Barskogvernets historie i Norge

Del 1. 1905-1986: Pionérfredninger og opptrapping fram mot
Barskogutvalget
Barskogvernet er uten tvil den mest konfliktfylte verneplanen i norsk naturvernhistorie. Samtidig er den en av de viktigste.
Barskogen er landets vanligste skogtype
og utgjør 85 % av stående kubikkmasse.
Omtrent en fjerdedel av Norge er dekket
av barskog. Samtidig inneholder begrepet
«barskog» så mangt. Det spenner fra
næringsfattig furuskog på skrinne koller
til næringsrik granskog på dyp muldjord,
fra kystskog til fjellskog, og fra Sørlandets
varmekjære blandingsskoger til verdens
nordligste furuskoger opp mot Ishavet.
Både for å bevare artsmangfoldet og for å
redde viktige naturdokumenter for ettertiden, er vern av barskog viktig.
Sigmund Hågvar
Institutt for biologi

og naturforvaltning,

NLH

I forhold til mange andre naturtyper kom det
systematiske, landsomfattende vernet av barskog
sent i gang i Norge. Allerede på 1960-tallet ble
det, på initiativ av Statens naturvernråd og Statens naturverninspektør, igangsatt nasjonale registreringer av verneverdige myrer, våtmarker og
edelløvskoger. I 1977, fem år etter opprettelsen av
Miljøverndepartementet, fremmet man den første
fylkesvise verneplanen for edelløvskog (i AustAgder). Den politiske forståelsen for et systematisk barskogvern vokste først fram på 1980-tallet.
Etter at Barskogsutvalget i 1988 leverte sitt
«Forslag til retningslinjer for barskogvern», gikk
det ennå 2-5 år før de første barskogsreservatene
i den nye landsplanen så dagens lys.
Hva er da hensikten med å lage en historisk
oversikt over en så ung verneplan? For det første
går pionérarbeidet med fredning av barskog helt
tilbake til 1905. For det andre er både opplad
ningen på 1970- og 80-tallet og videreføringen
på 1990-tallet interessant stoff, ofte med sterke
spenninger mellom verneinteresser, skogbruks
interesser og praktisk politikk. For det tredje er
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Fig. 1. Gamle, digre furuer i Elferdalen naturreservat
(Lisleherad, Telemark). Denne enestående urskogsresten
i Elferdalen var tidlig kjent av skogkyndige. Men området
var privateid, og forslag om fredning førte ikke fram. I
1964 ble omsider det gjenværende, lille skogsområdet
på 52 dekar kjøpt av Statens Naturvernråd og fredet ved
kongelig resolusjon. Foto: Sigmund Hågvar.
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hendelsesforløpet allerede så innholdsrikt at det
kanskje fortjener å bli nedskrevet, mens det ennå
lar seg rekonstruere. Samtidig står vi midt oppe i
det! Norsk institutt for naturforskning (NINA) og
Skogforsk anbefalte i 2002 at skogvernet i Norge
burde økes fra nåværende 1 % av det produktive
skogsarealet til 4,6 %. Denne utredningen ble
laget på oppdrag av Miljøverndepartementet og
Landbruksdepartementet. I stortingsmeldingen
om «Rikets miljøtilstand» våren 2003 bebudet regjeringen en økning av skogvernet. Dette gir håp
for det videre vernearbeidet, og mange verneverdige områder står allerede i kø for å bli behandlet.

Men naturvernorganisasjonene kritiserte meldingen kraftig for at økningen ikke var tallfestet,
og at meldingen manglet både framdriftsplan og
løfte om nødvendige bevilgninger.
Siden undertegnede er en av dem som har vært
med i prosessen siden starten, og som har opplevd
mye av den «fra innsiden», er det fristende å krydre framstillingen med litt personlige merknader
og erfaringer.
Før vi går løs på det systematiske vernearbeidet, må vi imidlertid kaste et blikk snaut 100 år
tilbake.

