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Lang vernekø og stramme  
bevilgninger.Debattom

skogbrukets  og skogvernets  plass 
i «det grønne skiftet». Og blir 
det nasjonalpark i Østmarka? 

Sigmund Hågvar 
Professor em. NMBU

Hvor blir skogvernmilliarden av?
Interessen blant skogeiere for å 
«selge skog til vern» var stor også 
disse tre årene, men bevilgningene 
sto på stedet hvil. Pengeverdien gikk 
i praksis ned, på grunn av inflasjon 
samt økte tømmerpriser som hever 
erstatningene. Vernet areal krabbet 
langsomt opp fra 4,7 til 5,1 % av lan-
dets totale skogareal. Men fortsatt er 
bare 3,8 % av det produktive skoga-
realet vernet, og det er i produktiv 
skog de fleste rødlisteartene befinner 
seg. For at skogvernet skal være 
representativt, legger Klima-og mil-
jødepartementet til grunn at 10 % av 
den produktive skogen må vernes.

I januar 2019 sluttet KrF seg til Solberg-
regjeringen. En ny politisk «plattform» ble 
snekret, den såkalte Granavolden-erklærin-

gen. Her ble skognæringen tilgodesett på 
to måter. For det første skulle avvirkningen 
økes, uten noe forbehold om at de eldste 
skogene skulle skånes. Når det gjaldt 
skogvern, skulle «vernet gjennomføres på 
en slik måte at det fikk minst mulige kon-
sekvenser for avvirkningen og skognærin-
gens bidrag til det grønne skiftet». 

Solberg-regjeringen holdt ut i vekslende 
former til høsten 2021, da en mindretalls-
regjering av Arbeiderpartiet og Senter-
partiet overtok. I forkant av valget sendte 
Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, 
Sabima og WWF ut et felles krav om en 

SKOGVERNETS historie i Norge 

Skogsinteriør fra Avrillen naturreservat i Gran 
kommune, tidligere Oppland fylke. Her finner 
vi urskogspregete partier og en rekke rødliste-
arter. Dette er et høyereliggende platåområde 
på 4,7 km2 som ble vernet i 2019. Laverelig-
gende, høyproduktiv skog er sterkt under-
representert i skogvernet. Grana på bildet til 
høyre var nærmere 400 år gammel. Begge 
foto: Rein Midteng.
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skogpolitikk på naturens premisser. Det 
ville innebære økt skogvernbudsjett, hogst-
stopp i gammelskogen, kutt av miljøska-
delige skogbrukssubsidier, kartfesting av 
gammelskogen og meldeplikt på hogst. De 
som håpet på et slikt løft for skogvernet 
ble imidlertid skuffet. Mens de årlige skog-
vernbudsjettene i Solberg-regjeringens sis-
te tre år lå på omkring 450 millioner kro-
ner, foreslo den nybakte Støre-regjeringen 
i «Hurdalsplattformen» å kutte budsjettet 
med 120 millioner. Et sterkt press fra SV 
i Stortingets budsjettforhandlinger førte til 
at dette kuttet heldigvis ble strøket. Men 
SV fikk ikke gjennomslag for et krav om 
ytterligere 150 millioner i økning på skog-

vernbudsjettet. På spørsmål fra Rasmus 
Hansson i MDG om når 10 % vern ville 
bli nådd med regjeringens foreslåtte kutt, 
måtte klima- og miljøminister Barth-Eide 
innrømme at det ville ta omtrent 50 år. 
Ifølge Miljødirektoratet ville man trenge 
et årlig beløp på 1,8 milliarder dersom 
Stortingets mål om 10 % skogvern skulle 
realiseres innen 2030. I sin Hurdalserklæ-
ring videreførte for øvrig Støre-regjeringen 
Erna Solbergs krav om at skogvernet måtte 
få minst mulige konsekvenser for av-
virkningen og skognæringens bidrag til det 
grønne skiftet. Dette forbeholdet bremser 
skogvernarbeidet hos statsforvalterne, fordi 
landbruksavdelingene blander seg inn i de 

avveiningene som miljøvernavdelingene 
gjør. I november 2021 prøvde Klima- og 
miljødepartementet å dempe denne priori-
teringen av hogst fremfor vern ved å si at 
produktiv skog som er vanskelig tilgjenge-
lig for skogbruket bør kunne gå greit inn i 
vernearbeidet.

Høyproduktiv skog i lavereliggende om-
råder er sterkt underrepresentert i skogvernet. 
Dessverre har slike tilbud vært få i det siste. 
Det skyldes hovedsakelig at Viken skog 
har hatt et styrevedtak på at de ikke skal ta 
grunneierkontakt om skogvern. Fremdeles er 
det slik at mange grunneiere ikke kjenner til 
den gunstige og skattefrie erstatningen ved 
vern, og at jakt- og fiskerett beholdes.

