Barskogvernets historie i Norge

Del 8. 2001-2002: Nytt håp med
Bondevik 2 og miljøvernminister
Børge Brende
Fra et naturvernsynspunkt startet året
2001 flott. I sin nyttårstale 1. januar
så statsminister Jens Stoltenberg det
norske folk i øynene og meldte at de
store vannkraftutbyggingers tid er forbi.
Så la han til: «Uberørt natur får en stadig
større verdi». Ville han også redde urørt
skog? Han rakk det i alle fall ikke, for
stortingsvalget samme høst sendte ham
ut av regjeringsbygget. I trappa møtte han
Bondevik 2. Og Børge Brende.
Sigmund Hågvar
Institutt for naturforvaltning, UMB.

Store forventninger til
stortingsmelding om biologisk
mangfold
Stoltenberg-regjeringen bør få ros for å ha lagt
fram norgeshistoriens første stortingsmelding
om biologisk mangfold, som kom i april 2001
(riktignok påbegynt av Bondevik 1). Men til tross
for at nær halvparten av de rødlistede artene er
skogslevende, ga meldingen ingen konkrete løfter
om økt skogvern. Ingen arealmål, ingen bevilgninger, ingen fremdriftsplan. Kun et løfte om at
vernebehovet skulle evalueres – noe som forøvrig
allerede var gjort av NINA i 1995. Hovedfokuset
i meldingen var kommunenes ansvar for lokalt
viktige naturområder, hvilket selvsagt også er viktig. Mangelen på nasjonal satsing i skogvernet sto
forøvrig i stil med regjeringens langtidsplan som
var blitt fremlagt et par måneder tidligere.
Heller ikke i september 2001, like før stortings
valget, klarte man å presse noe mere ut av Apregjeringen enn at skogvernet skulle evalueres,
noe man fra naturvernsiden mente betød en
unødvendig utsettelse. Andre partier var klarere:
KrF, SV, V og RV ønsket økt barskogvern straks,
mens FrP og SP motsatte seg mere vern.
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Børge Brende

Trillemarka blir så vidt med på
sentral høring i 2001
I perioden 1997-2002 foregikk en vanskelig disku
sjon om hvilke skogsområder som burde priori
teres vernet, for køen av kjente verneverdige
områder utgjorde det mangedobbelte av kvoten
på 120 km2 som Stortinget hadde tildelt i 1996.
Miljøvernorganisasjonene påpekte at «de siste
villmarker i skog» (områder større enn 10 km2)
alene ville kreve ca 150 km2, og et stort knippe
med mindre områder som var levesteder for rødlistede arter eller representerte sjeldne skogtyper
ville kreve en like stor kvote. De tildelte 120 km2
ble først fordelt på 4 landsdeler: Øst-Norge, VestNorge, Midt-Norge og Nord-Norge. I hver landsdel satt et «konfliktløsende og kontaktskapende
regionalt barskogsutvalg» med representanter fra
skognæring, naturvernorganisasjoner, fylkesmenn
og staten. Disse fikk den vanskelige jobben med å
prioritere hvilke områder som skulle sendes ut til
høring, ut fra de trange arealrammene. Vestlandskvoten ble vernet i 1999, den nord-norske kvoten
i 2000, den midt-norske i 2001 og den øst-norske
i 2002. Det tok altså 6 år fra de 120 km2 ble tildelt
av Stortinget, til vernet var i havn.
Som representant for Naturvernforbundet i
det Øst-Norske utvalget kan jeg bekrefte at
dette var en smertefull prosess. Da vi i april
2001 skulle bestemme hvilke områder som skulle
sendes til sentral (endelig) høring, hadde vi 40
km2 produktiv skog til rådighet og en liste med
gode kandidatområder på det flerdobbelte arealet. Ifølge NINAs evaluering fra 1995 skulle man
prioritere følgende kategorier: Høyproduktive
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Gjermund Andersen, formann i Naturvernforbundets skogutvalg, på et utsiktspunkt i Trillemarka, Buskerud. Han sloss hardt for å redde dette største gjenværende skogsområdet uten
tekniske inngrep i Sør-Norge. Et kjerneområde på 40 km2 ble vernet i 2002, men hele 200 km2
er dokumentert verneverdig. Foto: Tom Schandy.

