Barskogvernets historie i Norge

Del 5. Et stort håp føder en 
liten mus (45 km2 tilleggsvern).
Gro blir statsminister i 
november 1990
Mye tydet på at Arbeiderpartiet ville gjøre
et godt stortingsvalg høsten 1990, og
at den borgerlige Syse-regjeringen ville
bli avløst av en regjering styrt av Gro
Harlem Brundtland, selveste « verdens
miljøvernminister». Allerede i juli uttrykte
Naturvernforbundet håp om at et slikt
regjeringsskifte kunne føre til en betydelig
utvidelse av barskogvernet. Dessuten
var det viktig at registrerte verneverdige
områder ikke gikk tapt gjennom
provokasjonshogster. Imidlertid fortsatte
hogsten i flere verneverdige lokaliteter
utover høsten.
Sigmund Hågvar
Institutt for naturforvaltning, NLH

Blant annet meldte naturvernforbundet i Opp
land at hogst og veibygging fortsatte i den verne
verdig Fodnesåsen ved Fagernes. «Vi mener at vi
verner skogen på beste måte ved å drive skogs
drift. Fredete skogsområder har vi nok av» uttalte
Helge Gunstad, medlem av styret i Drammens
distriktets skogeierforening. Skogeierforbundet
oppfordret imidlertid nå medlemmene til ikke å
planlegge ny hogst i verneverdige områder, men
hevdet at skogeiere som har planlagt vei og hogst
i verneverdig skog har full rett til å fortsette med
det. I august måtte statssekretær Per Kristian
Skulberg i Miljøverndepartementet true med ut
videt bruk av midlertidig vern, et virkemiddel
som man til da hadde vært tilbakeholden med å
bruke. Men hogsten i verneverdig skog stoppet
ikke opp. En snau uke etter Skulbergs advarsel
uttalte formannen i Rindal Skoglag, Møre og
Romsdal: «Kvess opp motorsaga og begynn å hog
ge i gammelskogen slik det skal gjøres». Denne
høsten ønsket til og med Statens skoger å hogge
en del av den unike urskogen, som var foreslått
som en utvidelse av Pasvik nasjonalpark. Dette
gikk imidlertid fylkesmannen imot.
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Men det hendte at naturvernet
vant: Norsk-svensk samarbeide i
Østfold
En konfliktfylt stor-sak denne høsten var spørs
målet om man kunne frede et ca. 20 km2 stort
område nær Halden (Lundsneset), som lå inntil
et 30 km2 stort verneområde på svensk side (Tre
sticklan). Skogeieren på norsk side hevdet at «det
finnes ingen motsetning mellom naturvern og
vårt skogbruk». Naturvernere på begge sider av
grensen gikk her sammen om en norsk-svensk
«grenseaksjon», noe som trolig bidro til at total
området på ca. 50 km2 med tiden ble vernet.
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I september 1990 åpnet miljøvernministeren en
stor internasjonal konferanse på Røros om beva
ring av genetiske ressurser. Mange, blant dem un
dertegnede, reagerte på gapet mellom liv og lære,
noe faksimilen fra Aftenposten 17.10.90 viser.

