Barskogvernets historie i Norge

Del 9. 2003-2004: Stortinget
krever redusert konfliktnivå.
«Frivillig vern» og vern på
statsgrunn i fokus.
Vi går nå inn i en helt ny fase i skogvernet,
hvor det er et politisk krav at konfliktene
skal reduseres.
Sigmund Hågvar
Institutt for naturforvaltning, UMB

Dette signalet kom første gang i 2002 da Stortinget behandlet biomangfold-meldingen, og ble
forsterket i april året etter gjennom den årlige
stortingsmeldingen om «Regjeringens miljøvern
politikk og rikets miljøtilstand». Miljøvernmini
ster Børge Brende uttrykte det slik: «Regjeringen
foreslår en satsing på økt skogvern som skal
sikre høy faglig kvalitet i vernearbeidet samtidig
som konfliktene reduseres. Offentlig eide skoger
skal i størst mulig grad tas i bruk til vern. Det
er også satt i gang et pilotprosjekt for å prøve
ut frivillig vern som arbeidsmåte». Naturvern
organisasjonene og de biologiske fagmiljøene var
imidlertid skeptiske til om høy faglig kvalitet
lot seg oppfylle gjennom private verneforslag og
statens karrige skogsmarker. La oss trekke noen
hovedlinjer gjennom disse to årene.

Politikerne leter etter en
konfliktfri økning av skogvernet.
Det faglige grunnlaget for økt skogvern lå i
NINA’s og Skogforsks evaluering fra 2002, der
det foreslås en økning fra 1 % til 4,6 % av det
produktive skogarealet. Det politiske grunnlaget for økt skogvern lå dels i Rio-konvensjonens
forpliktelser, men vel så mye i at det europeiske
markedet etter hvert krevde «urskogsfritt» papir
og ivaretagelse av skogenes rike artsmangfold.
Både den norske skogindustrien og Norges Skogeierforbund så betydningen av økt skogvern for å
sikre markedsandeler utenlands.
Samtidig som økt skogvern presset seg fram,
var det blitt et sterkt politisk krav om at konflikt
nivået måtte reduseres. Dette kravet ulmet både
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Trillemarka skapte bølger
i kommuner, skogeierforeninger og blant stortingspolitikere. Særlig hadde Trillemarka-saken
i Buskerud de siste par årene skapt høye konfliktbølger, og disse hadde spredt seg helt til
Miljøverndepartementet og Stortinget. Derfor ble
stortingsmeldingen om «Rikets miljøtilstand» i
2003 en noe underlig hybrid: Skogvernet skulle
økes, og de nye verneområdene skulle ha høy kvalitet – men man skulle så langt som mulig skygge
unna konflikter.
Naturvernsiden påpekte at lav konfliktgrad
ikke var noe kriterium på verneverdi. Tvert imot
er ofte høy verneverdi kombinert med et visst
konfliktnivå. Hvis man bare skal frede konflikt
svake områder, vil mange unike skogområder
aldri bli vernet. Vern på statsgrunn har også klare
begrensninger fordi staten ikke er grunneier der
den største mangelen i skogvernet er, nemlig på
de rikere skogtypene i lavlandet. Man var også
skuffet over at stortingsmeldingen ikke inneholdt
noen fremdriftsplan. Her fantes ingen signaler
om ambisjonsnivå, ingen tidsangivelser og intet
budsjett for det videre skogvernet.
På dette tidspunktet kom det også et klart
signal fra utlandet. En kampanje satt i gang av
WWF resulterte i nærmere 5 000 e-poster til
miljøvernministeren fra Europas miljøvernere.
De krevde minst 5 % vern av norske skoger innen
5 år.
I november 2003 behandlet Stortinget omsider
meldingen om «Rikets miljøtilstand». Heller ikke
nasjonalforsamlingen våget å si noe om hvor mye
som skulle vernes, hvor fort man skulle gå fram,
eller hvordan vernet skulle finansieres. Men etter
en høst med omfattende lobbyvirksomhet fra alle
kanter var miljøbevegelsen glad for at Stortinget
holdt fast på kravet til kvalitet, og at «frivillig
vern» ikke ble betegnet som «hovedstrategi», men
som en «viktig strategi». Kun FrP og SP ville ha
frivillig vern som hovedstrategi. AP og SV ønsket
å målfeste det faglige kravet om vern av 4,6 %,
men fikk ikke flertall for dette.
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Selvsagt ble dette utspillet godt mottatt i naturvernkretser, men man passet også på å bemerke
at et slikt «løft» ikke brakte oss høyere enn til 1,4
% vern. Sverige hadde forøvrig allerede saumfart
sine statlige skogarealer med sikte på verneverdige arealer. Og de største «hullene» i verneplanen
vil ikke kunne tettes på statlig grunn. Unntatt
ett: Behovet for store verneområder. Sponheims
initiativ ville trolig komme til å redde flere av de
siste, verdifulle «villmarkene» under skoggrensen
- oftest i skrinne fjellskogsområder. Et og annet
avsidesliggende høybonitetsområde ville nok også
dukke opp under registreringene.

