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Dagens Næringsliv

Etter 25 års strid og 14 ulike verneforslag blir nå endelig det
siste, uberørte området i Nordmarka, ialt 20 km2 ved Katnosa
Spålen, gjort til naturresenat. Regjeringen bruker sin makt.
Men Cari Otto Løvensldold kan. få opptil 30 millioner kroner i
erstatning for urskog og villmark.
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l30 kvadratkilometer i Nordmarka. Resten av det som
skogen skulle være fest
skal bli naturresenat tdhører Jevnaker Allmenning.
Alt var klappet og klart på
Det sentrale spørsmålet er hvordan skogen skal verdKatnosa gård i selve hjertet
settes? Hvor mye av den er egentlig produktiv? Hvor
av Nordmarka. I morgen.
mye av den kunne Lovenskiold ha utiwttet og tjent på?
søndag, skulle miljøvernmi
Kommersiel] drift av urskog er definitivt ikke lenger
nister Thorbjøm Bemlsen
populært. Tømmer fra urskog er umulig å selge på kon
ha åpnet festen med
tinentet av miljøverngrumwr. Norsk Skog vil ikke lenger
statsminister Gro
Harlem Brundt
ta imot tømmer fra slike områder av den grunn.
Løvenskiolds skogsjef Rolf Hatlinghus sier at de på
land som
sin side har en frist på 12 måneder med å fremme sitt
hedersgjest.
Statsmi
krav etter at fredningsvedtaket er fattet.
nisteren
Men hva går dere for ny skog eller økonomisk
erstatning?
skulle
erklære
Det har vi ikke avgjort foreløpig, sier han.
Miljøverndepartementet er villig til å betale godt for å
Katnosa-Spå
få dette avklart. Vanlig pris per kvadratkilometer pro
duktiv skog i vemesaker har ligget på rundt 1,2 millio
len som
ner kroner. A gi Løvenskiold ny skog et annet sted gjen
vernet, noe hun selv har
nom såkalt makeskifte er derimot en mer komplisert og
ønsket i 20 år. og CarI Otto Løvenskiold
I-angdryg affære enn å betale ham ut. Løvenskiold må få
som er den gamle skog- og godseierfamiliens nye
erstatningsskog fra staten som ligger opptil det Løven
overhode, skulle snakke om Løvenskiold Vækerøe og
skiold allerede har. Og da er det ikke så mye å velge
natunern. Naturvemforbundets utrettelige Gjermund
mellom.
Andersen som selv har vært en av Løvenskiolds tøm
merhoggere før han ble keredder, ‘ille ba lagt ut om
det biologiske mangfoldet.
Etterpå skulle de alle ha kost seg, spist jegersuppe og
Uansett om Miljøverndepartementet og Løvenslilold
røkt fisk og hørt Steinar Ofsdal tn-lle frem trolske toner
ikke har kommet frem til en avtale, vil regjeringen kom
under grantrærne.
me til å fatte sitt vedtak om å opprette Katnosa-Spålen
Det blir det ikke noe av.
naturresen-at etter år med famling og turer frem og til
Det var meningen at regjeringen i statsråd i går skul
bake. Vedtaket har sittet langt inne natvurvernfor
le ha fattet det endelige vedtaket om vern av Katnosa
kjempeme har slitt for dette i 25 år og Katnosa-Spålen
Spålen-området. Men enda en gang ble fredningsvedta
har blitt et symbol for
ket av denne naturperlen
natun-ernet fordi dette
mellom de to innsjøene,
også har blitt et maraton
der det erjen-, gaupe,
løp i bTåkratiets jungel.
tiur, rovfugler og truet
En halv seier er bed
vegetasjon, utsatt. Nå
re enn ingen seier. Jeg er
skjer det først neste fre
glad for at dette skjer,
riag. Forhåpentligvis.
men likevel er det bittert
Det som derfor skulle
at myndighetene ikke
ha vært den store forso
gjorde jobben sin i 1970,
ningsfesten nå søndag
sier Gjermund Andersen
mellom Natunernfor
som er daglig leder av
bundet, staten og
Naturvernforbundet i Oslo
Løvenskiold, som bar
og Akershus (NOA). Selv
eid det omstridte områ
har han vært med på
det i generasjoner, er
kampen for skogen her
skutt ut på ubestemt
han var 13 år. Det er
siden
tid. Tidspunktet for
KAMPEÆ Kanipen om Krokskogen har rast ifiere tiår I
mange med hans engasje
forsoning er kanskje 1971 etablerte nahtnen,en’ en leirford slåss mot Lerenski
heller ikke det rikti oWs anleggsmaskiner soi;i skulle bygge Katnosveien. Form NTB ment som har bi-ukt år av
sine liv for denne skogen
ge.
mot myndigheter og sko
Den offisielle årsa
geiere.
ken til at vedtaket ble
11971 fremmet det som
utsatt er regjeringens
da het Samarheidsgruppen
problemer med å få
for natur og miljøvern
loset igjennom det revi
saker i Marka {SNM) et
dede statsbudsjettet i
forslag om at det måtte
Stortinget. Viktigst er
opprettes sv landskaps
likevel at Miljøvernde
vemområder i Oslomarka
paftementet og
etter at de og andre hadde
Løvenskiold ikke har
aksjonert mot veihvgging
komtnet til enighet
ved Katnosa. Oslos da
om prisen fl det sta
værende ordfører Brvnjulf
ten kapper i Løvensld
Bull grep ideen og gikk
oldland, selv om regje
;idere til Kommunal- og
ringen, etter det vi
arbeidsdepartementet som
SKOGEIEREN: CarI 01 to Lovenskiold er 12. generasjon
forstår, har satt av et
foreslo planene som et ver
skogeier.Nå må han gi fra seg en hit av skogen, ijieti hvor
erstatningsbeløp på
neforslag fra departemen
mye skal han til sist fl i erstatning fra skogen ved Katnosa
hele 30 millioner kro
FoLo: PER STåLE BlIOJERDE tet. I den sammenheng er
Spålen?
ner for å få opprettet
det interessant at Bernt
resenatet. Skal CarI
Otto Løvenskiold som eier skogen personlig, få peng Bul] som i dag er statssekretær i Miljøverndepartemen
tet er Brynjulf BulIs sønn. .len forslaget fra Kommunaler i erstatning eller skal han få skog fra et annet sted
og arbeidsdepartementet ble satt 61 side da departemen
som staten eier?
tet etter voldsom motlMr og press istedet inngikk en
a’tde med daværende skog- og godseier I Iaraid Løven
skiold om mindre veilwgging og hogst. llemrn såkalte
Nordmarksavtalen som den har blitt kalt har gått i over
17— 18 av de 21 kvadratkilometrene som skal
historien som noe av de verste eksemplene på dårlig
inngå i naturreservatet tilhører Løvenskiolds i alt
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Seier etter 25 år
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Pengene eller skogen?

statsfonaltning.
til og med ut en
og rett». Sivilom
len var iuigàtt p

Så ikke sk
for bare tr
I 1976 frenmi
jøvernminister e:
også 25 kvadrat]
slått fredet. I lun
sikre områder fo
og var klart. sel
området. Men hi
Arene gikk o
så dagens lys mc
land. I 1985 la
mli verneforslat
kvadralkilomete
krevde Natuner
vernefonlag for

