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ARSMELDING 1969

Landsstyrets og valgkorniteens sanimiensetning etter represen
tantskapsmøtet. (Tallene i parentes angir når vedkonmende
neste gang er på valg.)

Overingeniør Odd Lohne, Asker, formann (1972)
I

Fylkesidrettskonssulent Alv Kveberg, Gjøvik, viseform. (1972)
Pers. varam. Prof. Anders Hagen, Bergen (1972)

Cand.rea.l. 1V[agnar Norderhaug, Oslo (1972)
Pers.varam. cand.real. Eidar Gaare, Trondheim (1972)

Banksjef Johan Melander, Oslo (1971)
Pers.varam. reguleringsaa’tk. Elin Conradi, Oslo (1971)

Reindriftskonsulent Loyd Villmo, Tromsø (1971)
Pers.varam. telegr.best. 5. Normann-Hanssen, Kirkenes (1971)

Professor Hans Kau’ri, Bergen (1970)
Pers.varam. parksjef Arne Berglia, Stavanger (1970)

Fabrikkeier Anton Jenssen, Trondheim (1970)
Pers. vaæam. fylkehageark. Oddtaug Brunvoll, Bodø (1970)

Styreutvalg: Lo’hne, Kveberg og Melaiider.
Valgkomité: stud.jur. Ragnar Vik, kontorsjef Einar M.

Møller, professor Anders Hagen. (1970)

Reprensentantskapsmatet 1969

som åpnet i Stavanger den 19. april ble prolongert og avsluttet
på Voksenåsen ved Oslo den 6. september.

Hilsningstelegrarn ble sendt NNV’s høye beskytter H.K.H.
Kronprins Harald.

For ‘sitt interesserte og fremragende •arbeid for norsk og in
ternasjonalt naturvern gjennom mange år ble professor Ove Arbo
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Hoeg enstemmig utnevnt til æresmedlem av forbundet.
Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.
Under budsjettdebat’ten ‘ble det vedtatt at Representantskapet

for fremtiden skal trekke opp hovedlinjene for kommende års
budsjett.

Kontiingentsatsene ble besluttet uforandret.

Oppland Naturverns forslag om å nedsette et vedtektsutvalg
til å arbeide med og komme med forslag til nye vedtekter ble
overlatt landsstyret å vurdere.

Representantskapet sluttet opp om landsstyrets uttalelse ang.
Stortingsmeldingen vedrørende Gabrielsenkoauitéens instilling,
og uttalelsen vedr. proposisjon om ny naiturvernlo’v.

Aust-Agder Naturvern ble opptatt som medlem av NNV fra
1.1.1969 og under forutsetning av at landsstyret godkjente ved
teiktene til den nystiftede forening i Møre og Romsdal betraktes
denne som opptatt fra 1. jan. 1970.

Representantskapet behandlet også spørsmål i forbindelse med
de planlagte Eidfjord-reguleringene og Det Europeiske Natur
vernåret 1970.

Etter ‘drøftelse av hovedlinjene for NNV’s virksomhet ble lands
styret pålagt å nedsette et programutvalg til å utarbeide forslag
til program for forbundet.

De nye ved’teiktsibestiemmelser om ‘at den som har vært med
lem av styret i to perioder sammenhengende ikke kan gjenvel
ges som styremedlem for den påfølgende periode utløste disku
sjon som førte til følgende beslutninger:

— uttredende formenn og styremedlemmer kan gjenve’lges til
va’ramennsverv,

— varamerm som har sittet i to perioder kan gjenvelges for den
påfølgende periode,

— klare bestemmelser om ‘disse forhold må komme til uttrykk
i eventuell vedteiktsendring,

— spørsmål om de’n personlige varamann bør velges samtidig med
vedkommende styremedlem ‘tas også opp i forbindelse med
eventuell vedtektsendring.
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Valgene førte deretter til det resultat som framgår av foran-
stående oversikt.

Revisor ble gjenvalgt og representantskapsmøtet 1970 ble be
sluttet lagt til Oslo.