Statskog 2003-2004: Fra «vern
nullområdene» til «vern de
viktigste områdene».

Omsider kom Statskog skikkelig på banen i skogvernet.
Det vil Sponheim bli husket for. Aftenposten 3.7.04.

Et historisk tilbud om økt
skogvern på statens grunn.
Den 2. juli 2004, bare to uker etter at den unge
Knut Arild Hareide fra KrF hadde overtatt som
miljøvernminister etter Børge Brende, kom det
en viktig felles melding fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Man
ønsket å saumfare de statlige skogarealene for
verneverdige områder, og mente på denne måten
å kunne øke skogvernet med inntil 40 %! «Dette
er det største enkeltinitiativ for vern av skog som
er skjedd noen gang i Norge» uttalte Hareide.
«Det er viktig at staten som stor grunneier tar
ansvar», sa landbruksminister Lars Sponheim.
Begge statsrådene så for seg en rask framdrift av
denne temmelig konfliktfrie satsingen, med vern
av en rekke områder høsten 2005. Omfattende
registreringer i sør-Norge var allerede godt i gang
i regi av Direktoratet for naturforvaltning.
Dette grepet var hovedsakelig Sponheims verk,
for som landbruksminister kan han «instruere»
Statskog i hvordan de skal forvalte sine arealer.
Han vil nok bli husket for dette initiativet, og
det har trolig krevet sitt å få Statskog til å flytte
fokus fra økonomi til vern. Sikkert har han også
vært klar over at «Bondevik II - regjeringen»
muligens må gi seg etter valget høsten 2005.
Han kan akkurat rekke å verne omfattende skog
arealer på statens grunn før han kanskje må for
late landbruksdepartementet.
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Til tross for Sponheims initiativ, syntes Statskog å
komme noe nølende og motvillig på banen. Heller
ikke i skogvernets tidligere faser hadde «Statens
skoger» vist noe klart naturverninitiativ. Tvert
imot hadde de forlangt full erstatning fra staten
ved vern av statens arealer. Juridisk sett hadde de
faktisk krav på det, men for allmenheten var det
vanskelig å forstå at staten skal ha erstatning av
staten. Mange steder var også statens skogarealer
relativt hardt hogget. Så sent som i oktober 2004
klaget Naturvernforbundet Statskog Nordland
inn for Landbruksdepartementet for å ha hogget
verneverdig skog og etter deres mening vært lite
opptatt av å registrere verneverdige områder.
I januar 2003 kom følgende signal fra admini
strerende direktør Asbjørn Mathisen: Styret i
Statskog hadde vedtatt at ikke-økonomiske drivbare områder kan fredes uten krav på erstatning.
Straks ble det replisert fra naturvernhold at all
verneverdig skog på statsgrunn måtte registreres,
ikke bare den verdiløse «skrapskogen». Under
behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai
samme år gikk både regjering og Storting inn
for at Statskog skulle brukes aktivt i skogvernet,
også til makeskifte. Her fikk nok Sponheim den
nødvendige politiske ryggdekningen for å dra i
gang en skikkelig økning av skogvernet. I oktober
2003 hevdet Statskog endelig at man nå jobbet
systematisk for å finne verneverdig skog. I november fikk imidlertid Statskog en klar korreksjon fra
Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet
påpekte at det var lite nytt i Statskog sine registreringer, og at en stor del av de foreslåtte verneområdene var høyereliggende, ikke-drivverdige
«nullområder» som allerede lå inne i ulike nasjonalparkforslag. Oversikten fra Statskog omfattet
derfor få nye områder som vesentlig vil styrke
skogvernet i Norge. Direktoratet ba i klartekst
Statskog om å se på hele sitt areal i vurderingen
av hvilke områder som kunne bidra til å styrke
skogvernet i Norge – slik også intensjonen var fra
Landbruksdepartementet. Naturvernforbundet
fulgte opp kritikken i februar 2004 og påpekte
at Statskog burde ha NINA’s mangelanalyse i
fokus. Man burde også ta hensyn til områdenes
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trusselstatus, vurdere behovet for restaurering
av gammelskoger, samt tenke langsiktig og land
skapsmessig.
I mai 2004 ga Direktoratet for naturforvaltning
ennå klarere instrukser: De ba Statstkog under
søke en rekke navngitte lokaliteter i ulike fylker
i løpet av året. Direktoratet måtte altså sterkt
veilede Statskog i hva de hadde av verneverdig
skog.
Etter at Sponheim og Hareide sommeren 2004
annonserte mulighetene for 40 % økning av skogvernet, begynte fylkesvise oversikter over verneverdig statlig skog å tikke inn utover høsten. I desember hadde man på bordet 48 kandidatområder
for vern i sør-Norge, med et samlet areal på 574
km2. Samtidig forelå det en klar fremdriftsplan:
Etter lokal og sentral høring skal vernet være
gjennomført i august 2005. Deretter ville man
gå løs på nord-Norge, samt supplere med noen
temaer i sør-Norge.
På tampen av 2004 protesterte Skogeierfor
bundet mot vern av statsallmenninger, dersom
de drives som bygdeallmenninger med bruksbe
rettigete. Noen slike områder ble overført til «frivillige verneprosesser». Helt konfliktfri ble altså
ikke satsingen på vern av statsgrunn, men disse
konfliktene er likevel langt mindre enn ved vern
av privat skog.

