Barskogvernets historie i Norge

Del 6. 1991-1996: Et samlet
storting utvider verneplanen
med 120 km2 i 1996
Etter Gros lille utvidelse av verneplanen
i februar 1991 med 45 km2 ble det en
«utvidelsespause» på fem år. Først i
1996, på tampen av Gros regjeringsperiode, vedtok et samlet Storting å utvide
verneplanen med 120 km2 produktiv skog.
I løpet av disse fem årene ble holdningen
til vern snudd fra negativ til positiv, både
i skogbrukskretser og blant politikere. Vi
skal ta for oss de faktorene som skapte
denne markerte holdningsendringen til
barskogvernet.
Sigmund Hågvar
Institutt for naturforvaltning, UMB (NLH)

Rio-konvensjonen av 1992 om vern og
bærekraftig bruk av biologisk mangfold
Mens Stortinget våren 1991 var «nærmest kjemisk rensa for miljøsaker» ifølge avisene, måtte
både politikere og næringsutøvere året etter
forholde seg til en stor og ny forpliktelse: Den 9.
juni 1992 undertegnet miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Rio-konvensjonen om biologisk
mangfold. Han uttalte i denne forbindelse: «Jeg
vil etter hvert vurdere å utvide det norske barskogvernet. Men det er enormt dyrt».
I virkeligheten arbeidet Berntsen i alle disse
fem årene for å utvide verneplanen, men møtte
mye motstand både i regjeringen, innen eget parti
og i Stortinget. I desember 1992 meldte Aften
posten at «en kamplysten Berntsen» ønsket å omsette Rio-konvensjonen til praktisk norsk politikk,
og ville legge fram en stortingsmelding der Stortinget ble bedt om å ratifisere (endelig godkjenne)
både biomangfold- og klimakonvensjonen fra Rio.
Høsten etter (i august 1993, like før valget), ble
Berntsen spurt om hva han var mest misfornøyd
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Naturvernforbundet merket tømmer fra
Skotjernfjell for å advare kjøpere om at
det var hogget i urskog. Forside på DNT’s
medlemsblad Fjell og Vidde, nr. 3/1994.
Foto: Per Roger Lauritzen.

med på miljøfronten. Han svarte: «Jeg er ikke fornøyd med barskogvernet, og vil jobbe hardt for å
få det utvidet. Det største hinderet er prisen, ca. 1
mill. kr. pr. km2.» Og så føyde han til: «Stortinget
er jo fullt av grunneiere».
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Norge får kritikk fra OECD
I november 1993 ble Norges miljøinnsats evaluert av OECD. Norge fikk ros på flere felter, men
kritikk på områdene barskogvern og rovdyr
forvaltning. Det beskjedne norske vernet oppfylte
rett og slett ikke kravene i Rio-konvensjonen.
Berntsen uttalte at han aksepterte kritikken, og
«skulle gjerne fredet 100 km2 til», men viste igjen
til kostnadene.