Representantskapsanøtets protokoll er gjengitt i «Norsk Natur»
nr. 3 - 1969.

Landsstyret og styreutvalget

har i 1969 hatt henholdsvis 5 og 4 møter. Landsstyret har be
handlet 69 og styreutvalget 40 saker.

Sekretariat og kontor.

Sekretariatet ble fra 9. april styrket ved engasjement av kon
tordaane på deitid. Dessuten har hudsjettposten «ekstrahjelp»
kr. 5.000,— vært benyttet. Pr. 31/12 har sekretariatet følgende
bemanning: generalsekretær, kontorsjef, fast ansatt kontordame
og deltidsengasjert kontordame.

Generalsekretæren har vært NNV’s faste representant i arbeids
utvalget til Naturvernåret 1970 og dessuten sekretær for Miljø
vernutvalget. Kontorsjefen har vært sekretær for de øvrige komi
téer og utvalg.

Med bakgruniu i at NNV’s kontorlokaler i Akersgt. er midler
tidige har formannen og generalsekretæren ført forhandlinger
med sikte på leie av nye kontorer. Dette arbeidet fortsetter.

økonomien.

NNV’s økonomiske stilling pr. 31.12.1969 fremgår av viimings
og tapskonto og av status i årets regnskap.

Det har vært en økning av inntektene i 1969 med ca. 35.000,—.
Samtidig har utgiftene steget med ca. 38.000,—.

Kr. 4.000,— overført fra 1968 og øremerket distribusjon av
brosjyren «Hus i Norsk Natur», er disponert i 1969.

Det er bare in’ntektsført kontingenter for 1969 og innbetalte
restanser for tidligere år. Forskuddibetalte kontingenter for 1970

er således ikke tatt med.
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Kursverdien av verd’ipapire•ne tilhørende Albert Grøvs fond lig
ger ca. kr. 22.000,— over den bokførte verdi.

Statsstøtten gikk i 1969 opp med kr. 25.000,— til kr. 75.000,—.
Til utgivelsen av «Norsk Natur» ytet Vi’ltf’ondet på ny ‘kr. 25.000,-
og fra Norges Statsbaner fikk forbundet et bidrag på kr. 3.500,—.

Av kommunale bidrag nevnes Oslo kommune kr. 25.000,—,.
Bykle kommune kr. 3.000,—, Stavanger kommune kr. 2.500,— og
Bergen kommune kr. 2.000,—.

Fra næringsorgani’sasjoner innen landbruket har finanskomitéen
skaffet tilveie kr. 23.650,— som vil bli brukt til et spesiailnummer
av «Norsk Natur» i 1970 med et ekstraopplag som brosjyre.

IT’ra privat hold må først og fremst nevnes Det Gjensidige for
sikringsselskap Norske Liv’s jubileumsgave på kr. 100.000,—, til
miljovernkampanje.

Av større bidragsytere tar vi også med:

Norske Melke’produsenters Landsforbund
A/S DE-NO-FA og Lilleborg Fabrikker
Den norske Bryggeriforening
Norsk Brændselolje A/S
Bladkompaniet A/S
Dr. Joachim Wyss
Felleskjøpenes Landsforbund
Norsk Almaimingsforbund
Bondernes Bank A/S
A/S Follum Fabrikker

7
-‘ Forsikringsselskapet Samtrygd

Norges Pelsdyralslag

Kr. 15.000,—
» 10.000,—
» 5.000,—
» 5.000,—
» 2.500,—
» 2.000,—
» 2.000.—
» 2.000,—
» 2.000,—
» 2.000,—
» 1.000,—
» 1.000,—

Av sistnevnte beløp utgjør kr.12.350,— annonseinntekter og kr.
22.650,— er øremerket spesialnumrnie!let av «Norsk Natur» i 1970.