områder i lavlandet, kystnære områder, lokaliteter for rødlistede arter og noen store områder.
Siden et par storområder ville spise opp hele den
øst-norske kvoten, sto valget i praksis mellom
mange småområder eller få storområder. Fordi
bare store områder vil bevare preget av urørthet
over lang tid, og således være varige nasjonale
naturdokumenter, var jeg lenge innstilt på å prioritere noen få storområder. Jeg fant imidlertid
etter hvert ut at det i etterkant ville være lettere
å komme tilbake til en kampanje for «de siste villmarkene» – ikke minst med tanke på internasjo
nal støtte – enn alle «småområdene». De siste var
dessuten under sterkt press og representerte ofte
viktige levesteder for rødlistede arter. Likevel argumenterte jeg for at minst ett storområde burde
med på høringen, dels fordi høringsinstansene da
kunne ha et reelt valg mellom få store eller mange
små områder, men særlig fordi det forelå politiske
signaler om utvidelse av verneplanen. Utvalgsformannen fra DN hadde samme utgangspunkt, men
møtte motstand hos skognæringens representanter. Etter en lang diskusjon ble utvalget faktisk
enig om å sende hele fem «storområder» med på
høringen – hvorav «Kortefjell-Trillemarka» var
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det største – «under klar forutsetning av at det
skjer en rask avklaring av spørsmålet om vern».

40 km2 i Trillemarka vernes som
et tillegg til verneplanen for
Øst-Norge
Sentral høring for Øst-Norge foregikk høsten
2001. Fordi Trillemarka ble med på høringen, ble
området formelt ferdig saksbehandlet. Den 13.
desember 2002 ble endelig verneplanen for ØstNorge vedtatt i statsråd. Det viste seg at Land
bruksdepartementet gjennom omdisponering av
Jordfondet hadde kunnet øke den Øst-Norske
kvoten fra 40 til 60 km2 produktiv skog. Her
hadde det skjedd et positivt samarbeide mellom
miljøvernminister Børge Brende og landbruks
minister Lars Sponheim. Fordi over halvparten
av arealet i de fleste verneområdene er såkalt
uproduktiv skog, kunne man verne et totalareal på 160 km2 ved bruk av 60 km2 produktivt
areal. Tillegget på 20 km2 produktiv skog var nok
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til å verne 8 områder utover den opprinnelige
planen, herunde et totalareal på 40 km2 i Trillemarka. Dette skapte stor glede i naturvernkretser. I alt ble 52 barskogsområder vernet denne
dagen.

Naturvernforbundet foreslår en
mangedobling av vernearealet i
Trillemarka
Samme høst foreslo Naturvernforbundet å utvide det totale vernearealet i Trillemarka til hele
205 km2. Forslaget var basert på en omfattende
dokumentasjon av naturskogsområder og fore
komster av rødlistearter, utarbeidet av biologi
studenten Tom Hellik Hofton i stiftelsen «Siste
Sjanse». Direktoratet for naturforvaltning fant
dokumentasjonen overbevisende og anbefalte
Miljøverndepartementet i et brev av 16.12.02 å
starte opp en verneprosess for hele dette stor
området. Som vi skal se senere, ble dette et svært
konfliktfylt forslag.

Naturvernorganisasjonene
bryter med «Levende skog».
I juni 2001 trekker naturvernorganisasjonene
seg fra «Levende skog». Miljøbevegelsen vil ikke
lenger være miljøalibi for et skogbruk som etter
deres mening ikke tar vare på artsmangfoldet.
Bruddet har to årsaker: Skogeierforbundet går
ikke med på at naturskog skal kartlegges og bevares, og de vil heller ikke innføre den mere miljøvennlige sertifiseringsordningen FSC. Statskog
og Norskog (de store skogeiernes organisasjon)
blir imidlertid oppfattet som mere miljøvennlige
enn Skogeierforbundet.