Europas forbrukere krever «urskogsfritt»
tømmer og papir, og et skogbruk som
bevarer artene
I første halvdel av 1990-tallet vokste det fram
en forbrukerbevissthet i Europa, som presset
skogeiere og skogindustri både i Norge, Sverige
og Finland til å bli mer miljøbevisst. De landene
som ikke vernet nok skog, eller som ikke tok nok
hensyn til artsmangfoldet under skogsdriften,
risikerte rett og slett å miste markedsandeler.
Allerede i mars 1990 forsøkte svenske naturvern
organisasjoner å presse svensk skogbruk til å
bli mer miljøbevisst, ved å fortelle europeiske
forbrukere om hvor hensynsløst de mente svensk
skogbruk var. For å sikre fortsatt eksport bevilget
den svenske skogsindustrien (sagbruk, celluloseog papirindustrien) umiddelbart 30 mill. kr. i en
kjempekampanje i Europa for å imøtegå kritikken
fra naturvernorganisasjonene. Denne eksporten
var viktig for Sverige og beløp seg til 70 milliarder
kr. pr. år.
Men de europeiske forbrukerne lot seg ikke
overbevise, og i januar 1993 kom en ny kritikk
bølge fra konsument- og miljøorganisasjoner i
bl.a. Tyskland, Holland og Storbritannia. Både
svensk og finsk skogbruk ble tvunget til en ny
«informasjonsoffensiv». Men utviklingen gikk
som forbruker- og naturvernorganisasjonene ønsket: Det svenske skogbruket kunne ikke prate
seg vekk lenger, men var nødt til både å verne
mer, og å ta bedre hensyn til artsmangfoldet
under hogst. Etter flerårig internasjonalt og nasjonalt press vedtok den svenske riksdagen i mai
1993 en lov som kraftig skjerpet miljøkravene i
skogbruket, med hjemmel til fengsel for grove naturbrudd. Allerede høsten i forveien hadde WWF
og den svenske skogsindustrien begynt å diskutere mulighetene og ønskeligheten av «økologisk»
merking av tømmer, for å tilfredsstille forbrukerkravene. Dette var forløperen for den senere miljøsertifiseringen av skogbruket, som også spredte
seg til Norge. I oktober 1993 var arbeidet kommet
så langt at Dagens Nyheter kunne presentere et
sett «etiske regler for det svenske skogbruket».
Viktige punkter var å bevare biologisk mangfold,
å ta hensyn til skogen som rekreasjonskilde, og å
kommunisere med omverdenen. Det var særlig
kritiske kjøpere i Tyskland og England som man
håpet å bligjøre på denne måten.
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Forbrukerpresset virker
I april 1994 kunne Aftenposten melde at forbruk
erpresset virker. To britiske papirgiganter hadde
avvist materiale som stammet fra urskogshogster
i Kanada. I Sverige ble «urskog-merket» tømmer
ikke solgt, idet ingen treforedlingsbedrifter våget
å kjøpe tømmeret av frykt for å miste kunder. Den
store svenske skogeieren Stora Skog AB hadde nå
valgt å profilere virksomheten sin som miljøvennlig, etter krav fra det europeiske og internasjonale
markedet. Bl.a. hogget de nå ca. 10 % mindre enn
før. Stora Skog rådet norske skogeiere til å følge
etter. Noen måneder senere annonserer NORSKOG, som representerer de største skogeierne i
Norge, at de vil ansette en biolog. Omtrent samtidig blir det kjent at Landbruksdepartementet
gir støtte på 78 000 kr. for å hogge den nasjonalt
verneverdige skogen i bekkekløften Bergdøla i
Ringebu, som inneholder flere rødlistearter. Ivar
Haugen i Direktoratet for naturforvaltning beklager sterkt at slikt kan skje, når skogbruket er på
vei til å betegne seg som bærekraftig. Samme året
utgir de svenske skogsindustriene en liten bok der
de markedsfører seg som klart miljøbevisste, og at
de ønsker aktivt å ta vare på skogens biologiske
mangfold. I en pressemelding 31. mai 1994 profilerer de seg overfor Europa og verden med «The
new silvicultural idea». Senere uttalte IKEA at
de ønsket å si til forbrukerne at deres produkter
ikke forårsaket tap av arter eller naturtyper.
Det internasjonale presset fra naturvern- og
forbrukerorganisasjoner ble også merkbart i
Norge. I mars 1993 tikket det inn vel 30 fakser
til statsminister Gro Harlem Brundtland. Den
gjennomgående teksten var at man var sjokkert
over at Brundtlandkommisjonens hjemland kun
hadde vernet 0,6 % av sin produktive barskog.
Dette dårlige forbildet mente man undregravde
det internasjonale miljøvernarbeidet. Hvordan
kan man kreve at U-landene verner mer? Kommi
sjonen hadde selv anbefalt vern av 12 % av alle
naturtyper.

Høy temperatur i Norge: Springer Verlag
stiller kritiske spørsmål, og urskog hogges
i Skotjernfjell
På slutten av 1993 kom det en historisk henvendelse til Norge fra den store avispapirkjøperen
Axel Springer Verlag i Tyskland. Man stilte her
17 spørsmål til leverandører av trykkpapir, bl.a.
om hvor mye skog som var vernet, og om man
tok tilstrekkelig hensyn under hogst til trua
arter. Dette ble behørig omtalt i tidsskriftet
«Norsk Skogbruk». Man måtte der konstatere at
forbrukermakten var stor, og at et bærekraftig
skogbruk presset seg fram. Norge kunne på ingen
måte overse disse signalene, da 7 av 10 norske
tømmerstokker ender opp i utlandet. Allerede i
januar 1994 var Naturvernforbundet på hugget
og oppfordret tyske papirimportører til å boikotte
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Norske Skogs produkter, som protest mot hogst
i urskog. På denne tiden forsøkte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom bl.a. å stoppe
hogsten i den meget verneverdige urskogsresten
Skotjernfjell, eid av Lunner Almenning i Oppland.
Etter at fylkesskogmesteren la ned en midlertidig
hogststopp, forsøkte 15 aksjonister fra Natur og
Ungdom på ny å stoppe hogsten, men ble 8. april
1994 fjernet med stort politioppbud (10 politibiler) og ilagt bøter på 5000 kr. hver. I november
erklærte NINA Skotjernfjell som en klar kandidat
ved utvidet barskogvern (med bl.a. Norges største
lappkjukebestand), og samtidig startet naturvern
organisasjonene prosjektet «skogvokterne» for å
overvåke at ikke verneverdig skog ble hogd. Det
hører med til historien at det som ble igjen av
den enestående skogen med alle rødlisteartene i
Skotjernfjell til slutt ble vernet som naturreservat
i 2002.
Like før påske 1994 tok KrF opp barskogvernet
i Stortinget, på grunn av aksjonene i Skotjernfjell.
Miljøvernminister Berntsen sa at han i lang tid
hadde tatt til orde for å øke barskogvernet, men
at det var høyst usikkert om han fikk gjennom
slag i regjeringen, og at man måtte vente og se til
høstens statsbudsjett.

