyden et par prosent produk
tiv skog ville bli vernet, at erstatning ville bli gitt,
og at vernet egentlig var et kappløp med tiden.
Han viste også til Norges forpliktelser til å verne
skog i lys av den ferske Brundtlandkommisjonen
(Verdenskommisjonen for miljø og utvikling), og
trakk fram flere relevante sitater fra den.

I november 1987 truet noen grunneiere i Horda
land med å hogge verneverdig skog, men fylkes
mannen oppfordret dem til å la være. Måneden
etter ble det oppdaget at hogst pågikk i to svært
verneverdige og spesielle kalkfuruskoger i Kongs
berg kommune. Grunneierne nektet å stoppe,
hvilket resulterte i at MD vernet områdene mid
lertidig (med hjemmel i naturvernlovens § 18, 3.
ledd).
I februar 1988 ble det oppdaget provokasjons
hogster i to andre meget verneverdige, Sør
trønderske lokaliteter: Herdalen i Agdenes og
Gullsideberget i Klæbu. NSF uttalte da: «Som
ansvarlig organisasjon med formål å sikre med
lemmenes økonomiske interesser, kan NSF ikke
fraråde noen å hogge i foreslåtte reservater».
Landbruksminister Gunhild Øyangen, som var fra
Agdenes, holdt seg nøytral. Da grunneierne tros
set fylkesmannens henstilling om å stoppe hog
sten, ble områdene midlertidig vernet av MD. Fra
naturvernhold ble NSFs indirekte oppfordring til
hogst sterkt kritisert, siden skognæringen nylig
hadde påberopt seg Brundtlandkommisjonen som
grunnlag for å forvalte skogens verdier.
Et problem på denne tiden var at staten ikke
hadde positive virkemidler overfor irriterte grunn
eiere, kun trusler om midlertidig vern. Statens
lokale representant, fylkesmannen, kunne dess
verre ikke gi konkrete løfter om god erstatning,
eller makeskifte. Formelt sett var det heller ikke
forbudt å hogge skog som kun var registrert som
verneverdig, men ennå ikke vernet. I ettertid må
en her kunne kritisere miljøvernmyndighetene
for ikke å ha vært mer raust imøtekommende
overfor grunneierne i en tilspisset fase. Mange
verneverdige barskogsområder gikk tapt gjennom
«stille hogster» i de følgende årene. MD ble samti
dig kraftig kritisert av naturvernorganisasjonene
for å være altfor tilbakeholden med å bruke mid
lertidig vern. En av dem som virkelig lyktes i sin
hogst, var en grunneier på Tangen i Mjøsa. I 1987
avvirket han hurtig 6 000 m3 tømmer på 250 da i
et høyt prioritert skogsområde. Dermed var han
ute av verneplanen, ustraffet.
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Forside av heftet «Barskogene. En verdifull naturressurs.» Samarbeidsutvalget utarbeidet denne illustrerte
informasjonsbrosjyren om verneplanens motiver i januar
1989.

Barskogutvalgets rapport skaper
heftig debatt i 1988.
I februar 1988 leverte Barskogutvalget sin inn
stilling til oppdragsgiverne: MD og LD. Den ble
umiddelbart sendt til en hurtig, «rettet høring»
til en del organisasjoner, bl.a. til NSF og S 50,
som ikke hadde vært representert i utvalget (men
altså holdt løpende orientert). Omkring 1. mars
formidlet «alle» aviser, både nasjonalt og lokalt,
de to skogeierorganisasjonenes protester mot ver
neplanen. De hevdet begge (uten dokumentasjon)
at variasjonsbredden i norsk barskog kunne sik
res på en forsvarlig måte med et betydelig mindre
verneareal enn utvalgets alternativ B (385 km2
produktiv skog). Miljøvernmyndighetene ble kriti
sert for å «hemmeligholde» registreringsarbeidet,
og man mente at alt vern burde være frivillig. Det
ble også truet med at verneplanen ville ødelegge
skogbrukets villighet til å innføre flerbrukshen
syn. Gjennom Trønder-Avisa hevdet organisa
sjonene at verneplanen egentlig var unødvendig,
og at et aktivt flerbruk ville sikre verneverdiene
langt utover det verneområdene alene kan gjøre
(uten noen nærmere begrunnelse). Også private
skogeiere ga sine synspunkter i lokalavisene. I et
leserinnlegg i Drammens Tidende ble verneverdig
skog karakterisert slik: «For mennesker med et
normalt syn på vår natur vil det være fryktelig
stygt og helt meningsløst».