Fig. 2. Maliskjæra skogreservat på 225 da (i Grue, Hedmark) ble administrativt vernet av Direktoratet for statens skoger
i 1975. Her finnes bl.a. svært høye graner på god bonitet. De vel 50 administrativt fredete skogreservatene utgjorde en
viktig del av pionérfasen i barskogvernet, men de fleste av områdene var små. Foto: Sigmund Hågvar.
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Pionérfredninger av barskog
De tidligste fredningene av norsk barskog skyldtes i stor grad initiativ fra skogbrukshold! Allerede i 1905 fredet Statens skogvesen 40 dekar
frodig, gammel granskog i Grøftrem i Nordland.
Bakgrunnen var en oppfordring fra daværende
skogdirektør Saxlund, som ba skoginspektørene
lete etter urskogsrester som burde fredes. Selve
naturverntanken på denne tiden var imidlertid
skapt av et knippe forutseende naturforskere:
geografen Yngvar Nielsen, zoologen Robert Collett og botanikeren Johan Nordal Fischer Wille.
Deres motiver var hovedsakelig av vitenskapelig karakter. Men noen var også opptatt av de
bynære skogene allerede på denne tiden. I 1902
foreslo dr. Hans Henrik Reusch å frede «Frognersæterskoven» som nasjonalpark, vårt eldste
nasjonalparkforslag!
Etter hvert fikk vi flere administrativt fredete
barskogsområder på statens grunn, og enkelte
i medhold av våre naturvernlover av 1910 og
1954. Vern av urskogsrester ble fram til midten
av 1900-tallet i stor grad drevet fram av enkelt
personers initiativ. I 1916 argumenterte botan
ikeren og skogforskeren Oscar Hagem for «fredning av urørt furuskog» i Tidsskrift for skogbruk
(se faksimile). Et par tiår senere (i 1938) hadde
samme tidsskrift en artikkel av forstmannen og
naturvernpioneren Christian Thorvald Kierulf,
der han mente at urskogen i Pasvik i Finnmark
burde fredes som nasjonalpark. (Dette ble først
realisert i 1970!). I regi av Det norske Skogselskap fikk Kierulf i 1946 satt i gang en mere
systematisk registrering av urskogsrester. Året i
forveien hadde han en artikkel i Aftenposten med
tittelen «Bevar vår urskog!» (se faksimile). Dette
arbeidet ble senere fulgt opp av Kristen Krogh,
først som skogforvalter og skoginspektør, og siden som naturverninspektør. Sistnevnte stilling
ble etablert i 1960, og var norgeshistoriens første
heltidsstilling i naturvern. Ennå var det 12 år til
Miljøverndepartementet ble opprettet.
I samarbeide med Direktoratet for statens skoger gjenomførte Krogh en pionéraktig «landsplan
for skogreservater på statens grunn» (administrativ fredning) på 1960- og 70-tallet. Men de fleste
av disse verneområdene var små, og begrensningen til statsgrunn ga ikke den ønskede geografiske og naturtypemessige spredningen.
Her kan også nevnes at Øyvind Skar i 1964
foreslo vernet et 9 km2 stort urskogspreget område med gammel furuskog og frodig bjørkeskog
i Vettismorki i Vest-Jotunheimen. Skogområdet
ligger like ved Vettisfossen i Årdal kommune.
Med sitt frie fall på 275 meter er dette forøvrig en
av verdens høyeste fosser og ble fredet allerede i
1924. Han rapporterte at «naturen i det nevnte
området er enestående i sitt slag». Dessverre
var deler av denne fjellfuruskogen blitt skadet
av fluorutslipp fra aluminiumsverket i Årdal på
1950-tallet. Men fordi utslippene også skadet
husdyr ble de relativt raskt redusert, og skogen
har siden kommet seg. Skogen i Vettismorki ble
omsider vernet som en del av Utladalen land-
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Faksimile av begynnelsen av Oscar Hagems artikkel i
Tidsskrift for skogbruk, 1916.

skapsvernområde i 1980.
En mer utførlig fremstilling av det tidlige barskogvernet er gitt i boka «Norsk urskog» (Berntsen og Hågvar 1991).