Kystregnskogen hogges
I august 1994 var den internasjonalt verneverdige
kystregnskogen i Midt-Norge i avisenes fokus. Direktoratet for naturforvaltning hadde utarbeidet
en informasjonsbrosjyre om verneverdiene i denne skogtypen, bl.a. om den unike lavfloraen som
ikke finnes andre steder i Europa. Direktør Sverre
Thoresen i Skogeierforbundet frarådet imidlertid
lokallagene å spre denne til grunneierne. Ivar
Haugen i Direktoratet uttrykte: «Utrolig, når
Skogeierforbundet har sagt: Gi oss kunnskap,
så skal vi ta ansvar». Det kom tilsvarende sterke
reaksjoner fra naturvernorganisasjoner og biologiske fagmiljøer. Ifølge biologen Geir Gaarder i
Siste Sjanse var f. eks. 20 av 22 tidligere kjente
forekomster av den sjeldne arten granfiltlav nå
hogget, og kun én var fremdeles intakt. Arten
finnes ikke ellers i Europa. «Vi er 20 år for sent
ute, og bare rester er igjen av skogtypen», sa han.
Direktør Arne Rørå i NORSKOG tok imidlertid
brosjyren på alvor: «Vi deler ut brosjyren og sender vår biolog til Trøndelag for å lære».

Norske Skog stanser mottak av urskogstømmer
I februar 1995 kom nok et massivt internasjonalt angrep på skogbruket i Norge, Sverige og
Finland. Tyve store miljøorganisasjoner i 6 euro
peiske land krevde bl.a. øyeblikkelig stans av alle
inngrep i urskogspregete områder, og i levesteder
for trua arter. De viste samtidig til at en rekke kanadiske papirleverandører ikke hadde fått fornyet
sine leveranser til tyske forlag. Allerede 18. mars
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kunne man lese i Aftenposten at Norske Skog
hadde stanset mottak av urskog-tømmer, inntil
Stortinget hadde vedtatt en ny plan for barskogvernet. I Naturvernforbundet jublet Gjermund
Andersen, som lenge hadde stått på barrikadene
for økt barskogvern: «Hipp hurra! Dette viser at
det er bedre å samarbeide med et profesjonelt
næringsliv enn med departementene».
Kommentar: Man kan vel diskutere om Norske
Skogs beslutning var et resultat av samarbeide eller press, men uansett viser dette at man ofte må
søke helt andre veier for å få til naturvern enn
å lobbe statens byråkrati. –For egen del kan jeg
bemerke at jeg aldri trodde forbrukerpresset ville
få så stor gjennomslagskraft første gang jeg hørt
om ideen, heller ikke at man ville legge vekt på å
spore hvor tømmeret kom fra, og at skogbruket
faktisk kunne bli miljøsertifisert. Konklusjonen
må bli at forbrukerne i et demokrati har enorm
makt, dersom den kan organiseres og – helst –
rettes mot miljøvennlige mål.