Få dager etterpå kom utvalgsleder Baadsvik på
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banen i avisene og forsøkte nok en gang å forklare
formålene med verneplanen, at flerbruk ikke kan
erstatte vern, og at Brundtlandkommisjonen ga
oss sterke forpliktelser til å bevare artsmangfol
det og naturkvaliteter for ettertiden. En snau uke
senere (8. mars) hadde omsider naturvernorgani
sasjonene fått samlet seg om en felles erklæring.
Norges Naturvernforbund, Verdens Naturfond
(WWF), Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Den
Norske Turistforening uttalte: 1. Barskogutval
gets mest omfattende alternativ støttes. 2. Det
er et samfunnsansvar å ikke hogge verneverdig
skog. 3. Statlig skog bør vernes gratis. 4. Brundt
landkommisjonen forplikter oss til vern. 5. Infor
masjonen omkring verneplanen og vernemotivene
har vært for dårlig. 6. Erstatningen til grunneiere
bør være god og rask.
Denne debatten bølget videre i avisene og top
pet seg sommeren 1988, etter at MD i mai hadde
lagt fram forslag til praktiske retningslinjer for
saksbehandlingen i barskogvernet – men uten å
mene noen om omfanget. Morten Muus Falch i S
50 uttalte at 1 % vern ville være en «katastrofe»
for skognæringen. Fylkesskogsjefen i Sør-Trønde
lag, Andreas Finstad, mente at naturvern i for
bindelse med skog blir best ivaretatt av skogens
egne folk. Rasjonell drift med flerbrukshensyn
ville være det beste vern, sa han, og ba om at
hele verneplanen ble trukket tilbake. Både DN
og Naturvernforbundet forklarte på ny at verne
motivene ikke kan oppfylles bare gjennom fler
bruk, men forutsetter naturreservater – til dels
store, fredete arealer.
På NSFs årsmøte på Hamar betegnet formann
Lars T. Bjella verneplanen som upsykologisk
(fordi grunneierne ikke var tatt godt nok med
på råd) og urealistisk (på grunn av erstatnings
kostnadene). Han hevdet at ingen dyrearter i skog
og mark var i fare, og pekte på at Norge i dag har
mer skog enn noen gang før. En måned senere,
i august, kom Naturvernforbundet med en hø
ringsuttalelse om verneplanen, ved Erik Solheim.
Som tidligere støttet forbundet Barskogutvalgets
største alternativ (A), og viste til at utvalget selv
hadde forklart svakhetene ved B-alternativet.
Under henvisning til Brundtlandkommisjonens
forpliktelser sa Naturvernforbundet: «Frykten
for kostnadene har blokkert for et gjennomslag
for naturvern i forslaget til landsplan for vern av
barskog. Det er høyst kritikkverdig at utvalget
har lagt større vekt på økonomiske konsekvenser
enn de økologiske hensynene ved verneplanen».

Høst 1988: Barskogutvalget erstattes av et
«Samarbeidsutvalg».
Til tross for sterk støtte for verneplanen fra
naturvernorganisasjonene og de biologiske fag
miljøene, fant MD situasjonen problematisk. Det
var fire hovedproblemer: 1. Verneplanen var kost
bar. 2. Det lå en stor utfordring i å sikre politisk
aksept selv for B-alternativet. 3. Samarbeidskli
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maet med skognæringen var dårlig. 4. Det var
et generelt stort behov for informasjon, særlig
overfor skogeiere.
I november 1988 ble det avholdt et stort infor
masjonsmøte om verneplanens motiver og opp
bygning på Skogbrukets Kursinstitutt, Honne.
