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Karthon Håland i 

Jord med din glede: 

Jo visst er jeg avhengig av 

naturen, ikke bare når det 

gjelder oksygen, alle levende 

organismer er mer eller min

dre avhengige av hverandre. 

Derfor menneske, tro ikke 

at du er noe av deg selv, i 

helheten er du bare en van

drende livsprosess som fun

gerer så lenge alt det andre 

fungerer. Det er menneskets 

store ulykke at det ikke 

skjønner dette. 
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Tungt lastet ut fra Jøldalshytta 

(Martin Nordvik) 

Skogen har tre funksjoner som kan uttrykkes i ordene økonomi, 
naturlig balanse og rekreasjon, eller om en vil, skogbruk, naturvern 
og friluftsliv. Med det gammeldagse skogbruk med plukkhogst og 
hestetransport, oppsto det ingen konflikter. I dag oppstår konflikt
situasjoner ved selve skogbehandlingen, ved bygging av skogsbil
veier, ved grøfting og ved bruk av kjemikalier. Skal en kunne løse 
konfliktene, må en være villig til å erkjenne berettigelsen av de tre 
nevnte funksjoner og tillegge de ikke-målbare verdier like stor vekt 
som de økonomiske. 

Det er naturlig for meg å ta mitt utgangspunkt i det økologiske, 
og det bør vi vel alle gjøre i dag. Skogen er et økosystem der plante
dekket influerer på en rekke forhold: Det influerer på makro- og 
mikroklimaet, og plantedekket verner jordsmonnet mot regn- og 
vinderosjon og forsyner jorda med organisk materiale. Plante
dekket danner også grunnlaget for dyrelivet i skogen. 

Det er i en urørt skog at den naturlige balanse oppnår sin største 
variasjon, noe som gir seg uttrykk i et stort antall arter og høy 
biologisk produktivitet. 

Den økonomiske utnyttelse av skogen betyr at den naturlige ba
lanse blir brutt, mer eller mindre brutalt, med de konsekvenser det 
har for det varierte økosystem. En kan da drive skogen slik at 
det oppstår en kunstig balanse, et nytt økosystem, der den økono
miske avkastning kan bli mye større enn den man kunne få fra det 
opprinnelige skogssamfunn. Et slikt inngrep kan bare rettferdiggjøres 
dersom visse betingelser kan bli oppfylt, betingelser som har med 
skogens to øvrige funksjoner å gjøre. 

La meg for fullstendighetens skyld ta med noen ord om skogens 
sosiale funksjon. Det er all grunn til å anta at rekreasjonsverdien 67 



av skogen vil fortsette å stige meget sterkt. Nå er det grunn til å 
påpeke at det også kan oppstå kontroverser mellom friluftsinteres
sene og naturverninteressene. Rekreasjonsaktivitetene kan deles inn 
i to grupper, de som kan føre til utarming av et økosystem, som 
f.eks. jakt, og de som influerer på miljøet, som f.eks. vanlig turbruk 
sommer og vinter. Også vanlig turbruk kan, hvis den blir for inten
siv, selvfølgelig føre til utarming av et miljø. En del av våre med
passasjerer på kloden trives ikke i lag med oss og vil derfor trekke 
seg bort fra områder der de blir forstyrret. 

Når det så gjelder de betingelser som må oppfylles i samband 
med inngrep i skomiljøet, må det fra naturvernsynspunkt under
strekes at det i dag foregår en utarming av naturen som man neppe 
før har hatt maken til. Ifølge oversikter utarbeidet av Den Inter
nasjonale Naturvernunion er mer enn tusen virveldyr i faresonen 
og ca. 20 000 høyere planter. En del av ansvaret for dette har med 
skogsdriften å gjøre. De fleste arter — enten det er dyr eller planter 
— har sine bestemte krav til miljøet. Hvis artene skal kunne leve, 
må de ha et livsmiljø å holde til i. Det har i dag ofte liten hensikt 
å verne en art hvis man ikke samtidig er villig til å gi den et livsrom. 

Edelløvskogene 
En forsøker å gjennomføre vernetiltak ved å opprette nasjonal

parker og naturreservater av forskjellig slag. Selv om reservatene 
dekker små områder, kan deres betydning være stor. Det har i flere 
år vært arbeidet med å få opprettet skogreservater rundt omkring 
i landet, og Direktoratet for Statens skoger har nå et femti-tall 
slike. Det arbeides videre med en landsplan for edelløvskogsreser-
vater. Det vi har av edelløvskoger, representerer ytterområdene for 
de mellemeuropeiske nemorale løvskoger og er av spesiell interesse 
såvel vitenskapelig som landskapsmessig. 