«Siste sjanse»: Ny kunnskap baner vei for
både skogvern og flerbruk
Gruppen «Siste sjanse» ble dannet våren 1992
av 15 entusiastiske unge biologer, hovedsakelig
fra Universitetet i Oslo. Gruppen var først tilknyttet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus,
men ble etter hvert en selvstendig stiftelse. Etter
modell fra den vellykkede gruppen «Steget före»
i Sverige viste de at bestemte arter av sopp og
lav kunne brukes som indikatorer på verneverdig skog. De fleste av disse artene var samtidig
rødlistet. Dette fikk enormt stor betydning, både
i arbeidet med å registrere de mest verneverdige
skogsområdene, og i å skape tillit blant grunneiere til at de mest verneverdige områdene lot seg
identifisere. Metodikken er virkeliggjørelsen av
en gammel naturverndrøm, nemlig at man ved
å lete etter noen få, lett kjennelige arter kan
registrere skogsområder som inneholder mange
verneverdige arter, samt en skogtilstand som er
sjelden. «Siste sjanse» sto for et viktig faglig og
praktisk gjennombrudd, som løftet barskogvernet
et langt skritt fremover. De første årene fokuserte
man på gammel granskog, men tok etter hvert for
seg andre skogtyper. Gruppen startet tidlig med
kursing, både av biologer og skogeiere, og fikk
etter hvert en rekke oppdrag fra myndighetene i
å registrere verneverdig skog. Fordi Rio-konven
sjonen forpliktet oss til å bevare artsmangfoldet
på generell basis, ble til og med lav, sopp, moser
og insekter «stuerene» i naturvernsammenheng
utover 1990-tallet. (På 1980-tallet skulle du være
ganske modig for å snakke om verneverdige sopper og lav i en skogeierforsamling!)
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Skogeierforbundet utgir fine bøker
Interessen for sjeldne sopp- og lavarter spredte
seg nå hurtig i skogeierkretser, og Norges Skogeierforbund fulgte godt opp med den flotte boka
«Biologisk mangfold i skog» i 1996. Denne faglig
sterke boka er et lykkelig eksempel på samarbeide mellom biologer og en næringsorganisasjon
med formål å justere næringsvirksomheten slik
at artsmangfoldet tas hensyn til. Dagens praksis
er langt fra god nok, men skogeierne kan ikke
lenger skylde på manglende veiledning på dette
feltet. Det bør også nevnes at Skogeierforbundet
allerede i 1992 ga ut boka «Rikere skog» etter en
svensk mal. Over 10 000 skogeiere brukte denne
som kursbok og lærte bl.a. om skogens viktigste
biotoper for biologisk mangfold. I løpet av 1990tallet skjedde det altså en betydelig kunnskapsøkning blant norske skogeiere om flerbruk og
biologisk mangfold.

«Taiga Rescue Network»
I Jokkmokk i Nord-Sverige møttes høsten 1992
representanter fra en rekke naturvernorganisa
sjoner innen taiga-beltet i Eurasia og Nord-Amerika. For å styrke arbeidet med å bevare de siste
intakte restene av taigaen dannet man «Taiga
Rescue Network». Denne organisasjonen fikk
betydning i flere sammenhenger, også i Norge,
når man så behov for å påkalle internasjonal
oppmerksomhet. Det er ikke til å legge skjul på at
dette nettverket ble benyttet i noen av de internasjonale innspillene som er omtalt ovenfor. Norge
har også vært med på aksjoner for å redde skogsområder i andre land og verdensdeler. Nettverket
publiserer tidsskriftet «Taiga-News», som tar opp
aktuelle konflikter og temaer.

1995: Det europeiske naturvernåret, NINA
evaluerer verneplanen, og Berntsen får
gjennomslag i regjeringen for utvidet barskogvern
Tjuefem år etter det første europeiske natur
vernåret i 1970, ble 1995 det andre europeiske
naturvernåret i historien. I Norge hadde man to
hovedfokus: Biologisk mangfold og allemanns
retten. Miljøverndepartementet gav betydelige
midler til aktiviteter innen frilufts- og natur
vernorganisasjonene dette året, og kravet om
et økt barskogvern forsterket seg i mange leire.
Også miljøvernminister Thorbørn Berntsen for
søkte å bruke naturvernåret til å øke barskog
vernet, og lyktes omsider med å få et gjennomslag
i regjeringen for at vernet skulle utvides.
Allerede i juni 1994 uttalte Berntsen at regjeringen til høsten ønsket å legge fram en stortingsmelding med forslag om å øke barskogvernet med
100 km2 produktiv skog. Denne meldingen kom
nøyaktig et år etterpå – midt i naturvernåret – og
da lød forslaget på 120 km2. Noe av forsinkelsen
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Den 3. juni 1995 meldte Aftenposten:
«Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen var
storfornøyd da han i går la fram stortingsmelding nr. 40 (94/95) om opptrapping av
barskogvernet. Norge utvider barskogvernet
med 120 km2. En prosent av all produktiv
barskog vernes. Det er for lite, mener forskere.» NINAs evaluering i forkant av stortingsmeldingen anbefalte vern av 5 %.