Vi vii også nevne at det er kommet inn mange mindre ii’drag
og dessuten at organisasjoner som står tilsluttet forbundet kol
lektivt betaler kontingenter på opptil kr. 1.000,— pr. år.
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For all økonomisk støtte gir NNV uttrykk frr sin hjertelige

takk.

Kretsforeninger
Medl.tall Medl.tall Netto tilv./

31/12-68 31/12-69 avg.1969

Direkte tlsiuttet NNV 45 76 + 31

Aust-Agder 124 151 + 27

Vest-Agder 146 165 + 19

Hedimaik 284 342 + 58

Oppland 374 398 + 24

Nordland 272 296 + 24

Rogaland 296 396 + 100

Finnmark 67 74 + 7

Sør-Varanger 65 65 —

Troms 188 202 + 14

Sør-Trøndelag 956 1385 + 429

Nord-Trøndelag 292 327 + 35

Vestlandske 1026 1489 + 463

østlandske 3309 3585 + 276

Kongsberg 69 71 + 2

Møre og Romsdal’) — 290 + 290

Sum åri. betalende 7513 9312 + 1799

Livsvarige 355 360 -4- 5

Totail 7868 9672 + 1804

1) Tidligere under Vestlandske Naturvernforening.

For Natur og Ungdom mangler oppgave over medlemstallet.

Organisasjo’nssctker.

I 1969 trådte tre nye ‘kretsforeninger i virksomhet, nemlig

Hedimark Naturvern, Aust-Agder Naturvern og Møre og Romsdal

Naturvern.
En intieressegruppe i Sogn og Fjordane forbereder stiftelsen

av en fylkesforening og i Haugesund-distriktet er Hauga.land
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Naturvernforening på trappene. I disse tilfelle har sekretariatet
sørget for opprettelse av kontakt mellom interessegruppene og
de eksisterende kretsforeninger.

Landsstyret har oppnevnt et Miljøvernutvalg som skal disku
tore idéoipplogg, planlegge kaimpanjer, studievirksomihet, presse
tjeneste osv, med sikte på å skape forståelse for arten av, og
alvoret i miljøvernproblemene og deres sammenheng med andre
samfunnsprohlemer.

Et hurtig arbeidende pr.ogramutvalg nedsatt av landsstyret har
lagt frem utkast til «Program, arbeidsområder, retningslinjer og
standpunkter» for NNV.

Etter forslag fra ØNV er arbeidet med en terminologi for na
turvernet satt igang. Administrasjonsutvalget som har til oppgave
å fremme forslag om NNV’s retningslinjer vedr. saiksbehanidling,
økonomi og administrasjon er anmodet om å forsere sitt arbeide.

De fleste kretsforeninger har i 1969 justert sine vedtekter slik
at disse harmonerer med forbundets vedtekter av 1968. Krets-
foreningene er orientert om «Nordens Naturverndag» den 6. sep
tember 1970 og er anmodet om å lage program for aktivitetene
p1 det lokajle plan.

I henhold til anmodning fra Representantskapet har landsstyret
vurdert og i det vesentligste etterkommet et forslag fra S-TNV
om at kontingent fra medienuner som kretsforeningene verver i
1970 tilfaller kretsforeningene i sin helhet det året. Spesielle
verveblokker for dette formål er utarbeidet og sendt lu’etsforen
ingene.

NNV har hatt følgende komitéer og utvalg i arbeid:
(

Finanskomitéen (Nils Ekjord, 0. M. Jørgensen, Petter Lindstad
og Fredrik Moe).

Informasjonskomitéen (Finn Mihle, Reidar Soot, Ivar Thorsheim
og W. Wexahl Jhan’sen).

Komitéen for gjennomgåelse av vassdragsreguleringssak&r (Odd
Grønhaug, Sigurd Pettersen, Arne K. Sterten).

Administrasjonsutvalget (0. M. Jørgensen, Olav Skulberg,
Reidar Soot).
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Utvalget for bedre byggekikk (Ståle Kyllingstad, Petiter Ind
stad, Anton Pouisson).

