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bevilgningene krabber litt oppover
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Et ambisiøst mål, men uten
fremdriftsplan og budsjett

I denne perioden oppnådde naturvernorganisasjonene en stor seier:
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Den 23. mai 2016 vedtok et flertall i
Stortinget et langsiktig mål om 10 %
skogvern. Dette ble feiret med kake
og store smil i Lagtingssalen (se bilde). I flere år hadde man fra naturvernhold fremhevet dette nivået som
et minimum for å redde artsmangfoldet i skog, senest 17. august 2015
i et felles brev fra Naturvernforbun-

det, SABIMA og WWF til Klima- og
miljødepartementet. Energi- og
miljøkomiteen (minus Sp) ble etter
hvert overbevist og gikk inn for 10 %
i en revidert naturmangfoldmelding
i desember 2015. I forkant hadde
naturvernorganisasjonene jobbet
hardt og samkjørt, og levert hele 33
forslag til forbedringer av Stortings-

historie i Norge
←Bilde: Vikerfjell naturreservat vest for Sperillen er på hele 80 km2. Bildet viser gammel
furuskog på skrinn mark. Verneområdet inneholder også mye gammel granskog og et høyt
antall rødlistearter. Foto: Rein Midteng.

meldingen «Natur for livet – Norsk
handlingsplan for naturmangfold».
Da kaken var spist på Stortinget
den 23. mai 2016, og hverdagen
meldte seg, oppsto en merkelig usikkerhet: Hadde Stortinget vedtatt
10 % av det totale skogarealet eller
10 % av det såkalte produktive skog
arealet? Media har i ettertid pleid
å bruke det totale skogarealet som
referanse. Men Trude Myhre i WWF
viser til den vedtatte teksten som
sier at vernet skal «økes fra dagens
tre prosent til 10%». Med henvisning
til tre og ikke fire prosent ligger det
implisitt at det gjelder produktiv
skog, hevder hun.
Men hvor fort skal målet nås? I
komiteen hadde V, SV og MDG foreslått 10 % av produktiv skog innen
2025, og 5 % innen 2020, men ikke
fått med seg resten av komiteen på
en slik tydelig fremdriftsplan.

Langt igjen til skogvern-milliarden

Solberg-regjeringen som kom til
makten i 2013 (og ble gjenvalgt
i 2017) svekket på mange måter
naturvernarbeidet. For eksempel
ble den viktige planavdelingen i
Klima- og miljødepartementet flyttet
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesmannens innsigelsesmyndighet overfor kommunene

ble vesentlig svekket, og Miljødirektoratet fikk et smertelig kutt på 33
millioner i 2017. Skogvernet basert
på frivillige innspill fra skogeiere og
fra offentlig eid skog ble heldigvis
videreført, men bevilgningene ble
forsøkt kuttet ned. Som vist i forrige
artikkel var det press fra særlig V og
Krf som forhindret at skogvernbudsjettet sank i perioden 2013-2015. Så
også i årene 2016-2018. Bevilgningene ble 394 millioner for 2016, 442
millioner for 2017, og 467 millioner
for 2018. Vi ser altså en svak økning,
men skogvern-milliarden som naturvernorganisasjonene hadde etterlyst
i årevis, uteble. (For 2019 kuttet man
23 millioner, til 444 millioner).
Trude Myhre i WWF påpekte i
januar 2017 at med dagens bevilgninger ville ikke målet om 10 % skogvern nås før i 2043. Samme sommer
gjennomførte hun en «pilegrimsvandring» til Trondheim for skogvernet.
Det skapte mye oppmerksomhet om
saken, også i politiske miljøer. MDG,
SV, Rødt og Venstre lovet en årlig
norsk skogvernmilliard. Ap lovet 10%
skogvern innen 10 år (altså innen
2027). Krf lovet systematisk opptrapping. Høyre lovet å øke skogvernet
gradvis. Sp lovet at så lenge vernet
skjer frivillig, er de med på å øke
skogvernbudsjettet. Frp fikk hun
ikke møtt.

