Barskogvernets historie i Norge

Del 4. Første vernekvote på 250
km2: Internasjonal støtte og høy
debatt-temperatur (1990)
Kampen om det norske skogvernet ble
også fulgt fra utlandet. I januar 1990
hadde BBC’s magasin «Wildlife» en
artikkel der Brundtlandkommisjonens
hjemland ble kritisert for dårlig
barskogvern, foruten ulveforvaltningen
og s
 elfangsten. Mens Sverige ifølge
artikkelen brukte 220 millioner kroner
i 1989 til barskogvern, hadde oljerike
Norge bare satt av 9 millioner. Artikkelen
kritiserte også Barskogutvalgets lave B-
alternativ, og viste til at A-alternativet, som
naturvernbevegelsen i Norge støttet, ikke
var dyrere enn det nye Plaza hotell på
Vaterland (900 millioner).
Sigmund Hågvar
Institutt for naturforvaltning, NLH
(Forkortelser i artikkelen: Direktoratet for
naturforvaltning = DN, Norsk institutt for natur
forskning = NINA.)
Tidlig i mai 1990 møttes mange av Europas
fremste økologer i Bergen til en konferanse om
«Bevaring av naturarv og artsmangfold». Dele
gatene sendte en erklæring til regjeringen med to
budskap: Kun Barskogutvalgets største alternativ
var godt nok, og omfanget var et spørsmål som
måtte avgjøres av fagbiologer. Det ble ellers vist
til at Norge lå langt etter Sverige i skogvernet,
og at Brundtlandkommisjonens troverdighet nå
var truet.
På Naturvernforbundets årsmøte 8. juni ble
miljøvernminister Kristin Hille Valla overrakt
en symbolsk sjekk på 69 kroner fra like mange
naturvernorganisasjoner over hele verden, med
klar beskjed om at det er dobbeltmoral å be andre
land om å verne sine skoger, og ikke følge opp
selv. Måten Hille Valla svarte på tyder på at hun
faktisk var glad for den internasjonale støtten, og
at hun betraktet den som verdifull drahjelp innad
i regjeringen. Hun ordla seg slik:
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Fra Naturvernforbundets årsmøte i Fredrikstad (Arbei
derbladet 9.6.1990).

«Dere er viktige – ikke bare for miljøvernet – men
også for miljøvernmyndighetene. Sagt litt enkelt: Vi oppfatter dere som de mest brysomme og
beste vennene vi har. Jeg vil utfordre dere til å bli
enda mer brysomme i 90-årene. Brysomme for
miljøvernmyndighetene hvis de blir for slappe.
Brysomme for næringslivet, sektormyndigheter og
politiske miljøer når miljøvernmyndighetene ikke
klarer pådriverrollen sin alene.»
Strømmen av bekymrete utenlandske henven
delser til Brundtlandkommisjonens hjemland
gjorde tydeligvis inntrykk langt inn i regjeringen.
Vi må huske på at Brundtlandkommisjonen la
stor vekt på å bevare arter og naturtyper, og at
både kommisjonens budskap og dens hjemland
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En kort, men viktig notis i Nationen viser at det internasjonale presset
for økt barskogvern gjorde inntrykk innad i regjeringen.

fikk betydelig internasjonal oppmerksomhet på
denne tiden, bare tre år etter lanseringen. Mange
av de utenlandske henvendelsene var adressert til
utenriksdepartementet. Der styrte Kjell Magne
Bondevik. Vel en uke etter Naturvernforbundets
årsmøte meddelte NTB at de hadde snappet opp
en klar advarsel fra Utenriksdepartementet til
Miljøverndepartementet (se faksimile fra Natio
nen 19/6):
Foruten Brundtlandkommisjonen, siktet Uten
riksdepartementet trolig til den europeiske Bern
konvensjonen, som Norge ratifiserte i 1986. Kon
vensjonen, som er juridisk bindende, forplikter
Norge til å verne ville planter og dyr, samt deres
leveområder.