Det har vært drevet, og det drives fortsatt med barskogstil-
planting, særlig granplanting, av lier med edelløvskog. Jeg håper at 
man fra skogbrukshold vil vise økologisk forståelse for en omfat
tende verneplan for slike biotoper. Edelløvskogene er rike på planter 
og dyr, langt langt rikere enn barskogene, og en konvertering fra 
løvskog til barskog er en alvorlig trussel mot rikdommen i vår natur. 
Det vil være uklokt ikke å ta vare på de små arealer vi har av 

Vest i Trollheimen (Trond Strickert) 

6 8 edelløvskog. 

Myrene 
En annen konverteringskonflikt oppstår ved grøfting av myr. 

Vårt land har store myrarealer. Er myr noe å verne? Er ikke myr noe 
unyttig, noe uprodukstivt, som man bør få gjort om til noe bedre? 
Myrene representerer et av de aller mest varierte landskapselementer 
og økosystemer. Myrene avspeiler klarere enn de fleste andre plante
samfunn forskjellen i nedbør, snødekke, temperatur, jordbunn, 
topografi, høyde over havet, oseanitet — kontinentalitet og bredde
grad. Dette gjør myrene uhyre interessante fra et vitenskapelig syns
punkt. Variasjonen i planteliv har som regel også sin parallell i 
dyrelivet, spesielt hva fugler angår. De er også historiebøkene som 
gjennom poUeanalysen forteller oss hva som er skjedd i vårt land i 
den postglasiale tid. De er viktige regulatorer i vår vannhushold
ning. 

Rekreasjonsmessig sett spiller også myrene en stor rolle. I et 
landskap som er preget av granskog, er det myrene som er skiter- 69 



renget. Der de mangler, må det hugges løyper i skogen. Myrene er 
med og produserer opplevelsesverdier. 

Det er særlig kalkmyrene soiji er utsatt for grøfting og konver
tering til skog, og disse befinner seg i betydelig utstrekning på Øst
landet og i Trøndelag, i de biologisk sett rikeste områdene og er 
dessverre også som regel lett tilgjengelige. Flere arter står i fare 
for å bli utryddet i vårt land i forbindelse med oppdyrkingen av 
kalkmyrene. 

Det foreligger nå en landsplan for myrreservater. Det er her 
differensiert mellom myrer som er av internasjonal vitenskapelig 
betydning, myrer av nasjonal betydning og myrer av mer regional 
verdi. Sett i relasjon til det samlede myrareal i landet, representerer 
de foreslåtte vernede områder en meget beskjeden andel. I og med 
at utvalget er skjedd ut fra kvalitative kriterier, bør vernet av 
disse myrer få gjennomslag over for andre interesser. 

En ikke liten del av konfliktforholdet mellom skogbruk og na
turvern kunne fjernes om man ble enige om vern av de små, men 
for naturvariasjon, naturrikdom og naturvitenskapelig forskning 
så verdifulle områder. Det blir for slitsomt for naturvernet å måtte 
slåss for hver liten bit av uerstattelig norsk natur. Dette så mye mer 
som det synes å herske alminnelig enighet om at vern bør skje. 
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Flatehogst 
Spørsmålet om flatehogst har vært gjenstand for ttiye diskusjon. 

Økologisk sett betyr selvfølgelig flatehogst en veldig forandring 
av hele økosystemet, fra et rekreasjonssynspunkt også med fordel
aktige sider. Nå er vel heller ikke forstfolkene enige om flatehogstens 
velsignelse. Fra et naturvernsynspunkt vil det være riktig å frem
heve som ønskelig at hogstflatene bør være små. Skogen må ikke 
bli industriområde. Det må heller ikke bli et ensformig monokultur-
område med trærne i militær formasjon. 

I arealplanleggingen prøver en nå å gå såpass mye i detalj at en 
kan ta vare på selv små, men verdifulle naturvarianter. Dette bør 
en også ha for øye i skogbruket.. Jeg tror alle skulle ønske at man 
litt hyppigere kunne få den naturopplevelse det er å se storfugl. Men 
skal ønsket oppfylles, må en ta hensyn til visse biologiske kjens
gjerninger. Jeg vet at mange skogbrukere verner om de tradisjonelle 

spilleplasser, men i det industriaUserte skogbruk blir slike detaljer 
skjøvet fullstendig til side. 

Hesten skapte ingen naturvernproblemer. Annerledes. med det 
tunge maskinelle utstyr til transport og drift. Det krever en om
fattende veibygging, det fører også til en hardhendt behandling av 
terrenget, og det fører med seg støy. Det er uten videre klart at 
dette går ut over både planter og dyr. 

Konfliktene mellom den industrialiserte utnyttelse av skog og 
naturvern- og rekreasjonsinteressene kommer, som rimelig kan være, 
sterkest frem i de bynære områdene. Det er i de bynære områdene at 
behovet for naturarealer er størst. Og det settes også betydelige 
kvalitative krav til rekreasjonsområdene. De skal være mest mulig 
varierte, og de skal ha et så rikt plante- og dyreliv som mulig. 
Rekreasjonsskogen må gi inntrykk av å være naturlig, og det må 
ikke forekomme sjenerende støy. 