November 1990: Gro blir
statsminister
Den 3. november ble Gro ny statsminister, og hun
ble sittende i hele 6 år. Thorbjørn Berntsen var
hele tiden miljøvernminister. Jens Stoltenberg
var statssekretær første året, deretter fulgte i 3
år Børre Pettersen, som ble avløst av Bernt Bull
de to siste årene.
Særlig fordi Jens Stoltenberg nylig hadde an
befalt vern av 385 km2, i egenskap av formann
for AP’s miljøutvalg, ble han og departementet
nå hardt presset av naturvernorganisasjonene. I
Stortinget argumenterte SV’s representanter Per
Aunet og Erik Solheim for å tredoble barskog
vernet, og å stoppe provokasjonshogster gjen
nom et omfattende midlertidig vern. Nordiske
skogforskere henvendte seg også til regjeringen
gjennom «Samarbeidsnemnden for nordisk skog
forskning», og ba regjeringen oppfylle Barskog
utvalgets A-alternativ på 1300 km2. På dette
tidspunktet hadde Sverige allerede vernet 2,7 %
av sin produktive skog.
På nyåret 1991 var det ennå ikke kommet noe
signal fra miljøverndepartementet, og spennings
nivået begynte å stige merkbart. Skogeier
forbundet gikk nå over til å fraråde provo
kasjonshogster, bl.a. etter at en meget verneverdig
kalkfuruskog i Hole var blitt snauhogget. Norsk
Gallup offentliggjør 25. januar at halvparten av
den norske befolkningen mener at regjeringen
burde ha vernet fem ganger så mye barskog.
En snau uke senere ber Statens naturforvalt
ningsråd regjeringen instendig om å verne minst
400 km2 produktiv barskog. På samme tid pres
ses Jens Stoltenberg av Naturvernforbundets
generalsekretær Dag Hareide, som uttaler: «Det
er vanskelig å kjempe for naturvern når saklige
argumenter ikke når fram». På denne tiden er
det også klart at det trolig vil bli vedtatt en kon
vensjon om vern av biologisk mangfold i Rio året
etter, og at Norge vil være interessert i å under
tegne den. Stoltenberg lover å gi en avgjørelse om
kort tid.

Biskopene kommer på banen
Til og med tre av våre biskoper var med og un
dertegnet en bred appell om mere barskogvern, se
faksimile neste side. Det viser hvor sterkt fokus
denne debatten hadde i nær sagt alle samfunns
kretser.
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Den 30. januar 1991 hadde Bergens Tidende et stort oppslag med tittelen: «Sterk kritikk av norsk verneplan for barskog». Her ble Gro minnet om sine forpliktelser fra Brundtland-kommisjonen. Avisen skrev i ingressen: «Brundtlandkommisjonen skriver varmt om behovet for å verne truet natur. På verdenskonferansen Miljø-92 i Brasil skal det trolig vedtas en konvensjon om biologisk mangfold. Likevel kommer Gro-regjeringen neppe til å foreslå en utvidelse av verneplanen for barskog, som Syse-regjeringen fastsatte til 250 kvadratkilometer».

En hilsen til Hille Valla like før
regjeringsskiftet
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Regjeringen vedtar et lite tillegg
på 45 km2
Den 8. februar 1991 fødte Gro en mus: Hun tildel
te Oslomarka en vernekvote på 15 km2, og inntil
30 km2 tilknyttet Pasvik nasjonalpark. Men selv
denne beskjedne økningen av skogvernet skjedde
ikke uten politiske sverdslag. I Stortinget bra
ket miljøvernminister Thorbjørn Berntsen denne
dagen sammen med Sps landbrukspolitiske tals
mann Syver Berge. Berntsen forsøkte å forklare
hele spekteret av vernemotiver, som ikke bare er
knyttet til artene, men hele økosystemet. Syver
Berge mente derimot at vern bare måtte skje for å
ivareta sjeldne, særegne arter. Han sa også: «Det
må ikke være noe mål å ha mest mulig ustelt skog
her i landet – dette også ut fra et miljøhensyn».
Berge serverte også følgende konklusjon i Stortin
get: «Øksen brukt på rett måte er skogens beste
venn».
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Miljøvernminister Thorbjørn
Berntsen : «Dette var snaue
greier»
Berntsen og Miljøverndepartementet hadde
egentlig ønsket en mye spenstigere utvidelse av
barskogvernet. Men selv denne lille utvidelsen
måtte han slåss hardt for, ikke bare i Stortinget.
Også betydelige krefter innen hans eget parti
holdt igjen, ifølge avisreportasjene. I et intervju
etterpå sa han: «Jeg synes nok at det vernearea
let vi nå har presentert er snaue greier. Nå har vi
tatt et første skritt. Så får vi se etter hvert hvor
mye skog det er grunnlag for å verne». Samti
dig bebudet Berntsen er stortingsmelding om
barskogvernet neste år, i 1992.
Virkeligheten ble annerledes: Stortings
meldingen kom først i 1995, og neste utvidelse
av verneplanen (120 km2 produktiv skog) i 1996.
Da var fremdeles Gro statsminister og Thorbjørn
Berntsen miljøvernminister. I perioden 1992-96
skjedde det mye, som presset fram en utvidelse.
Det er tema for neste artikkel.
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