Sommeren 1990: Lekkasjer og
høy debatt-temperatur.
I slutten av mai 1990 lekket det ut et in
ternt departementsnotat som viste at Miljøvern
departementet gikk inn for vern av 250 km2
produktiv skog, mens Landbruksdepartementet
bare ville verne 150 km2. Dette gjorde at debat
ten blusset kraftig opp igjen. Direktøren i DN,
Peter Johan Schei, gikk modig ut og hevdet at ca.
400 km2 var en nedre kritisk grense for en faglig
forsvarlig verneplan. DN hadde også følgende
viktige poeng: Konfliktene ville ikke bli særlig re
dusert ved å gå opp fra 150 til 400 km2, fordi storområdene som da kunne komme med, lå avsides
og høytliggende, med få konflikter. Biologer og
naturvernorganisasjoner sloss fremdeles for 700
km2, mens Skogeierforbundet mente at 70-100
km2 var tilstrekkelig.
Landbruksminister Anne Vik hevdet etter lek
kasjen at vern av 250 km2 ville svekke skogbruket
som næring og råvareleverandør, og få betydning
for landets handelsbalanse (!). Videre mente hun
at Direktoratet for statens skoger burde få erstat
ning fra staten, og at halvparten av vernearealet
måtte ligge på statsgrunn. Miljøvernminister
Kristin Hille Valla ble spurt om det er lettere å gå
inn for vern av tropisk regnskog på andre siden
av kloden enn Norges egen urskog. Hun svarte:
«Norsk barskog er ikke truet, og norsk skogskjøt
sel er rimelig bra». Samme dag advarte senter
ungdommens formann Erlend Grimstad partiets
to ovennevnte statsråder mot å ta et standpunkt
som kan svekke partiets troverdighet i miljøspørs
mål. (Alle uttalelser fra Nationen 28.5.90).
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I juni forstod alle parter at en politisk avgjørelse
om verneomfanget var nært forestående. Bar
skogvernet dominerte nå debattsidene i en rekke
aviser. Temaet styrte også dagsorden i mange
ulike organisasjoner. «Alle» var på banen. Med
150 000 medlemmer bak seg gikk landsmøtet
i DNT (Den norske turistforening) inn for 700
km2. Også FRIFO (Friluftlivets fellesorganisa
sjon) støttet dette alternativet og påpekte verdien
av å oppleve det opprinnelige. Landsmøtet i SV
anbefalte likeledes 700 km2 vern. Jens Stolten
berg, som fem måneder senere kom til å bli
statssekretær i Miljøverndepartementet i en ny
Brundtlandregjering, anbefalte 385 km2 på vegne
av AP’s miljøutvalg og uttalte: «Norge ønsker å
være et foregangsland i miljøvernarbeidet». I et
avisinnlegg påpekte undertegnede at selv 400 km2
ikke var nok til å verne de områdene som hadde
fått høyeste verneverdi av NINA. Også Baadsvik,
nå direktør i NINA, kom på ny med en omfat
tende kronikk om at 400 km2 var et minimum
(Nationen 5.7.90).
Den 4.7.90 kuliminerte debatten i Aftenpos
ten med at hele den digre debattsiden ble fylt
opp med kun barskogvern. Nede i hjørnet hadde
debattredaktøren klemt inn følgende erklæring:

Like før vedtaket om vern av 250 km2 produktiv barskog
var debatt-temperaturen høy, blant annet i Aftenposten.
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Regjeringen Syse vedtar vern av
250 km2 produktiv barskog.
Den 6. juli 1990 kom regjeringen Syse sammen
for å vedta verneplanens omfang. Politisk sett
var utgangspunktet maksimalt ugunstig for na
turvernet: Både landbruksminister Anne Vik
og miljøvernminister Kristin Hille Valla var fra
senterpartiet. Dessuten var Syse på ferie og
hadde senterpartimannen Johan J. Jakobsen som
statsminister-vikar. Likevel vedtok regjeringen
å verne 250 km2 produktiv barskog, som lå over
det forventede kompromisset på 200 km2! Det
er gode grunner til å anta at det internasjonale
presset de siste ukene hadde gjort inntrykk, og
at utenriksminister Kjell Magne Bondeviks brev
til Miljøverndepartementet om farene for å skade
landets internasjonale omdømme hadde påvirket
stemningen i regjeringen.
Miljøvernministeren betegnet selvsagt vedta
ket som en seier for sitt standpunkt. Pussig nok
smilte også landbruksministeren etter vedtaket
og sa seg fornøyd! Anne Vik betegnet vedtaket
som «den gyldne vei mellom nærings- og miljø
interesser». Mye tyder på at hun hadde vunnet en
intern kamp i regjeringen ved å få finansminister
Arne Skauge til å love tilstrekkelige erstatnings
summer, og at dette var en personlig seier for
henne. Hun presiserte at alle som blir berørt får
erstatning etter takst, også når arealer båndleg
ges i mere enn 2 år. Det skulle videre gjøres for
søk på makeskifte. Endelig bekjentgjorde hun at
halvparten av vernearealene skulle ligge på stats
grunn – noe som forøvrig ikke er fulgt opp.