Utviklingen av «frivillig vern» på
privat grunn.
I februar 2003 ga Miljøverndepartementet 350
000 kroner i tilskudd til et pilotprosjekt om frivillig vern i regi av Skogeierforbundet. Prosjek
tet, som var startet høsten i forveien, foregikk
i kommunene Bærum, Drangedal, Fyresdal og
Stor-Elvdal. Skogeierforbundet signaliserte på
denne tiden at de ønsket frivillig vern som eneste
vernemåte framover. Som nevnt vedtok imidlertid
Stortinget senere at frivillig vern skulle være en
viktig strategi, og ikke hovedstrategi. I mars uttalte direktør Ivar Korsbakken i Skogeierforbundet:
«Forbundet er av den oppfatning at det er vernet
tilstrekkelig med barskog i Norge til at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Det er imidlertid
politisk besluttet at barskogvernet skal utvides».
Han måtte etterpå tåle kritikk for å ha uttalt
seg om vernomfanget, noe som er et fagbiologisk
spørsmål som ligger utenfor Skogeierforbundets
kompetanse. Det kan her nevnes at en finsk rapport (Hanski & Walsh 2004) konkluderte med at
en rekke skogsarter får problemer når andelen
gammelskog og naturskog i landskapet går under
10-20 %. Selv med et godt flerbruk anbefalte rapporten vern av hele 10 % av skogarealene for å ta
vare på artsmangfoldet.
I løpet av 2003 pekte miljøbevegelsen på en
rekke svakheter ved frivillig vern. Selv om også
disse forslagene skal kvalitetssikres av NINA,
er det fare for at man helt skygger unna unike
områder som det er knyttet konflikter til. Man
flytter også fokus bort fra NINA’s mangelanalyse.
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Dessuten skapes nye konflikter: Det blir konflikt
med miljøsiden når vernet blir sterkt næringsstyrt i stedet for å være faglig styrt. Brende måtte
i april 2003 presisere at han også ville vurdere
tidligere verneforslag, og at Trillemarka-saken
skulle gå sin gang.
Samtidig var det situasjoner der frivillig vern
på en overraskende måte løste gamle konflikter.
I 2004 gikk f. eks. grunneierne i storområdet
Skjellingshovde i Oppland med på vern. Dermed
ble en 15 år gammel, konfliktfylt sak løst. Hva
kan årsaken være til at det i disse to årene kom
på bordet en rekke frivillige forslag til skogvern?
Det er grunn til å tro at mange som egentlig syntes skogvern var greit, hadde kviet seg for å stå
fram i lokalsamfunnet tidligere, og at de nå åpent
kunne kaste seg på den nye trenden fordi de
skulle forhandle med sitt eget Skogeierforbund.
Verneforslag fra miljøvernmyndighetene hadde