Gode erstatninger og fortsatt
stor interesse for frivillig
vern blant skogeierne

Erstatningen ved skogvern er god, og
den er skattefri. I denne perioden ble
det vedtatt ytterligere to økonomiske
fordeler: Sameier fikk skattefritak
på lik linje med private eiere, og det
skulle gis erstatning også ved vern

Del 13: Perioden 2016-2018

av skog etter Markaloven (såkalte
friluftslivsområder).
Miljødirektoratet har etablert et
godt samarbeid med Skogeierforbundet og kommer med «bestillinger»
som Skogeierforbundet skal forsøke
å dekke. Av viktige skogtyper kan
nevnes: Bekkekløfter, kystregnskog,
edelløvskog og rike barskoger. Høyproduktive arealer holdes imidlertid
ofte tilbake av grunneier og er underrepresentert i skogvernet. Storområder som er reddet gjennom vern
har typisk nok gjerne en overvekt av
lavproduktive arealer.
Et viktig poeng for mange grunneiere er at retten til jakt og fiske beholdes når skogen deres vernes. Man
eier faktisk arealet fremdeles, men
altså med klausul om at skogen skal
stå. Fra grunneiers synspunkt kunne
selve prosessen gått fortere, da det
tar to-tre år fra et frivillig forslag
lanseres til erstatning er utbetalt.
Skogeierforbundet har gjort en
stor innsats med å få inn frivillige
verneforslag. Men fremdeles er fordelene ved salg av skog til vern for lite
kjent blant skogeierne. Vi får håpe
at tilbudene fortsetter å komme inn,
slik at de årlige bevilgningene blir
brukt opp. Siden idéen med frivillig
vern oppsto i 2000, er 450 områder
med et totalareal på 1500 km2 blitt
vernet frivillig pr. 1.1.2018. Gjennomsnittsarealet på disse reservatene er om lag 3 km2, men variasjonen
er stor.

Statskog bidrar, men noe motvillig

Statskog er landets største grunneier, men har i hele skogvernets
historie vært nølende med å bidra.
Det vakte stor glede i naturvernkretser da 10 viktige områder på
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Jubel og festivitas i Lagtingssalen på Stortinget: Man har vedtatt et mål om 10 % skogvern. Til venstre Ola Elvestuen, i midten Trude Myhre fra
WWF, og til høyre Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet. Foto: Martin Grüner Larsen

statsgrunn i Nordland ble vernet 10.
november 2017. Et av dem, AusterVefsna, er en temmelig urørt elvedal
på 16 km2 med varierte naturtyper,
bl.a. kalkskog. Et annet er Storveltlia på 15 km2, med gammel
naturskog på kalkgrunn. Alle disse
områdene hadde ligget klare for vern
i åtte år. Historien går helt tilbake
til Bondevik II-regjeringen (20012005), der landbruks- og matminister
Lars Sponheim (V) påla Statskog å
registrere verneverdig skog på sine
arealer.
I Hedmark ble ni verdifulle områder på statsgrunn vernet 21. juni
2017. Vernet var nok et resultat av
at Stortinget to år tidligere hadde
minnet Statskog kraftig på deres
plikt til å bidra i skogvernet. I 2018
ble omsider viktige statskog-områder
i Troms vernet, etter å ha ligget på
vent i mange år. Statskog vernes
for øvrig ikke gjennom frivillig vern,
men gjennom klassisk myndighetsstyrt vern.
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Vern på statsallmenninger er et
uløst problem. Det skyldes et tidligere vedtak om at også statsallmenningene skal forsøkes vernes gjennom frivillighet. I praksis har dette
vært fullstendig feilslått da styrene
i de lokale statsallmenningene eller
fjellstyrene (nord for Steinkjer kommune) ikke har vist interesse for
vern. Flere områder med høyeste verneverdi ligger altså uten vern og med
fare for hogst. Blant annet gjelder
dette områder med urskog utenfor
Gutulia nasjonalpark (Stygglandet),
regnskogsmiljøer i Lierne og gamle
furuskoger i Sogn og Fjordane.

Store områder

Store områder er viktig i skogvernet.
De har flere arter, større bestander,
og tåler brann, stormfelling og slitasje bedre enn små områder. De er
også viktige for forskning, undervisning og rekreasjon. Her skal nevnes
noen store områder som ble vernet i
perioden 2016-2018.

Den 10. juni 2016 ble et av landets
største skogreservater etablert i
Vikerfjell i Buskerud (vest for Sperillen). Avgrensningen er riktignok
svært hakkete, men totalarealet er
på hele 80 km2. Det er det største
reservatet som er etablert gjennom
frivillig skogvern. De store, sammenhengende gammelskogene gir
leveområde for arealkrevende naturskogsarter. I urskognære partier
finner vi store forekomster av sjeldne
og sårbare lavarter knyttet til gamle
og døde trær.
Av og til kommer verdifulle utvidelser av eksisterende reservater.
Den 1.12.2017 ble 2 flotte reservater
i Telemark utvidet. Lone naturreservat, et artsrikt område som
dekker store høydeforskjeller, er nå
på 29 km2. Blant annet finner vi her
mange sjeldne og trua arter av markboende og vedboende sopp. Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat
er blitt på hele 42 km2 og inneholder
blant annet hule, grove eiker.