skyldtes at regjeringen ventet på en evaluering
av behovet for barskogvern, utarbeidet av NINA.
Denne rapporten, som kom først i 1995, konkluderte slik:
«En arealramme for vernet barskog på minst
5 % av det produktive barskogsarealet synes pas
sende. Dette forutsetter imidlertid at hele skog
landskapet forvaltes under ett, med omfattende
flerbrukshensyn (inkludert ikke-hogst-områder)
på det øvrige skogarealet».
Naturvernorganisasjonene og de biologiske fagmiljøene viste til at Berntsens utvidelse bare ville
få det samlede vernearealet opp i 1,06 %, og at
det fremdeles var langt igjen til NINAs anbe
faling. Fram mot stortingsbehandlingen av meld
ingen sommeren 1996 forsøkte mange parter å
lobbe stortingspolitikere, særlig medlemmer av
energi- og miljøkomiteen som skulle gi råd til et
samlet storting. Naturvernforbundet utarbeidet
en brosjyre der man ba om minst 300 km2 vern
umiddelbart: Et akutt «villmarkstillegg» på 150
km2 og et like stort akutt «biomangfold-tillegg».
Dette illustrerte det dilemmaet man i praksis sto
overfor: Køen av kjente verneverdige områder
var så lang, at man ved den foreslåtte utvidelsen
verken kunne dekke behovet for å redde «de siste
villmarker i skog» (de siste storområdene over
10 km2) eller viktige leveområdene for rødlistede
arter.
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Som vist over var regjeringen blitt presset gjennom mange år – så vel internasjonalt som nasjonalt – til å utvide barskogvernet. Kombinasjonen
av Rio-konvensjonens forpliktelser, internasjonal
oppmerksomhet, markedspress, økt kunnskap og
klare faglige råd fra NINA og andre fagmiljøer
gjorde at regjeringen til Gro, «verdens miljøvernminister», til slutt måtte gi en utvidelse. Selvfølgelig passet det regjeringen bra å flagge dette
med en stortingsmelding i naturvernåret 1995.
Dette året «ga» også landbruksdepartementet
bort 42 km2 statlig skog i øvre Pasvik (derav 28
km2 urørt) til miljøverndepartementet. Det ble
gjort et stort nummer av at staten i dette tilfellet ikke skulle ha erstatning av staten. Egentlig
var dette arealet lovet vernet allerede i den lille
utvidelsespakken som Gro ga i 1991.

Spålen-Katnosa vernes omsider
Høsten 1994 leverte Oslo og Omland Friluftsråd
20 000 underskrifter for vern av de siste «villmarker» i Oslomarka til energi- og miljøkomiteen.
I naturvernåret som fulgte ble omsider SpålenKatnosa-området i Oslomarka vernet, etter 25
års kamp. Reservatet på 21 km2 var det siste,
større veiløse området i marka, og inneholdt tre
kjerneområder med naturskog og rødlistede arter.
Dette vernet var en del av den lille Nordmarkskvoten som Gro ga i 1991. I 1971 lød forslaget på
hele 36 km2, og det året var det sivile ulydighets
aksjoner for å stoppe ytterligere veibygging og
hogst. Barskogvernet i Oslomarka ble dessverre
bare en brøkdel av hva det kunne blitt dersom
man hadde fulgt de verneplanene som ble fremlagt tidlig på 70-tallet, den gang bl.a. Vidvangen
og Oppkuven ennå inneholdt store, intakte skogs
arealer. Naturvern- og friluftsorganisasjonene
fikk dessverre aldri gjennomslag for verneområd
er i marka med friluftsliv som motiv. Også Vass
faret gikk tapt som intakt skogslandskap på 70tallet, og bare biter ble vernet.

stortinget skulle komme tilbake til sitt løfte om
enda en utvidelse. Få måneder senere, i oktober
1996, gikk Gro-regjeringen av. Fram til tusenårs
skiftet og vel så det sto barskogplanen på stedet
hvil. Vi skal se i neste artikkel hvordan nye
krefter etter hvert fikk bevegelse i denne trege
materien.
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1996: Stortinget godkjenner utvidelse på
120 km2
I juni 1996 godkjente et samlet Storting utvidelsen på 120 km2. Et forslag fra KrF og SV om å
utvide med ytterligere 180 km2 til totalt 300 (slik
naturvernorganisasjonene hadde bedt om) falt,
men stortingsflertallet (inkludert AP) ga uttrykk
for at verneplanen for barskog ikke var ferdig
med denne runden. Skogeierorganisasjonene og
skogindustrien laget denne gangen ingen protest
bølge. Vi forstår at helt nye holdninger hadde
grodd fram siden forrige lille utvidelse i 1991.
Dessverre hadde miljøvernministeren ingen
planer for hvordan man skulle unngå at verne
verdig skog ble hogget mens man ventet på at
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