En dårlig gallup for norsk
skogbruk
Misnøyen med skogbruket avspeilte seg også
gjennom en gallup samme høst. Folk flest viste
seg å ha en negativ oppfatning av skognæringen:
Den oppfyller ikke samfunnets forventninger
og er dårlig til å kommunisere. WWF benyttet anledningen til å minne om at bare noen få
verneverdige skogsområder hadde meldeplikt
for hogst, og at det fortsatt var stor fare for at
verneverdig skog ble hogget mens alle venter på
en politisk avklaring. Denne situasjonen var i
strid med Stortingets intensjoner, for et flertall
i energi- og miljøkomiteen hadde bedt om at alle
verneverdige skogsområder må skjermes inntil en
videre vernestrategi er klar.
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Verdikommisjonen uten naturvern
2001 var også året da Verdikommisjonen nedsatt
av Bondevik 1 la fram sine konklusjoner til Stoltenberg. De som trodde at kommisjonen skulle
rangere naturarven vår og naturopplevelsen som
viktige verdier, ble grundig skuffet. Langangen og
hans medarbeidere hadde ganske ensidig satt søkelyset på de mellommenneskelige verdiene, blant
annet flerkulturelt samvær og lokaldemokrati.
Viktig nok, men her kunne man også ha frontet
miljøtemaer, som er av langsiktig stor verdi.

“Barskogvern er dyrt.
Men vi vil verne mer”
OECD kritiserer Norges dårlige
skogvern
I desember 2001 fyres en internasjonal kanon
av: OECD kommer med en sterk kritikk av det
dårlige norske skogvernet (slik det også skjedde
i 1993). Den nybakte miljøvernministeren Børge
Brende svarer: «Barskogvern er dyrt. Men regjer
ingen er innstilt på å verne mer. Dette er også
ambisjonen i det politiske grunnlaget for regjer
ingen som ble forhandlet fram på Sem».

Norske Skog ønsker mere
barskogvern (som i 2000)
Den 8. januar 2002 har Dagsavisen et fyldig oppslag, der miljøsjef i Norske Skog, Sverre Thoresen,
ber myndighetene om å utvide barskogvernet.
Norske Skog er verdens nest største produsent
av avispapir og har fått store problemer med sin
miljøprofil. Thoresen uttaler:
«Da slipper vi å avgi lange forklaringer om
manglende norsk miljøvern hver gang vi skal inngå kontrakter i Europa. Det evig tilbakevendende
spørsmålet fra våre kunder er hvordan Norge, et
land med så høy miljøprofil, kan ha så lite vern
av barskog.»
Han forteller videre at de aller fleste kundene i Europa og USA nekter å ta imot
produkter basert på tømmer fra verneverdige områder. For sin egen del vil
Norske Skog f. eks. ikke ta imot
eventuelt tømmer fra den verneverdige Statskog-lokaliteten
Holmvassdalen i Nordland.
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Børge Brende ber Statskog
besinne seg i Holmvassdalen
Omtrent samtidig deltar miljøvernminister Brende på landsmøtet til Natur og Ungdom. Her
gjentar han løftet om mere barskogvern. Like etterpå krever organisasjonen at alle verneverdige
områder må sikres mot hogst mens utredningen
om mere vern pågår. De ber samtidig om direkte
hjelp til å stoppe Statskogs planlagte hogst i
Holmvassdalen. Her har Natur og Ungdom tidlig
ere klart å stoppe hogster, og vern av dette verdifulle området er blitt en fanesak for dem. Dette
ender i mars 2002 med at Statskog, etter press fra
miljøbevegelsen (inkludert Naturvernforbundet
og WWF) legger vekk hogstplanene. Det kommer
da fram at Brende, dagen etter landsmøtet med
Natur og Ungdom, hadde bedt Statskog om å
besinne seg. Det tar seg jo internasjonalt svært
dårlig ut (ikke minst for Norske Skog!) at den
norske staten hogger verneverdig skog mens miljøorganisasjonene protesterer.