nok mange steder satt grunneier-piggene auto
matisk ut. Enkelte skogeiere kunne også ha bruk
for kontanter (f. eks. til gründervirksomhet), eller
de hadde full jobb ved siden av og var lite avhengig av skogen som inntektskilde og arbeidssted.
Lønnsomheten ved skogsdrift hadde også vært lav
i flere år. Et ytterligere poeng er at verneverdige
skogsområder gjerne inneholder mange «nøkkelbiotoper», som grunneieren uansett ikke har lov
å hogge. I slike tilfeller kan det være bedre butikk
å verne skogen og deretter få full erstatning, enn
å måtte la nøkkelbiotopene stå igjen uten å få
erstatning.
Siden Stortinget hadde lagt stor vekt på frivillig vern, utvidet Skogeierforbundet gradvis sitt
engasjement og forhandlet med grunneiere om
vern av stadig flere områder, bl.a. Skrim-skogene.
De mottok også en «bestilling» fra Miljøvern
departementet om å forsøke frivillig vern av de
siste intakte områdene av den «boreale regnskog
en» (kystnære granskogen) i midt-Norge. Her
er det en unik lavflora som Norge har et inter
nasjonalt ansvar for.
Skogeierforbundet profilerte seg sterkt på frivillig vern disse to årene, men prosjektets vellykkethet er også avhengig av at grunneierne
blir fornøyd gjennom hurtig saksbehandling og
omgående erstatningsutbetaling. Mangel på pen
ger er en generell minimumsfaktor i vernearbeidet for skog, enten vernet er frivillig eller
ikke. I mai 2004 (som i 2002) gikk parter fra alle
leire sammen om et felles brev til Miljøvern- og
Finansdepartement med krav om mere penger
til skogvern i revidert statsbudsjett. Her sto
gamle kamphaner side om side: Skogeierforbundet, Norskog, Prosessindustriens Landsforening,
Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og WWF.
Dessverre nådde de ikke fram. Rasmus Hansson
i WWF raste: «Regjeringen skusler med dette
bort en enestående sjanse til økt vern. For første
gang er ALLE parter enige om behovet for mere
skogvern». Miljøverndepartementet unnskyldte
seg med at flere erstatningssaker var forsinket,
og at man hadde nok penger til å betale de ferdigbehandlete sakene.
I oktober 2004 vedtok Miljøverndepartementet
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at grunneiere som tilbyr frivillig vern får utbetalt
renter på erstatningsbeløpet i saksbehandlings
perioden, som en slags ventelønn. Måneden etter
foreslo Finansdepartementet skatt på erstatning
ved vern, noe Skogeierforbundet selvsagt protes
terte på, støttet av naturvernorganisasjonene.