Samtidig ble Barskogutvalget formelt lagt ned.
Den faglige jobben var gjort – nå gjensto de prak
tiske utfordringene. Disse skulle takles av et nytt
«Samarbeidsutvalg», som fikk to hovedoppgaver:
Spredning av informasjon, og å gi råd om omfang
og framdrift når Barskogutvalgets rapport hadde
vært på høring. Et viktig poeng er at de to skog
eierorganisasjonene nå fikk være med, hvilket de
var meget tilfreds med. Ellers deltok DN (ledelse),
MD, LD, Direktoratet for statens skoger, og repre
sentanter fra naturvern- og friluftsorganisasjo
nene. Landbruksminister Gunhild Øyangen stilte
store forventinger til utvalget og uttalte: «Mitt

håp er at skogeierne nå vil bli aktive medspillere
i vernearbeidet og at vi med dette får dempet
konfliktene i kjølvannet av landsplanen for vern
av barskog». Avisen Nationen antok i denne for
bindelse at politiske krefter i Stortinget hadde
vært i sving bak kulissene.
Noe av det første utvalget gjorde var å utar
beide et rikt illustrert informasjonshefte om
naturtypene i barskog, om vernemotivene og vårt
internasjonale ansvar for visse skogtyper, samt si
tater fra Brundtlandkommisjonen om viktigheten
av å bevare arter og naturtyper (se faksimile av
forsiden). Utvalget fikk opplagt betydning ved
å føre partene i konflikten sammen. Men både
miljøvernmyndighetenes og utvalgets kvern malte
langsomt. Det tok et år fra utkastet til retnings
linjer for barskogvern ble sendt til høring, til en
delige retningslinjer ble vedtatt av MD på slutten
av 1989. Da startet nok en debattbølge.

Aftenpostens berømte leder 28.3.90: «Nei til urskog»,
og Naturvernforbundets svar 18.4.
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Høsten 1989: Endelige
retningslinjer og fire regionale
utvalg.
NSF uttrykte stor misnøye med «retningslinjene»,
siden de ikke sa noe om verneplanens omfang.
Noe av det mest konkrete nye var at det skulle
opprettes fire regionale utvalg, for hhv. Øst-Nor
ge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Disse
«kontaktskapende og konfliktløsende» utvalgene
skulle særlig gi DN råd om hvilke områder som
kunne gå ut av verneplanen, ut fra en samlet
vurdering der både verneverdi og konfliktgrad
ble trukket inn. Som grunnlagsmateriale hadde
man Økoforsk’s (nå endret til Norsk Institutt for
Naturforskning, NINA) registreringer og priori
teringer på et fagbiologisk grunnlag. I årene som
fulgte fikk alltid meldinger om nye områder som
var «frigitt fra verneplanen» stort presseoppslag,
særlig i lokalavisene. Utvalget for Midt-Norge var
faktisk etablert allerede høsten 1988, fordi regis
treringene der var kommet langt. I det utvalget
ønsket ikke skogeierorganisasjonene å være med,
fordi de da måtte være med og prioritere mellom
sine egne medlemmer! I de andre tre utvalgene
deltok de imidlertid, sammen med representanter
fra DN (ledelse), MD, LD, Direktoratet for statens
skoger, fylkesmennene, fylkeslandbrukskontorene
og naturvernorganisasjonene. (Selv representerte
jeg sistnevnte i det Østnorske utvalget, som ble
opprettet høsten 1989.) Utvalgene for Vest- og
Nord-Norge ble opprettet senere, da registrering
ene der ikke var fullført ennå.
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Første halvår av 1990: Harde
fronter.
Alle forstod at 1990 måtte bli det året da om
fanget av verneplanen ville bli politisk bestemt.