Reaksjoner på vedtaket: Ingen
er fornøyd.
Regjeringens vedtak utløste en ny, heftig debatt.
Ingen av partene var fornøyd. Allerede dagen et
terpå uttalte Naturvernforbundet at regjeringen
hadde sviktet sin første alvorlige miljøpolitiske
prøve, og at vedtaket var en demonstrasjon på
SP’s næringsprofil. Norges troverdighet som fo
regangsland i miljøkampen var truet. WWF ut
trykte likeledes stor skuffelse. DN’s direktør
Peter Johan Schei, som formelt måtte følge opp
regjeringens avgjørelse, uttalte diplomatisk at det
var viktig med en avklaring. Han presiserte imid
lertid at de beste områdene nå måtte prioriteres.
Skogeierforbundet mente selvsagt at omfanget
var unødvendig stort, men sa seg fornøyd med
betingelsene omkring erstatning.
Så fulgte en uke der avis-Norges debattspalter
igjen hadde barskogvernet i fokus. Miljøpolitisk
talsmann i SV, Per Aune, mente at vedtaket av
speilet SP som et særinteresseparti. Han sa at
vedtaket sto i grell kontrast til Vallas ord om å
la tvilen komme miljøet til gode (sagt i hennes
miljøpolitiske redegjørelse i Stortinget tidligere
samme år).Også KrFU-leder Berit Aalborg kom
med skarp kritikk av vedtaket og pekte på SP’s
«særinteresser». Lederen i Vårt Land fulgte opp
med bl.a. å påpeke dobbeltmoralen ved å be andre
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Et lite utvalg av avisoverskrifter fra den første uken etter
at regjeringen Syse hadde vedtatt den første vernekvo
ten (7-14 juli 1990).

land verne sine urskoger, og minnet om at samt
lige regjeringspartier hadde gått til valg på en
«miljøpolitisk snuoperasjon».
NINA-leder Karl Baadsvik (tidligere leder av
Barskogutvalget) fyrte av en bredside i Vårt Land:
«Jeg reagerer meget sterkt på beslutningen. Dette
vil gi Norges internasjonale miljø-omdømme et
skudd for baugen. Det er klart under det som er
faglig forsvarlig.» Her hadde regjeringen valgt å
trosse en samlet miljøekspertise (både Barskog
utvalget, DN, NINA og de biologiske fagmiljø
ene).
I Aftenposten este debatten hurtig ut på ny
og fikk en egen heading: «Debatten om vern av
barskog». Som et anhang til et innlegg av un
dertegnede den 12.7.90 måtte debattredaktør
Stein Kagge på ny sette strek og tillate andre
emner å slippe til: «Med dette setter vi strek for
en debatt som har engasjert et betydelig antall av
våre lesere. Vi benytter anledningen til å takke de
mange som har bidratt til å belyse dette emnet fra
forskjellige vinkler».
Men debatten ulmet selvsagt videre utover som
meren og høsten. I november 1990 ble det regje
ringsskifte, og selveste Gro Harlem Brundtland,
«Verdens miljøvernminister», ble statsminister.
Hun ble i stillingen i 6 år. I neste artikkel skal vi
se hvordan det gikk.
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