Kort om Trillemarka-saken disse
to årene.
Naturvernforbundets forslag fra 2002 om å utvide
vernet av Trillemarka/Rollagsfjell i Buskerud
fra 43 til 205 km2 skapte store lokale protester.
Direktoratet for naturforvaltning konkluderte
imidlertid i desember samme år at forslaget var
godt faglig begrunnet. I mars 2003 bestemte
derfor Miljøverndepartementet at forslaget om
et storområde skulle sendes på høring. Dette var
det største gjenværende naturskogsområdet i
sør-Norge og inneholdt et høyt antall rødlistearter. Verneverdiene er i etterkant blitt bekreftet
og bestyrket av NINA. I området finnes forøvrig
landets eldste kjente levende gran på 480 år.
Høsten 2003 bestemte 50 grunneiere seg for å
gå til sak mot staten og prøve lovligheten av det
vedtatte vernet på 43 km2, sterkt støttet av berørte kommuner og Viken skogeierforening. Like
før saken skulle opp neste høst trakk de imidlertid saken tilbake. Grunneierne anså sjansene for
å vinne som små, og fryktet å bli tillagt betydelige
saksomkostninger.
I 2003 ble miljøvernminister Børge Brende utsatt for mange harde utfall i Trillemarka-saken,
både fra berørte lokalsamfunn og fylkespolitikere
fra hans eget parti Høyre. I Sigdal satte man
åpenlyst opp en «Brendefelle», som en dyrefelle
i reisverk. I Aftenposten 13. mars 2003 slo han
sterkt tilbak under overskriften «Skogvern er en
miljøpolitisk kjerneoppgave». Her sier han:
«Det er god konservativ politikk å overlate samfunnet til våre etterkommere i minst like god stand
som vi selv overtok det. Dette prinsippet gjelder
også i samarbeidsregjeringens miljøpolitikk: Vi
skal sikre et like stort artsmangfold i norsk natur
i fremtiden som i dag».
På FN’s Biomangfolddag 13.5.03 ble Brende
overrakt SABIMA’s biomangfoldpris for «hans
kloke og modige politisk lederskap og solide arbeide for vern av norsk natur».
I august 2003 leverte Buskerud Bondelag et
privat forslag om å verne de statlige sølvverk
skogene på 163 km2 ved Kongsberg i stedet for
Trillemarka. Etter en faglig vurdering avviste
Direktoratet for naturforvaltning dette forslaget,
som bare inneholdt mindre partier med verne
verdig skog. I mars 2004 kom et ytterligere alter
nativ på bordet fra grunneierhold: Omtrent 100
km2 frivillig vern andre steder i Buskerud og
Telemark, særlig på Skrim. Men heller ikke dette
forslaget kunne erstatte kvalitetene i Trillemarka.
I et møte med representanter for grunneierne ga
Brende uttrykk for mishag overfor den hetsen
han lenge var blitt utsatt for, og sa: «Det skal mye
til for å blidgjøre meg i denne prosessen». I løpet
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Børge Brende ble utsatt for mye kritikk fra grunneiere og
partifeller, men ble også hyllet fra naturvernhold for sitt
sterke engasjement for vern av norsk natur. Utsnitt fra
Nationen 24.3.03.