Forslaget om en bynær nasjonalpark i Østmarka ved Oslo er nå ti år gammelt. Statsforvalteren støtter verneforslaget og la i 2021 fram ulike alternati-
ver til avgrensning. Hvis departementet følger opp, blir det høring i 2022. Her utsikt fra Tonekollen sørover mot Mosjøen. Foto: Sigmund Hågvar.
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Mange områder står i vernekø
Til tross for at bremser er slått på 
når det gjelder påfyll av verneforslag, 
ligger 90 skogområder klare til vern i 
departementet.  Opphopningen skyl-
des at regjeringen Solberg har drevet 
skogvern på sparebluss i mange år. 
Skogvernbudsjettet for 2021 kunne 
vært doblet og alle pengene ville vært 
brukt opp. I 2023 kommer også en 
kjemperegning på vern hos Statskog, 
som paradoksalt nok skal ha erstat-
ning fra staten.  Det setter skogvernet 
på privat grunn i en ytterligere ven-
tekø.  Skogvernmilliarden trengs nå!

Blir det nasjonalpark i 
Østmarka ved Oslo?
Forslaget om en nasjonalpark i 
Østmarka ble fremmet av Østmarkas 
Venner i 2012 og har altså 10-års 
jubileum. Vern av slik lavereliggende 
skog på Østlandet vil fylle en mangel 
i både nasjonalparksystemet og i 

skogvernet. Venstres Ola Elvestuen 
gikk tidlig inn for saken, både som 
miljøbyråd i Oslo, som stortingsre-
presentant og som klima- og miljø-
minister. Det gjorde også partikol-
lega Sveinung Rotevatn som var 
klima- og miljøminister på slutten av 
Solberg-regjeringen. I perioden 2019-
2021 nedla Statsforvalteren i Oslo 
og Viken et betydelig arbeid med å 
utrede verneverdier, konflikter og 
alternative avgrensninger. Status 
på slutten av 2021 var at Statsfor-
valteren hadde alternative forslag 
på beddingen. Disse forslagene ble 
sendt Klima- og miljødepartementet 
og Miljødirektoratet, og de vil avgjøre 
hvilket alternativ som eventuelt går 
til formell høring. Teoretisk kan vern 
gjennomføres på slutten av 2022. 

Arealet det er snakk om er offentlig eide 
kommuneskoger, tilbudt frivillig av Oslo 
og tidligere Ski kommune (nå del av Indre 
Follo). Et problem er at det arealet som 

Oslo kommune eier ligger i Enebakk kom-
mune, som motsetter seg vern. Det aktuelle 
skogarealet ble i sin tid kjøpt av Oslo kom-
mune og er blitt drevet svært forsiktig av 
hensyn til friluftsliv og biomangfold. Kon-
flikten kommune mot kommune må løses. 
Generelt i skogvernet trenger ikke grunneier 
å spørre kommunen om å tilby skog til vern. 
Siden nasjonalparkforslaget nå er blitt en 
nasjonal sak, bør den kunne løses. For øvrig 
skaper en kraftledning med forgrening i 
Østmarka et problem: Bør det etableres en 
todelt nasjonalpark? Eller bør Markalovens 
§ 11, som hjemler såkalte «friluftslivsom-
råder», brukes i visse partier? Statsforvalte-
rens forslag høsten 2021 er faktisk en tredelt 
nasjonalpark, med friluftslivsområder i 
tillegg. Dette forslaget ble godt mottatt av 
Østmarkas Venner.

FNs tiår for restaurering av natur
FN har utpekt 2021-2030 til verdens 
tiår for restaurering av økosystemer. 
Dette har relevans for nasjonalpark-
saken i Østmarka. Gjennom plan-
messig skjøtsel kan man forsøke å 
restaurere partier med ensaldrete, 
plantede bestand i retning av en 
flersjiktet naturskog som er gunstig 
for både biomangfold og rekreasjon. 
Det er også muligheter for å «til-
bakeføre» inngrep som traktorveier 
eller ledningstraseer til mest mulig 
naturtilstand. Norges største restau-
reringstiltak hittil er tilbakeføring 
av det sønderskutte skytefeltet på 
Hjerkinn mot en naturnær tilstand. 
Blindgjengere og annet skrot er 
fjernet i en enorm ryddesjau, veier 
er slettet og vierplanter satt ut. Det 
restaurerte området er faktisk blitt 
innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella 
nasjonalpark. 