Stor fornybar ressurs 
Landskapsvernområder kan utlegges for å bevare egenartet eller 

vakkert natur- eller kulturlandskap. Det er en mindre streng verne-
form enn nasjonalparker og naturreservater. I et landskapsvernom
råde kan man tillate tekniske inngrep, men de må ikke endre land
skapets art eller karakter. Denne bestemmelse kan også meget vel 
tenkes å bli aktuell for bl.a. de bynære områdene. 

Det bør være mulig å bli enig om hogstflatenes størrelse ut fra 
økologiske kriterier. Det skulle også være mulig å bli enige om et 
variert skogsbilde i stedet for monokulturen. Hvis vi ønsker å 
bevare rikdom og variasjon i vår natur, hvis vi ønsker å bevare 
skogen som mangfoldig biotop, må vi inn rette våre aktiviteter etter 
det. 

Skogen er en av de største fornybare ressurser på vår jord. Den 
må forvaltes ut fra langsiktige vurderinger. Disse må omfatte forst
mannens oppfatning av avkastning og flerbruk og økologens opp
fatning av mangfoldighet og biologisk produktivitet. Men forst
mannen og naturverneren kan bare til rettelegge et vitenskapelig 
grunnlag og argumentere ut fra dette. Avgjørelsene vil måtte tas av 
de politiske myndigheter. 

Jeg tror at prinsippet om flerbruk er et riktig utgangspunkt. 
Innholdet i flerbruksbegrepet vil imidlertid være avhengig av de 71 
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interesser som er i stand til å gjøre seg gjeldende og av utgangs
punktet. Hvis utgangspunktet først og fremst er økonomi, er en 
kommet like langt. Økologiske vurderinger må tillegges minst like 

stor vekt. 
Hvis den økologiske erkjennelse skal få tilstrekkelig gjennomslag 

i arealplanleggingen, er det nødvendig at planleggingsekspertisen må 
få et langt sterkere innslag av natursakkyndige enn tilfellet er i dag. 
Planlegging av bruk av naturressurser er ikke en oppgave bare for 
teknikere og økonomer, men i høyeste grad også for natursakkyn
dige. Her bør forstmannen og naturverneren ha en stor felles inte

resse. 

I dalbunnen skimtes Kårvatn med Bjøråskaret i bakgrunnen (Per Amund Strickert) 7 3 
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Fra Gravbekken sommer -75. Etter badet! (Finn Ouren) 

Peder W. Cappelen: Vidda på ny: 

Du vil se elvenes rolige løp og åsenes lange linjer som binder land

skapet sammen; kjenne en ro og en balanse, merke at langsomt 

faller tingene på plass. Du kan vinne en vei tilbake til deg selv. 
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Skogbruk, naturvern og friluftsliv II 
JON LYKKE, VÆRDALSBRUKET 

Professor Olav Gjærevolls synspunkter på forholdet mellom skog
bruk, naturvern og friluftsliv er interessante. Gjærevoll er en kjent 
botaniker og naturvernmann. Det er derfor rimelig at hans ut
talelser og vurderinger blir tillagt stor vekt. Det er derfor grunn til 
å kommentere de punkter han tar opp. Det er neppe stor uenighet 
i sak mellom oss, men det kan være mange måter å uttrykke seg 
på, og vurderingene kan bU noe ulike om utgangspunktet er globalt 
eller det er norsk (eller endog trøndersk) skogbruk. Endel uttrykk 
og uttalelser kan neppe underskrives av det lokale skogbruk. 

Det er alment erkjent at skogen har en rekke funksjoner. Disse 
tumler den praktiserende forstmann med daglig. Skogbruket om
fatter virkesproduksjon, med alle aktiviteter dette innebærer, — 
foryngelse, ungskogpleie, skjøtsel av eldre skog, avvirkning, valg av 
driftsmetoder og tilrettelegging for disse m.m. Videre omfatter det 
viltstell, fiskestell, tilrettelegging av friluftsliv m.v. Først og sist 
omfatter det arealplanlegging og tiltakstilpasning, for å innpasse 
alle kryssende hensyn og derved optimalisere den samlede virksomhet. 
Eksempelvis står dyrelivet sentralt i dette bilde, som en biologisk 
produksjonsmessig, estetisk og økonomisk viktig del av skogmiljøet. 
Viltstellet er en viktig side av skogbruket, og betingelsene for et 
variert og livskraftig dyreliv må oppfylles best mulig. Alt dyreliv 
har interesse, rovfugl og rovpattedyr bl.a. som bestandsregulator 
for smågnagere, en rekke småfugler som regulator for insekter, og 
det jaktbare, matnyttige vilt som en estetisk og økonomisk verdifull 
ressurs. 

Nå er biotopkravene forskjellige, men felles for de aller fleste 
arter er at de blir begunstiget av en rikest mulig variasjon i mark-
slag, topografi, utviklingstrinn for vegetasjonen, og av en best 
mulig ro i markene. Når et fornuftig viltstell er en integrert del av 75 