Oppladningen mot et systematisk barskogvern: 1970- og
80-tallet.
Vassfaret går tapt, ingen verneplan for
Oslomarka
Barskogutvalgets opprettelse i 1986 var foranlediget av en gradvis «oppladning» gjennom 1970- og
80-tallet. 1970-tallet var preget av liten offisiell
interesse for barskogvern. Fra tiden som ung konsulent for vernesaker i Miljøverndepartementet
1972-75 (de tre første årene i departementets historie) husker jeg at hovedfokuset var våtmarksreservater (hovedsakelig på grunn av fuglelivet) og
myrreservater. Det hastet svært med vern av disse
to naturtypene, og det var mulig å få politisk forståelse for dette. Blant annet hadde vi de tre store
sakene Øra, Nordre Øyeren og Akersvika, alle internasjonalt viktige «Ramsar-våtmarksområder»
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i dag. En del edelløvskogs- og sjøfuglreservater
ble også opprettet. Men barskogvernet var i stor
grad overlatt til Direktoratet for statens skoger,
som nå og da fredet enkelte mindre urskogsrester
administrativt.
Naturvernorganisasjonene sloss imidlertid på
1970-tallet for to viktige vernesaker i barskog:
Det intakte Vassfar-landskapet med en restbe
stand av bjørn, og et system av verneområder i
Oslomarka. Et konkret forslag til verneområder
i Oslomarka forelå i departementet allerede i
1973-74. Den gang var områder som Vidvangen
og Oppkuven ennå relativt intakte. Dessverre ble
ingen av disse planene realisert den gang, og flere
verdifulle naturdokumenter gikk tapt. «Rester»
av det lite berørte Oslomarka ble ikke vernet før
på 1990-tallet. Kaster vi et sideblikk til Sverige,
startet naturvern- og skogbruksmyndighetene der
et fruktbart samarbeide om en landsomfattende
verneplan for barskog allerede i 1977.

«Skogbruk er naturvern»
Som forsker på Norsk institutt for skogforskning
(NISK) i perioden 1975-90 hadde undertegnede
god anledning til å følge spenningene mellom naturvern og skogbruk på nært hold. I andre halvdel av 1970-tallet vokste det fram ganske sterke
motsetninger mellom naturvern og skogbruk. Her
var det i stor grad friluftsinteressene som var på
banen. Særlig diskuterte man hvordan det moderne flateskogbruket i Oslomarka burde ta bedre
hensyn til landskapsbilde og opplevelsesverdier.
Slagordet «skogbruk er naturvern» ble etter hvert
flittig brukt fra skogbrukshold, under påskudd
av at skogbruket tross alt forvalter en fornybar
ressurs. Mange av de motivene som senere skulle
danne basis for verneplanen for barskog, som
artsbevaring og verdi for forskning og undervisning, kom skikkelig på banen i Norge først på
1980-tallet.

