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fredag vedtar regjeringen â opprette et natioresenat i Nordrnarka i området ved Katnosa
erfra. Idet nye resenatet finnes den siste rest av det oppnnnellge og trolske Nordmarka.

Åssjøen
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mpen om
okskogen
ssor Cari August Fleiseher ga
om saken under tittelen «Makt
pen erldærte da også at avta
lig måte.

arlem Brundll:ind som var mil
rbruksp1an for Oslomarka der
ved Katnosa-Spålen ble fore
gså en lovhjemmel for å kunne
ivet. I lennes engasjement er,
lntte ved Mvlla nord for
denne planen ble gjennomført.
ilike verneplaner og varianter
iriften fortsatte i Løvenskiold
nen i Oslo og Akershus frem et
etter foreslo han at kun 10
:atnosa skulle fredes. Deretter
let i Oslo og Akershus et mit
SpiFeii. Da sicogeier I larald

Løvenskiold fikk høre om dette kom han med følgende
nå berømte uttalelser til Aftenposten:
«—Skogsdrift er det beste vern, og jo færre veier, jo
flere skader på skogen. Vi har nok urskog tier i landet. I
Spålen-Katnosa-traktene ligger mange trær og bare råt
ner. Samfuimet burde bruke pengene på andre ting enn
vern av skog når syke mennesker ligger på korridore
ne.
11989 fremmet Miljøverndepartementet et mit fred
ningsforslag basert på Natun-ernloven der Katnosa-Spå
len inngikk. .1en fart i saken ble det først da en gruppe
fagbiologer fra Natunernforbundet som kalle seg «Siste
Sjanse» registrerte området ved Katnosa og Spålen. De
fant store biotogiske vemeverdier og rapporterte ti[ Mil
jøverndeparteinentet. I 1993 ble et verneforslag for
området sendt Lit til høring.
Og nå er (lei] Kongelige Resolusjonen om fredning av
Katnosa-Spålen på vei, om noe forsinket. Men fortsatt
-i1 det være kamp om vedtaket fordi (leite mer enn noe
annet har blitt en prinsippsak om den private eiendoms
retten og frilullslivets og naturvernets interesser. Men nå
kan skogsiilllwten endelige .enke seg over (lette snart
eneste veiløse området i det innerste av Nordmarka.
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