Skogvern 2016-2018: Antall nye verneområder og areal.
DATO

ANTALL
OMRÅDER

AREAL
(KM2)

DERAV PROD.
AREAL (KM2)

ANTALL
FYLKER

10. juni 2016

17

83

45

7

25. november 2016

33

55

44

10

16. desember 2016

18

48

29

8

SUM 2016

68

186

118

21. juni 2017

19

94

56

10

10. november 2017

10

57

33

1

1. desember 2017

36

74

59

8

15. desember 2017

49

110

64

10

SUM 2017

114

335

212

22. juni 2018

25

117

63

7

7. desember 2018

22

113

47

8

14. desember 2018

40

90

59

8

SUM 2018

87

320

169

I januar 2018 gikk venstre inn
i regjeringen, og Ola Elvestuen
ble klima- og miljøminister. Han
ønsket en utredning om en mulig
skog-nasjonalpark i Østmarka nær
Oslo. Oslo og Ski kommuner har til
sammen tilbudt et areal på om lag 30
km2, som støter inn mot Østmarka
naturreservat på 18 km2. I en foreløpig vurdering i desember samme år
konkluderte fylkesmannen at store
deler av Østmarka kvalifiserer til
nasjonalpark og anbefalte Miljødirektoratet å gå videre med saken.

Vern i tall for disse tre årene

Tabellen oppsummerer antall verneområder, totalareal og produktivt
areal. Året 2017 ble et rekordår i
antall, med 114 nye skogsreservater.
Tabellen viser at vernet kommer i
puljer, gjerne en i juni og to oppunder jul. I denne treårsperioden økte
vernearealet fra 2,9 % til 3,5 % av
det produktive skogarealet. Av totalt
skogareal er nå 4,7 % vernet.

En kort oppsummering etter
30 år med skogvern

Da Barskogutvalget la fram sin
innstilling om skogvern i 1988 var
temaet konfliktfylt, og forskningen

omkring vernebehovet var begrenset.
Dessuten er skogvern dyrt. Utvalget
våget ikke å foreslå mer enn 1 % av
det produktive skogarealet. Tredve
år senere har vi altså vernet 3,5 % av
produktiv skog, så «glasstaket» på 1
% er forlengst brutt. Internasjonale
forpliktelser og nyere forskning har
omsider fått Stortinget til å kreve 10
% vern –forhåpentligvis tolket som
andel av produktivt areal. Noen forskere mener at også dette er for lavt.
Men vi kan trygt si at skogvernet har
oppnådd økende forståelse i løpet av
disse 30 årene. Vi er fremdeles midt
i prosessen, som kommer til å gå i
lang tid fremover.
Foruten internasjonale konvensjoner og ny forskning om arealbehov,
har presset fra frivillige organisasjoner vært viktig. Men jeg vil også
nevne to andre «motorer» som har
bidratt til å drive skogvernet framover – og som var umulig å forutsi
i skogvernet tidlige fase! Den første
overraskelsen var kraften i europeiske forbrukeres krav om «urskogsfritt
papir» tidlig på 1990-tallet, noe særlig Springer Verlag i Tyskland ble
utsatt for. For å beholde markedsandeler til Europa forsto både Skogeierforbundet og skogindustrien at de

måtte gjøre to ting: Bidra til skogvernet og miljøsertifisere hogstene.
De norske naturvernorganisasjonene
var viktige i disse prosessene. Den
andre overraskelsen var at skogvernet omkring år 2000 ble «overtatt» av
Skogeierforbundet gjennom frivillig
vern. Fra å stå sammen i protest mot
«tvangsvern» sto plutselig skogeierne
i kø for å selge skog til vern! Tidligere artikler i denne serien gjør rede
for dette.
Dagens mål om vern av ti prosent
skog (forhåpentligvis regnet som
andel av produktiv skog) er trolig et
minimumsbehov for å redde det rike
artsmangfoldet i gamle skoger. Men
oppnår vi dette målet fort nok? Tallet
står der og blinker i tåka, som et mål
uten fremdriftsplan og et sikkert
budsjett. Stortinget har dessuten
avvist to forslag fra naturvernorganisasjonene: At all hogst i kongeriket
skal meldes på forhånd, og at hogst
av skog eldre enn 160 år bør forbys.
Imens hogges det i våre eldste skoger
– med statstilskudd.

Takk

Takk til Rein Midteng og Trude
Myhre for gode kommentarer til
manus.
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