av 2004 utarbeidet Fylkesmannen i Buskerud,
i samarbeid med en konfliktløsende gruppe, to
alternative avgrensninger på 175 og 146 km2. I
oktober 2004 kom så grunneierne med et overraskende forslag om frivillig vern av 60 km2 i
Trillemarka, som ville gi et totalt verneområde
på ca. 100 km2. Naturvernforbundet protesterte
på at dette forslaget var forhandlet fram i hemmelighet og kastet som lokkemat direkte i fanget
på den nytilsatte miljøvernministeren Knut Arild
Hareide, når verneprosessen var avtalt å foregå i
åpenhet. Forbundet krevde at deres opprinnelige
forslag på 205 km2 skulle følge saken som et reelt
alternativ. Da 2004 ebbet ut, forelå altså en rekke
ulike alternativer til størrelse og avgrensning, fra
100 til 205 km2, som alle skulle gå til lokal og sentral høring. Departementet tok sikte på at denne
viktige vernesaken skulle avsluttes i 2006.

Europa følger med
I september 2003 kom miljøsjefen i Axel Springer
Verlag, Florian Nehm, på befaring i de trønderske
«regnskogene». Forlaget, som kjøper mye papir
produsert av miljømerket tømmer fra Norske
Skog, var blitt presset av den tyske miljøvern
organisasjonen Pro Regenwald til å undersøke om
kystregnskogens artsmangfold ble ivaretatt. Befaringen førte til at Norske Skog stanset tømmer-
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kjøp fra Skogeierforeningen Nord med øyeblikkelig virkning, av frykt for å miste markedsandeler
hos Springer. I mai 2004 fulgte det prestisjetunge
tidsskriftet Der Spiegel opp med en lignenede
befaring, som resulterte i en to siders artikkel i
september om «den kalde regnskogen» og dens
biologiske verdier. Tidsskriftet ønsket ikke fibre
fra disse skogene i sitt papir.
I England prøvde Greenpeace i 2003 å få
forlagene til å boikotte papir fra verneverdige
gammelskoger i bl.a. Finland, Kanada og Indo
nesia. Dette lyktes langt på vei: Fjorten britiske
forlag med Harry Potters skaper J. K. Rowling i
spissen støttet boikotten. Året etter fikk Norge
føling med den økende miljøbevisstheten i Eng
land. I oktober kom det signaler om at engelske miljømyndigheter var i ferd med å velge
FSC-sertifisert virke som statlig innkjøpspolitikk. Dette betød at Norges PEFC-sertifisering
ble satt under press, og Norges Skogeierforbund
sendte et protestbrev til engelske myndigheter.
Forbundet ba også landbruksminister Sponheim
sørge for at det ikke oppsto handelshindringer
med England. I desember svarte det engelske
miljøverndepartementet at landet ikke vil stoppe
import av PEFC-sertifisert tømmer, men i offentlige innkjøp ville FSC-sertifisert virke bli klart
prioritert. Helt på tampen av 2004 sendte norske

miljøvernorganisasjoner et felles brev til det engelske miljøverndepartementet, der de listet opp
flere svakheter ved de norske standardene, og ba
England om å boikotte norsk PEFC-tømmer.
I 2003 dokumenterte WWF at Norge lå på
europeisk jumboplass i skogvern, sammen med
Østerrike og Sveits. En gallup viste samtidig at
86 % av nordmenn mente at skogvern var viktig,
mens hele 93 % av den samlede europeiske befolkningen mente dette.

Naturvernforbundet og WWF
utgir hvert sitt hefte om
skogvern
Naturvernforbundets oversikt over «Våre siste
villmarker i skog» ble i april 2003 trykket som
et eget hefte. Hovedbudskapet var at vi må sikre
de siste inngrepsfrie skogsområdene over 10 km2,
og 43 områder ble detaljert omtalt med karter og
bilder. Et år senere kom «WWFs verneplan» som
fremhevet fem skogtyper og 34 områder som noen
av de mest verdifulle juvelene vi finner i norske
skoger. De to utspillene utfylte hverandre.

Politisk sprik fra «stopp artstapet» til «vernepause»
Miljøvernminister Knut Arild Hareide fra KrF
uttalte ved tiltredelsen at han var opptatt av å
bevare skaperverket og dets mangfold. Han ble
øyeblikkelig tatt på ordet, og ved åpningen av
Miljøhuset i Oslo i september 2004 underskrev
han faktisk en erklæring om at han ønsket å
stoppe tapet av biologisk mangfold i Norge innen
2010. Bare en uke senere var senterpartiets leder
Åslaug Haga på banen i mediene og krevde en
vernepause i dette landet.
Miljøverndepartementet arbeidet imidlertid videre med Hareides visjon og meldte i november
at det våren 2005 skulle legges fram en nasjonal
tiltaksplan for å stanse tapet av biologisk mang
fold.