NINA/Skogforsk anbefaler vern
av 4,5 %, og at alle skogtyper
skal vernes.
I april 2002 kom rapporten «Evaluering av skogvernet i Norge», utarbeidet av NINA og Skogforsk. Dette var et oppdrag fra både Miljøvern- og
Landbruksdepartementet, og representerte for
første gang en plan for vern av samtlige skogtyper – et stort fremskritt i skogvernet. Rapporten
anbefalte vern av minst 4,5 % av den produktive
skogen, og forutsatte at det samtidig ble tatt omfattende miljøhensyn i skogbruket. Økningen
fra daværende 1 % til 3,4 % skyldtes mangelen
på representativt vern av en rekke skogtyper,
fordelt på ulike klimasoner og landsdeler. Den
siste prosenten var nødvendig for å «kunne dekke
vernebehov for de mest kritiske delene av artsmangfoldet». I sammendraget sies det:
«Høyest prioritet på kort sikt er vern av gjenværende, noenlunde intakte og sammenhengende
store skogområder, spesielt de på mer enn 50100 km2, foruten gjenværende, noenlunde intakte
områder av kystbarskog og rikere skogtyper som
edellauvskog, kalkskog, lågurtskog, høgstaudeskog og rik sumpskog, samt gjenværende større
forekomster av gammelskog under naturlig dynamikk. Dessuten må det prioriteres å verne store og
viktige forekomster av rødlistearter.»

“et fremskritt for
skogvernet”
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Statskog endelig på banen
Mens Statskog tidligere ikke hadde vist noen særlig interesse for skogvernet (men derimot startet
hogst i verneverdige områder, pukket på full erstatning fra staten og ikke vært særlig behjelpelig
med makeskifte) hadde tydeligvis landbruks
minister Sponheim som øverste sjef instruert
etaten om å bli mer positiv til skogvern. Statskog
forvalter jo fellesverdier til det norske folk, og bør
egentlig gå foran i viktige samfunnsspørsmål. I
Sverige var man allerede i gang med å kartlegge
alle verneverdige områder i statens skoger. Den
6.5.02 skriver Statskog til Landbruksdeparte
mentet at etaten nå ønsker å bidra til ytterligere
vern av skog. Den ferske evalueringen av skog
vernet blir nevnt, bl.a. behovet for storområder.
Fremdeles krever Statskog erstatning fra staten
ved vern av produktiv skog, men ikke for «nullområder» som de likevel ikke har inntekter fra.
Videre ønsker de å bidra til makeskifte ved vern
av privat skog.

«Frivillig vern» som ny strategi
Stortinget rakk ikke å behandle stortingsmeld
ingen om biologisk mangfold før i juni 2002.
Flertallet i energi- og miljøkomiteen mente at
det burde vernes mere skog, men de var samtidig
sterkt opptatt av at konfliktnivået skulle være
så lavt som mulig. Fokuset på lavt konfliktnivå
skyldtes nok delvis den høye temperaturen i den
pågående vernesaken om Trillemarka i Buskerud.
Et annet grep for å redusere konfliktnivået var at
Statskog fra nå av skulle aktivt bringes på banen
og saumfares for verneverdig skog. Heldigvis presiserte komiteen at myndighetene skulle definere
hva slags skog man ønsket å verne, og denne «bestillingen» ville så gå ut til skogeiere og Statskog.
Naturvernsiden var skeptisk til denne sterke
vektleggingen av lavt konfliktnivå. Frivillighet
er ikke noe kriterium på verneverdi, og Statskog
eier mest høyt til fjells og langt mot nord, mens
den største mangelen på verneområder er på
produktiv mark i Sør-Norge. Erfaringene hittil
hadde dessuten vist at høy verneverdi ofte var
kombinert med høy konfliktgrad, og man påpekte
at det å skygge unna konflikter kunne senke
kvaliteten på vernearbeidet. På denne tiden satt
Direktoratet for naturforvaltning med en liste på
ca. tusen verneverdige barskogsområder. Flere
områder i denne vernekøen var uerstattelige og
slett ikke konfliktfrie.
Stortingets begeistring for «frivillig vern»
skyldtes godt lobbyarbeide fra Norges Skogeier
forbunds side. Begrepet ble flagget under den
årlige «Kongsbergkonferansen» våren 2002 (som
denne gangen ble avholdt på Sundvollen p.g.a.
hotellstreik). Her uttalte styreleder Lars Grøholt i
Skogeierforbundet: «Norges Skogeierforbund ønsker i utgangspunktet ikke mere skogvern, men
registrerer et politisk ønske om det. Vi ønsker i så
fall mest mulig frivillig vern». På møtet presiserte
både undertegnede og formannen i Norges Natur-
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vernforbund, Erik Solheim, at ønsker om å «selge
skog til vern» bare er konstruktivt dersom det fyller manglene i verneplanen, og at områdene har
den tilstrekkelige kvalitet.