Tiden var allerede overmoden – alle slags utred
ninger og utvalg var på plass – det manglet bare
en vernekvote å forholde seg til. I forkant av ved
taket om 250 km2 som kom 6. juli, bygget det seg
opp en svært høy debatt-temperatur. I perioder
dominerte barskogvernet avisenes debattspalter
over hele landet. Blant over to hundre avisutklipp
som undertegnede sitter med fra dette halvåret,
kan her bare gjengis noen smakebiter. Selv var
jeg en av dem som enten ble utfordret, eller
måtte forsøke å forklare (ennå en gang) formålet
med verneplanen, at den hadde en systematisk
oppbygning, at flerbruk ikke kan erstatte vern,
at noen vernemotiver er arealkrevende, at vi har
internasjonale forpliktelser, osv. Man merket også
at heller ikke politikere var godt nok informert.
Det var (trolig for flere parter) en slitsom tid, der
ordbruken kunne være ganske krass.
Som et lite krydder kan det siteres fra Natio
nen 12/3-90, der to skogeiere uttrykte sin harme,
med bl.a. følgende (løsrevne) setninger: Produktive arealer legges øde. Fugler trives best der det
har vært hogst og håndtering. Selve planen virker
nokså hysterisk og lite gjennomtenkt. Tømmer råtner ned i Naturvernforbundets navn. Dette er ressurssløseri av grovt kaliber og et gufs av anarki.
Er dette med barskogvern bare det første snikende
skritt på veien til at Staten akter å legge under seg
resten av skogen i Norge?
Under en paneldebatt på Hadeland i april ble
verneplanen fra grunneierhold betegnet som
«konfiskasjon og stalinisme». Samme måned ut
talte en FrP-politiker på Toten at «Barskogvern
er rent tyveri. Og skogen råtner». I Drammens
distriktets skogeierforening truet man med å
stenge samtlige skogsbilveier som protest mot
barskogvernet. Denne skogeierforeningen sto for
øvrig for flere provokasjonshogster.
En «klassiker» i ettertid var lederartikkelen i
Aftenposten 28. mars: «Nei til urskog». Den gjen
gis her i faksimile, sammen med svar fra lederen
i Naturvernforbundet, Ragnar Vik.
I Stortinget boltret Syver Berge seg (landbruks
politisk talsmann for SP), bl.a. med interpella
sjon til partifelle og miljøvernminister Kristin
Hille Valla. Berges syn på barskogvernet kom
klart fram i Oppland Arbeiderblad 7. april: «Skog
drevet på riktig måte er for meg naturvern godt
nok».
Ellers deltok et utall aktører i avisdebattene fra
begge leirer. Flere lokallag i Naturvernforbundet
var aktive. Generalsekretær Vera Selnes i WWF
påpekte i mai bl.a. at en dårlig verneplan ville
svekke Norges troverdighet på den internasjonale
arena, siden vi ivrer for skogvern i Brasil. Mange
norske biologer sloss i spaltene for barskogver
net, bl.a. Eilif Dahl, Erik Christiansen, Harald
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«Biologer for barskogvern».
I juni 1990 samlet flertallet av norske biologer seg om Barskogutvalgets mest omfattende alternativ.

Korsmo, Helge Rinden og Jogeir Stokland. I mai
klarte ikke selv Aftenposten å ta unna flommen
av innlegg, og jeg fikk følgende brev fra debat
tredaktør Stein Kagge, sammen med en artikkel i
retur: «Tilstrømningen av artikler til debattsiden
er enorm for tiden, og vi makter ikke å trykke
alt».
Norske biologer samlet seg omsider om en fel
les resolusjon «Biologer for barskogvern» gjennom
Biologenes interesseorganisasjon (BIO). Se faksi
mile fra Nationen 1.6.90. På dette tidspunktet var
det klart at den «produktive» andelen (mer enn
1 m3 virkesproduksjon pr. ha og år) i verneområ
dene ville ligge ned mot 50 %, og ikke være 70 %,
som gjennomsnittet er for norske barskoger. Man
gikk derfor inn for vern av 700 km2 produktiv
vernet skog, hvilket ville oppfylle Barskogutval
gets A-alternativ på 1300 km2.
Neste artikkel vil omtale tildelingen av første
vernekvote (250 km2 produktiv skog), og alt opp
styret omkring dette – inkludert internasjonal
støtte til norsk barskogvern.
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