Få nye skogsreservater disse to
årene

Utsnitt fra Der Spiegel nr. 28/2004, med omtale av den
kalde norske kystregnskogen, dens biologiske verdier
og truslene mot den. Den norske laveksperten Håkon
Holien er avbildet.
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I 2003 ble ingen nye barskogsreservater opprettet. Men utvidelser av to nasjonalparker dette
året sikret en god del gammel furuskog: Femunds
marka den 21. februar og Øvre Pasvik (samt opprettelse av Øvre Pasvik landskapsvernområde)
den 29. august. I Møre og Romsdal ble samme år
noen mindre områder med edelløvskog vernet.
Den 18.6.04 ble to viktige, større barskogsom
råder vernet: Skjellingshovde i Oppland (28 km2
totalt, derav 17 km2 produktivt) og Fugglia i Hedmark (18 km2 totalt og 12 km2 produktivt). Dette
skapte glede i naturvernkretser. Skjellingshovde
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Antall områder som ikke er i prosess: 15.

Verneutsikter for 2005

Straks etter tilsettelsen opparbeidet miljøvernminister
Knut Arild Hareide seg en betydelig fallhøyde.

ble betegnet som det største gjenværende gammelskogsområdet i denne del av landet. Begge
områdene hadde vært båndlagt med meldeplikt,
og var ferdig saksbehandlet allerede i 2002. Den
gang var det imidlertid ikke plass til områdene
innen den kvoten som Stortinget hadde satt. Det
bør videre nevnes at ved opprettelsen av Skarvan
og Roltdalen nasjonalpark i Trøndelag den 20
februar 2004 ble et stort, intakt skogsområde i
Roltdalen vernet. Direktoratet for naturforvalt
ning hadde faktisk støttet et lokalt ønske om veibygging innover i dalen, men miljøvernminister
Børge Brende bestemte i tolvte time at skogdalen
skulle inngå i nasjonalparken uten at det ble
bygget vei. Ved opprettelsen av to nye nasjonal
parker 17 desember 2004 (Blåfjella-Skjækerfjella
og Lierne) ble dessuten deler av to store barskogs
områder vernet, hhv. Låarte-Skæhkere og Hest
kjølen/Hartkjølen.

Status for «de siste villmarker i
skog» på slutten av 2004
For de 43 «villmarkene» over 10 km2 som Natur
vernforbundet omtalte i et eget hefte, var status
som følger da 2004 ebbet ut:
Antall områder som var vernet: 3 (Roltdalen, Fugglia og Skjellingshovde). Merknad: I TrillemarkaRollagsfjell var et ca. 40 km2 stort kjerneområde
vernet, men det ble arbeidet videre med mulig
vern av ca. 200 km2.
Antall områder som var delvis vernet: 2 (LåarteSkæhkere og Hestkjølen /Hartkjølen).
Antall områder med pågående verneprosess:
15. Merknad: Dette gledelig høye tallet skyldes
hovedsakelig den nye Statskog-satsingen på vern,
samt visse høytliggende skogsområder som planlegges å inngå i nye eller utvidete nasjonalparker.
Statlige arealer med lavt konfliktnivå dominerer
altså listen.
Antall områder som trolig kommer i prosess i
2005-2006: 8. Merknad: Årsaken er oftest den
samme som nevnt ovenfor.

12

I 2004 ble 14 barskogområder på tilsammen
21 km2 (derav 12 km2 produktiv skog) sendt til
sentral høring, med sikte på vern i 2005. Disse
områdene var på lokal høring i 2002, men ble
utelatt ved sentral høring på grunn av trange
arealrammer. I august 2005 forventes det vern av
betydelige skogarealer på statsgrunn, herunder
flere storområder. I dette året bør også en del
områder basert på frivillig vern komme i havn,
inkludert noe kystgranskog. I samlet areal kan
2005 komme til å bli et brukbart år for skog
vernet, dersom de nødvendige erstatningsbeløp
stilles til disposisjon. Heldigvis skal Landbruks
departementet, og ikke Miljøverndepartementet
betale for vern på statsgrunn. I oktober 2004
lovet miljøvernminister Hareide 105 millioner til
skogvern i 2005, et beløp han var stolt av. Natur
og Ungdom svarte med å kreve en milliard årlig
i fem år. Det er nemlig kostnadene dersom man
skal nå NINAs anbefaling om vern av 4,6 % innen
det året hvor Hareide har planlagt å stoppe tapet
av biologisk mangfold i Norge (2010).
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