Naturvernorganisasjonene står
på i hele 2002
Tidlig i 2002 er naturvernorganisasjonene svært
aktive for å utnytte det friske pustet som Brende
representerte. Naturvernforbudet og Natur og
Ungdom foreslår opprettet et naturarvfond, for å
kunne dekke de betydelige kostnadene ved skog
vernet. Et kulturarvfond fantes nemlig allerede.
Rune Aanderaa i SABIMA angriper i januar en
kronikk av skogsjef Nils Bøhn i Norges Skogeier
forbund. Bøhn hevder at artsmangfoldet i Norge
egentlig ikke trenger mere skogvern, og at en
eventuell økning er en rent politisk avgjørelse.
Aanderaa minner om at dette er et fagbiologisk
spørsmål som Skogeierforbundet ikke har kompetanse på, og at de fagbiologiske miljøene er
helt klare i sitt krav om en betydelig økning. Han
nevner også at Sverige fra 2004 har planer om
å øke de årlige bevilgningene til skogvernet fra
en halv til en milliard, mens Norge kun bruker
ca. 30 millioner årlig. I februar gir WWF uttrykk
for sin frustrasjon og utålmodighet i en kronikk
med budskapene: «Alle snakker om mere vern.
Nå forventes handling! Storområdene – de siste
villmarkene – må sikres i en egen verneplan!».
I slutten av november 2002, når det trues med
nye hogster i Trillemarka, ser Naturvernforbun
det seg nødt til å spille på internasjonale strenger.
Forbundet henvender seg til tyske og britiske
papirkjøpere og ber dem boikotte papir fra Trillemarka og andre naturskogsområder. Dette fører
også til at Viken Skogeierforening kvier seg for
å kjøpe tømmeret, av frykt for å bli boikottet av
markedet.

Miljøvernminister Børge Brende fikk i 2002 avsluttet det
barskogvernet som Stortinget vedtok i 1996, pluss 8 nye
områder på tilsammen 20 km2 produktiv skog. Han lovet
samtidig en strategi for mere skogvern, og satte som
mål at tapet av arter i Norge skulle stoppes innen 2010.
Dette skapte forventinger og utålmodighet.

Kontorgiganten STAPLES blir
miljøvennlig
De økende kravene til miljøvennlig skogsdrift og
urskogsfritt papir verden over fikk stadig flere
bedrifter til å «grønnvaske seg», og det ble vanskeligere å få solgt produkter som stammet fra
verneverdige skoger. I november 2002 kom det
en oppsiktsvekkende pressemelding fra firmaet
STAPLES, som er en gigant i salg av kontorutstyr
verden over. Etter omfattende forbrukerpress fra
en lang rekke miljøorganisasjoner hadde firmaet
bestemt følgende: 1. Det skal være 30 % resirkulert papir i deres produkter. 2. Papir fra truete/
verneverdige skoger i Canada og USA skal fases
ut. 3. Det skal opprettes en egen miljøavdeling,
som skal rapportere regelmessig. Endelig håpet
de at flere bedrifter ville følge etter, og at slike
initiativer vil redde mye verneverdig skog.
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En historisk felles bønn om
penger til skogvern
Fordi skogeiersiden og skogindustrien i Norge
forstod at det ville være gunstig for deres markedsandeler å få øket skogvernet i Norge, ba de
i november 2002 myndighetene om mere penger
til skogvern, – sammen med en rekke miljøvernorganisasjoner! I dette felles, historiske brevet
ba man om at Stortinget bevilget 150 mill. kr. til
gjennomføring av nye vernevedtak i 2003. De påpekte at eksisterende bevilgninger gikk med til å
dekke vern som allerede var vedtatt. Skulle først
økt skogvern iverksettes, var både skogeierne og
skogindustrien opptatt av et raskt og effektivt
oppgjør!

