STEMPLES: Efter GjennundAnde,sens og de andre natuwememes aksjon, skal ingen måtte tvile: Tommeret er tatt fra norsk us-skog.

Naturvernere til aksjon
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Vi skal foffølge dette tøm
meret så det blir umulig for
skogeiere å fortsette å hugge
vemeverdig skog, sici Gjer
mund Andersen i Naturverfi
forbundet.

—

ØYSTEIN GRUE
MORTEN UGLUM (tom)
Gjermund Andersen ledet spraymahn
gaksjonen i det omstridte gammelsko
gområdet Skotjernt]ell, mellom Hare
stua og Nannestad, i går.
Naturvernforbundet og Natur og
Ungdom grep til de mest dramatiske
virkemidler naturvernorganisasjonene
hittil har benyttet i sine konfrontasjo
ner med skogeieme.
Dette tømmeret skal forfØlges gjen
nom systemet helt frem til eksportva
re, enten det blir i form av slip til papir
eller som skurtØmmer og bygningsma
terialer. Det skal bli umulig for skogei
ere å fortsette å hugge verneverdig
skog, sa aksjonsleder og daglig leder i
Naturvernforbundet i Oslo og Akers
hus (NOA), Gjermund Andersen, i går.
—Hvordan skal tømmeret «forføl
ges»?
—Det jobber vi med, svarer Gjer
mund Andersen.
—

Lovlig hugst
—Lunner Æmenning har sitt på det
tørre, kommenterer direktør Sverre
Thoresen i Norges Skogeierforbund.
Fylkesskogsjefen i Oppland har gitt
den nødvendige tillatelse For avvirk
ningen, som ble innledet i påskehel
gen.
Nå frykter Thoresen konsekvensene
av gårsdagens aksjon.
—T verste fall kan vi oppleve at nor
ske skogeieres største kunde, den tys
ke gigantforbrukeren Aicel Springer,
bestemmer seg for ikke å kjøpe papir
fra Norge. Naturvernforbundet vil da

ha oppnådd at en av Europas stØrste
forbmkere av papir velger papir fra et
annet land, produsert av trevirke fra
skoger som forvaltes med langt mind
re forståelse for hva bærekraftig skog
bruk er, enn tilfellet er i Norge.

Stortinget
—Naturvernforbundets og Natur og
Ungdoms spraymalingaksjon skulle
vært rettet mot Stortinget, ikke skogeier Lunner Mmenning, mener skogei
erforbundets direktør. Han karakted
med
serer gårsdagens merkeaksjon
spraymaling og sjablonger med teks
ten «Urskog» på tømmer i Skotjernrjell,
alt for å få skogeier Lunner Almenning
til å stanse lovlig hugst i gammelsko
gområdet —som en mediejippo.
Alcsjonistene retter baker for smed!
Det er Stortinget, som ikke vil bevilge
mer penger til vern av skog i Norge,
som skulle vært adressat for aksjonen,
uttaler skogeiernes talsmann, og frem
holder: —T Stortingets spØrretime 23.
mars i år minnet miljØvernminister
ThorbjØrn Berntsen om at Skotjern
fjell ikke ble prioritert i den endelige
utvelgelsen av lokaliteter som skulle
fredes da verneplan for barskog for
øst-Norge ble vedtatt. Området er hel
ler ikke prioritert innenfor dagens
ramme for Marka-kvoten på 15 kvad
ratkilometer, sier Thoresen.
—Naturvernforbundet og Natur og
Ungdom ville aldri ha gjennomført en
slik aksjon overfor en mindre skogeier.
Men fordi Skotjernijell ligger tllstrek
keilg nær Oslo og aksjonen rammer en
større skogeier, forsøker man å hØste
maksimal oppmerksomhet, sier direk
tøren i skogeierforbundet.
—
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Lynaksjon
Gårsdagens lynaksjonen var rettet
mot Lunner Almenning, som i påskehelgen begynte å snauhugge såkalt
urskog i Skotjernfjell, Øst for Harestua
i Lunner.
Mens sjåførene på to tømmerbiler
jobbet på spreng med å laste opp

maskinhugget tømmer, gikk syv ak
sjonister fire fra Naturvernforbundet
og tre fra Natur og Ungdom til aksjon
med spraymaling og sjablonger med
teksten «Urskog» for å merke tøm
merstokkene.
Trusler om «politi rett nede i veien»
og forsøk på å skremme de nærgående
aksjonistene med lastegrabben var
ikke nok til å stanse dem. De bare
fortsatte sin nærgående aksjon inntil
et hundretalls tØmmerstokker var
merket «Urskog».
Naturvernforbundet og Natur og
Ungdom vil stanse hugsten av den
eldste gjenværende skog i Romeriks
åsen og Oslomarka. Skotjernell ligger
innenfor Oslomarka, på lkesgrensen
mellom Akershus og Oppland, tilhører
Lunner Æmenning, og utgjorde for
noen år siden 20000 mål urØrt gammelskog med svært sjeldne sopp- og lavar
ter. I løpet av få år er området som
Direktoratet for naturfozwaltning me
ner har nasjonal verneverdi redusert
til 6000 mål.
—
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Hva er verst?
Hva er verst: Å Ødelegge leveområ
dene for truede arter, eller å fortelle
omverdenen om at det skjer? Slik besvarer Gjermund Andersen i NOA
spørsmålet om aksjonsformen risike
rer å bli karakterisert nærmest som et
slags landsforræderi.
—A vise verden hvordan vi forvalter
artsmangfoldet er ikke svik Industri
en må forholde seg til miljkrav uav
hengig av hva Norges Naturvernfor
bund og NOA gjør. Tilsvarende aksjo
ner, med informasjon til markedet, er
utført i en rekke andre land. Bruk av
markedsmekanismer er et helt legalt
virkemiddel.
I kampen om Skotjernfiell har Nor
ges Jeger- og Fiskerforbund tatt skog
eiernes parti: I siste utgave av med
lemsbladet Jakt og Fiske går NJFF
kraftig ut mot «treldamringsaksjoner»
etter modell av Greenpeace og Natur
vernforbundets angivelig lemfeldige
omgang med fakta.
—