Bykleutvalget (Arne Berg, Olav Bø, Ragnar Frislid, Reidar
Fritzvold, Olav Kjelleberg, Jon Løyiand, Aagot Noss og
NNV’s generalsekretær). Utvalget har knyttet til seg
Aasm.und Tveiten og Arne K. Sterten.

Femund-utvaget (Gunnar Maek, Knut Rom, Olav Skulberg. Thore
Svingen, Svein Tornås, Ragnar Vik).

MiljøvernutvaJget (Kristen Nygaard, Rolf Vik, Per Hansson, Cari
D. Christensen, Arne Haugestiad, Gunnar Guldahi, Terje
Simensen, Arne Løchen, Olav Skulberg, Aff Inge Jansen,
Øystein Emanuelsen, Odd Skogvolcl).

Programutvaiget (Eldar Giaare, Sigmun’d Huse, Magnar Norder
haug).

Arrangementsutvaget vedr. Naturvernåret 1970 (Anton Jenssen,
0. M. Jørgensen, Funn Wisohmarm).

Etablering av en permanent vedtekts:komité er under forbe
redelse.

Som representanter/kontakter i andre organisasjoner etc. har
landsstyret oppnevnt:
Generalsekretæren med ‘kontorsjefen som varamann i Det norske
Skogselskaps representantskap.
Oberstløytnant Nils Borchgrevink med maleren Rteidar Fritzvold
som varamenn i Norges Standardiseringsforbunds kornité for
standardisering av friluftsskilter og
forskningssje Kristen Nygaard i kampanjen «Vern om Natur
miljøet».

Fra tidligere år er NNV representert ved skogkonsulent Bjørns
rud i Det Kgl. Selskap for Norges Vels kampanje for hygiene og
naturvern. Kontorsjefen har vært NNV’s deltaker i Norske 4-H
Studierforbund og generalsekretæren i Naturvernå.re’ts arbeidsut

valg.

Informasjonsvirksomhet.

Norsk Natur utkom fortsatt som kvartaiskrift. Samlet opplag

53.000 ektsempiarer hvorav 12.000 eks, er brukt i forbindelse med
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informasjon og verving. Publikasjonen « Femunden og Trysilelva,
— en oversikt over reguleringss&ken» ble trykt og distribuert i
6.000 eksemplarer.

Redaktør Per Thomsens foredrag: «Naturvern og eksistens»
som han holdt i fobindelse med NNV’s reprsentantskapsmøbe
i Stavanger er av Stavanger Aftenblad trykket som brosjyre.
10.G00 eksemplarer er stillet gratis til rådighet for NNV og er
i stor utstrekning distri!b’uert.

Brosjyren «Hus i Norsk Natur» er trykket i nytt opplag på
4000 med støtte fra bi. a. Landbrukshanken og vil bli distribuert
i forbindelse med aktiviteter i naturvernåret.

Europeiske Vare- og Reiseforsikringsaksjeselskap har bekostet
produksjon av 200.000 nisteposer med påtrykket naturvettappell.
Posene er stilt til rådighet for NNV som igjai ‘i stor utstrekning
har forsynt t’uristhoteller og turisthytter m. v. Som re.sultat av
et samarbeide med Braathens SAFE har flyselskapet produsert
kartbrosjyren «Med Braathens SAFE over norsk natur» hvor bi. a.
nasjonalparkene er avmerket. Kartet deles ut til flypassasjerene
på innenlandsrutene.

NNV deltok i forberedelser og avviking av teltutstihingen «Og
etter oss . . . », en dokumentarutstilling som en gruppe studenter
ved Arkitekthøgskolen hadde tatt initiativ til og som søkte å gi
et samlet bilde av mangfoldigheten av, og vaniskeligheten ved de
trusler menneskeheten idag står overfor.