1980-årene: Politisk forståelse øker, og
faglige argumenter blir hørt
I 1980 satte den internasjonale naturvernunionen
IUCN igang en offensiv kalt «Verdens natur
vernstrategi». I Oslo ble lanseringen åpnet av miljøvernminister Rolf Hansen. Dette internasjonale
utspillet bidro nok til å legitimere nytenkning
med hensyn til verneplaner også i Norge.
Året etter, i 1981, kom det omsider klare politiske signaler gjennom Stortingsmelding 68
om «Vern av norsk natur». Her bebudet regjer
ingen en verneplan for «urskogspregede barskogs
områder». Denne «klare meldingen» ble fem år
senere et viktig formelt grunnlag for opprettelsen
av Barskogutvalget.
De norske biologene som interesserte seg for
barskogvern i begynnelsen av 1980-tallet kunne
hente mye inspirasjon og verdifull kunnskap fra
svenske utredninger. Samtidig var barskogvernet
gjennom Stortingsmelding 68 nå blitt et politisk
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legitimt tema her til lands. En av pionerene i
moderne norsk naturvern, dosent (og senere professor) i natur- og miljøvern ved NLH, Sigmund
Huse, skrev i 1982 en artikkel i Tidsskrift for
skogbruk med tittelen «Urskog/naturskog – verdi
for naturvern og forskning». Huse hadde i 1965
tatt lisensiatgraden på urskogens struktur i Øvre
Pasvik. Han påpekte bl.a. at de urskogsrestene
som hittil var fredet i Norge var meget skjevt fordelt, både geografisk og skogtypemessig. De fleste
hadde lav bonitet og befant seg høyt til fjells eller
langt mot nord. Dessuten var områdene gjennomgående små (særlig på bedre jordtyper).
I 1981 diskuterte jeg mulighetene for en landsdekkende verneplan for barskog med Huse. Faglig
sett var vi begge sterkt opptatt av spørsmålet. Men
som gammel byråkrat fra både Kommunal- og arbeidsdepartementet og Miljøverndeparementet,
påpekte Huse at dette kom til å bli svært konfliktfylt. «Det blir et vepsebol», sa han. Og noe i den
retning ble det.
Plukker vi fram NISK´s årbok for 1984, får vi
et tidsbilde av hvordan holdningene til skogvern
var i ferd med å svinge over til det positive. Undertegnede fikk det året lov til å slippe til med
en tema-artikkel med tittelen «Bevaring av urørt
barskog – en hastesak». Jeg viste til at NISK
de siste årene hadde opp-prioritert «flerbruks
hensynene» i skog. Verneoppgaver var på dette
tidspunktet innarbeidet i instituttets langtidsplan. Her pekte man på at enkelte dyrearter befinner seg i en truet situasjon, og at det er behov
for kartlegging av deres biotopkrav. Viktigheten
av randsoner omkring reservater ble framhevet.
Det het faktisk også i langtidsplanen for NISK:
«Det vil videre være verdifullt å få utarbeidet en
verneplan for barskog».
Det sier også litt om klimaskiftet at under
tegnede samme år fikk komme til orde i tidsskriftet Norsk Skogbruk med følgende to artikler: «Nå
må vi få en landsplan for vern av skog med urørt
preg», og «Hvorfor verne urørt skog?». Begge
artiklene var sterkt inspirert av det svenske vernearbeidet.

1984: ØKOFORSK blir opprettet
På den offentlige arenaen skjedde det også noe
viktig i 1984: I regi av Miljøverndepartementet
og Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd
ble det opprettet to tverrfaglige forskningsgrupper som skulle arbeide med naturvernrettet
forskning («Program for anvendt økologisk forskning», forkortet ØKOFORSK). Senere er dette
gått over til å bli Norsk institutt for naturforskning (NINA). Den ene gruppen fikk tilknytning
til Institutt for naturforvaltning ved NLH, og
startet samme år med å registrere verneverdige
barskogslokaliteter.
Her kan det bemerkes at byråsjef Jan Abrahamsen og undertegnede i 1974 forsøkte å få i
stand en slik forskningsgruppe i regi av Miljø
verndepartementet, under tittelen «Norges
biologiske undersøkelser» (som en parellell til
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av sitt produktive skogsareal, hoved
sakelig barskog.
Neste artikkel vil ta for seg Barskogutvalgets arbeide (1986-88). Her ble
de faglige og praktiske retningslinjene
lagt for en landsomfattende verneplan
for barskog. Midt i utvalgets arbeide
kom Brundtlandkommisjonen (1987)
og forsterket ytterligere viktigheten
av denne oppgaven.

Takk
Takk til Bredo Berntsen for kritisk
gjennomlesning.
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Vernestatus i 1986
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Gressåmoen, Øvre Anarjokka, Gutulia, Børgefjell,
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og Ormtjernkampen. Tilsammen var imidlertid
bare 0,2 % av landets produktive barskogsareal
vernet. Et magert resultat av 80 års urskogvern!
Dette tallet var forøvrig uendret i 1990, på et
tidspunkt da Sverige allerede hadde vernet 2,7 %
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