23

“utspill i Johannesburg”
Forpliktende internasjonale
konferanser i 2002: Haag og
Johannesburg.
Ti år etter Rio-konferansen ble det avholdt to
store internasjonale møter. I april 2002 var det
«partsmøte» i Haag for alle landene som hadde
underskrevet konvensjonen om biologisk mang
fold. I september gikk det store «Rio + 10»møtet i Johannesburg av stabelen, med en lang
rekke miljøtemaer. Forut for Haag-møtet uttalte
Børge Brende: «Nå er det om å gjøre å få til et for
pliktende, handlingsrettet internasjonalt program
for bærekraftig skogsdrift og vern. Det kommer
også en strategi for mer skogvern i Norge». Samtidig ble det bekreftet fra Landbruksdepartementet
at mere skog skal vernes, og at man vil redusere
støtten til skogsbilveier.
På Johannesburg-møtet fikk Norge stor
oppmerksomhet og ros gjennom initiativene til
miljøvernminister Børge Brende og utviklings
minister Hilde Frafjord Johnson. Sammen med
Sveits klarte Norge å forhindre en avtale som
ville føre til at alle fremtidige miljøavtaler i FNregi skulle være underordnet avtaler inngått av
Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Den andre
store saken var et vedtak om «en betydelig reduksjon i tapet av antall dyre- og plantearter innen
2010». Også her sto Norge sterkt på barrikadene,
idet Brende gikk inn for at landene skulle forplikte seg til å stoppe tapet av arter innen 2010!
Brendes sterke utspill i Johannesburg gikk ikke
upåaktet hen. Like etterpå mottok han, Sponheim
og Stortinget et brev fra nettverket Taiga Rescue
Network, som hadde møte i Winnipeg. Budskapet
fra over 170 organisasjoner i Europa, Russland
og Nord-Amerika var: «Save the Norwegian Biodiversity». På bakgrunn av Johannesburg-møtet
ba de om at NINA/Skogforsk sin anbefaling om

4,5 % vern måtte innfris, inkludert de siste kjente
43 villmarker i skog på over 10 km2. Få uker etterpå, i oktober 2002, kom nok et signal fra Sverige om hvordan de lå foran Norge i skogvernet.
Svea-Skog meddelte at de frivillig hadde vernet
39 viktige skogsområder på tilsammen 80 km2 i
Jokkmokk. Dette var områder som gruppen «Steget före» med pioneren Mats Karström i spissen
hadde sloss for å få vernet i over 10 år. (Steget
före var forbildet for den norske stiftelsen Siste
Sjanse). Miljøsjefen i Sveaskog uttalte at «dette
var et ledd i å se over behovet for naturvern i hele
vårt område».

Fallhøyde
Da 2002 ebbet ut, hadde Brende opparbeidet seg
en betydelig fallhøyde, med sterke miljøløfter.
Ville han «levere»? Neste artikkel fører oss fram
til dagens status.
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Bonoboene er truet
Vi leser stadig om dyr som er utryddet, men når det gjelder menneskeaper virker det spesielt dramatisk. Bonoboene eller dvergsjimpanser (Pan paniscus), finnes bare i sentrale jungelområder i
Kongo. De er mindre enn sjimpansene og lever i flokker på opptil 80 dyr. Føden er mest frukt, nøtter
og andre plantedeler.
Bonobene er menneskets nærmeste slektning og har ca. 98 prosent av DNA felles med oss. Lokalbefolkning i republikken Kongo har vanskelige tider, og bonoboene blir jaktet for kjøttets skyld.
Noen blir fanget og solgt som kjeledyr. Under en omfattende undersøkelse i 2004 ble det ikke observert bonoboer, og deres skjebne er uviss. De befinner seg på randen av utryddelse. Bonobo Conservation Initiative er en organisasjon som nå prøver å redde bonoboene. Det finnes informasjon om
organisasjonen på www.bonobo.org, og opplysninger om hvordan man kan støtte deres arbeid.
I rovdyrdebatten her til lands hevdes det ofte at befolkningen i fattige land beskytter truete dyrearter, men det er dessverre ikke så lett når sulten plager en.
Lauritz Sømme
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