Fordi store verneområder er særlig 
verdifulle, kan man i mangel av naturlige, 
store vernekandidater «bygge» storområ-
der ved å slå en ring omkring nærliggende 
gammelskogrester. Man lar de yngre skog-
partiene utvikle seg over tid til eldre skog, 
som gradvis kan få funksjon som leve-
områder for artene i gammelskogsrestene. 
Vi er nå over i en fase i skogvernarbeidet 
der det sjelden tilbys (og knapt nok lenger 

Et verdifullt storområde (nevnt i rapporten «Unike skoger») er Eldåa i Stor-Elvdal kommune, 
tidligere Hedmark. Med en utvidelse i 2019 på 3,6 km2 er totalarealet på dette naturreservatet nå 
43 km2. Bildet viser utsikt over eldre skog ved myrområdene sør for punkt 897 m.o.h. Sørlige deler 
av Eldådalen i bakgrunnen. Foto: Rein Midteng. 
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finnes) store områder med naturskog ned-
enfor fjellskogen. Naturvernforbundet har 
bedt Miljødirektoratet om å «bestille» stor-
områder generelt, og å tenke «bygging» av 
storområder gjennom restaurering.

Klimadebatten inntar skogvernet
Rødlista fra november 2021 bekreftet 
(på ny) at de fleste trua artene er 
skogslevende, og at skogbruk er den 
største trusselen mot artsmangfoldet. 
Men er skogvern også et klimatiltak? 
Eller er det gjennom hogst at skogen 
skal bidra i det «grønne skiftet»?

Denne debatten kan kort oppsum-
meres slik. Man vet nå at mesteparten av 
karbonet i eldre skog kan ligge i bakken. 
Dessuten fortsetter eldre skog å ta opp og 
lagre karbon, både i stående biomasse og i 
jorda. Det er trærnes «soppkompiser» nede 
i skogsjorda som bidrar til det enorme 
karbonlageret i våre nordlige skoger. Skog-
vern bidrar derfor både til artsbevaring 
og karbonlagring. Ved flatehogst kommer 
sollyset til slik at humuslaget begynner 
å brytes ned og karbon frigis. Da overtar 
nemlig de karbonfrigjørende råtesoppene 
for de karbonlagrende mykorrhizasoppene. 

Hva ble vernet disse tre årene?
Tabellen nedenfor oppsummerer hvor mye skog som ble vernet i 2019-2021.

DATO
ANTALL
OMRÅDER

AREAL
(KM2) 

DERAV PRODUKTIVT
AREAL (KM2)

ANTALL
FYLKER

15. mars 2019 18 59 37 8

21. juni 2019 29 90 48 11

6. desember 2019 28 80 56 9

SUM 2019 75 229 141

23. juni 2020 30 51 42 7

27. november 2020 28 82 52 7

11. desember 2020 15 16 11 2

SUM 2020 73 149 105

19. mars 2021 15 26 18 3

23. juni 2021 16 35 14 3

17. desember 2021 26 30 25 7

SUM 2021 57 91 57

TOTALT 2019-2021 205 469 303

Det tar 70-100 år før nye trær er vokst opp. 
Trevirket fra hogsten kan i mellomtiden 
være mer eller mindre nedbrutt eller brent. 
Flisfyring fører til en umiddelbar økning 
av CO2- utslipp. Skogbruk fører altså til 
et (i hvert fall midlertidig) utslipp av CO2 
og er ikke en klimanøytral virksomhet (i 
tillegg kommer drivstoff osv. i forbindelse 
med hogst, frakt og foredling). 

Det hogges i verneverdige 
skoger – også på statsgrunn
«Nordland har noen av landets 
mest unike skogsområder, og 
fylket har et internasjonalt 
ansvar for å bevare både boreal 
regnskog og kalkgranskog.» Dette 
skrev fire miljøorganisasjoner 
i en felles høringsuttalelse i 
november 2021: Natur og Ungdom, 
Naturvernforbundet, Sabima og 
WWF. Anledningen var at Miljødi-
rektoratet hadde foreslått vern av 18 
skogsområder som ligger på Statskog 
SF sin grunn i kommunene Hemnes, 
Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Et av 
grantrærne der er målt til 370 år. 
Disse sjeldne skogtypene er allerede 

sterkt uthogget og bare rester er 
igjen. Likevel er motstanden mot 
vern betydelig lokalt. NRK fulgte opp 
med følgende overskrift: «I disse sko-
gene står trær fra 1600-tallet. Fryk-
ter de vil ende opp som dopapir».

Et annet eksempel på truete 
skogsmiljøer er 153 km2 med laverelig-
gende, gammel, brannpåvirket furuskog 
i Follsjå-området ved Notodden. Her er 
mer enn 85 rødlistearter registrert og 32 
km2 er nasjonalt verneverdig (Reiso 2020). 
Grunneierne fortsetter å hogge og motset-
ter seg vern.

Rapporten «Unike skoger» ble utgitt av 
Naturvernforbundet i 2006, og rapporten 
«Skogkur 2020» av WWF i 2012. Disse 
rapportene presenterte 61 svært vernever-
dige lokaliteter. Kun halvparten (29) av 
disse er til nå vernet. 

Takk
Takk til Trude Myhre og Rein 
Midteng  for gode innspill, og til sist-
nevnte for fotografier.
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