Idéen til utstillingen var hentet fra Sverige hvor en gruppe stu
denter ved Chalmers arkitekturseksjon året før hadde stått for
tisvarende arrangement. «Og etter oss...)> som ble åpnet av
statsminister Per Borten og professor Gunnar Myrdal på Univer
sitetsplassen i Oslo den 14. april, ble i tidsrommet frem til 23.
SDpternber også vist i byene Bergen, Trondheim, Namsos, Bodø,
Tromsø, Stavanger og Haugesund. Den ble sett av miaist 200.000
mennesker, og ble i stor utstrekning finansiert ved katalogsalg
og med støtte fra Den Svens:ke Ambassaden, staten, kommuner
og private organisasjoner og bedrifter.

Utstillingen ble omfattet med stor interesse. Således har det
vårt forespørsler fra grupper i utlandet som vil kopiere tiltaket
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og som et foreløpig resultat nevnes at tilsvarende utstilling i 1970

vil bli vist ved en rekke universiteter i U.S.A.

I Norge produseres utstillingen nå som miniutstilling og vil i

regi av Folkeakademienes Landsforbund bli vist rundt om i landet

som et ledd i Naturvernårets aktiviteter.

Sammen med Forsikringsselskapet Samtrygd hadde NNV også

en naturvett-utstilling under Landbruksveka på Sjølyst i Oslo.

NNV har i årets løp hatt et godt samarbeid med presse, radio

og fjernsyn. Det har vært avholdt pressekonferanser i forbindelse

med Femundsa.ken, Byklesaken og naturvernlorven, og det har vært

sendt ut en rekke pressemeldinger i forbindelse med andre aktu

elle saker. Representanter for NNV har ved flere anledninger del

tatt i radio- og fjernsynsprogrammer.

NNV vil gjerne gi uttrykk for sin takknemlighet for den store

interesse og forståelse for naturvernsaken som disse masse

media nå viser.

Foredragsvirksomheten har vært omfattende. Medlemmer av

NNV’s forskjellige organer har i utstrakt grad deltatt i disku

sonspanel eller ved innlegg i debatter i andre organisasjoner og

institusjoner.

Gjeinom sin deltagelse i Naturvernåret’s arbeidsutvalg har

generalsekretæren måttet bruke atskillig tid til å forberede Natur

vernårets inforrnasjonsvhksomhet i 1970.

Vi vil også nevne at telefon- og besøksfrekvensen ved forbun

dets kontor har steget meget sterkt i 1969. En stor del av hen

vendelsene er fra personer — ikke minst innen skoleverket —

som ønsker informasjon om naturvern. Dermed har behovet for

orienterende materiell øket voldsomt, samtidig som det ville være

ønskelig å ansette en person til å avlaste det øvrige personale med

saker av mer generell karakter.

Vervearbeid.

Fra sentralt hold har det ikke vært drevet organisert vervearbeid

i 1969. økningen i medlemstall (jfr. Medleinsstatus) må i første

rekke tilskrives verveaksjoner på det lokale plan, — spesielt i

regi av S-TNV og VNV. Imidlertid har man forberedt verveaksjo

ner i 1970, både i forbundets regi og ved å stimulere til verving
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på det lokale plan. Som bilag til Norsk Skoleblad nr. 12 - 1969
sendte A/S Jiffy Pot ut 25.000 eksnrnplarer av «Det spirer i
skolen». Siste side av denne brosjyren var viet Norges Natur
vernforbund med bi. a. appell til alle landets lærere om å støtte
NNV gjennom medlemsskap og tilbud om abonnement på «Norsk
Natur» i skolene.

Andre naturvernsalcer.
På forsommeren forelå «Ot.prp. nr. 65 (1968—69) Om lov om

naturvern». NNV har overfor Regjeringen gitt uttrykk for sin
skuffelse over proposisjonen og anmodet om at ny proposisjon i
samsvar med forslaget fra Naturvernrådet blir lagt frem.

I 1969 munnet det 10-årige offentlige arbeid i forbindelse med
den såkalte Gabrieisenkomités innstilling om fredning av vass
drag ut i «Stortingsmelding nr. 26 (1968—69) » Meldingen kan
best karakteriseres som en omfattende mangel på beslutning om
fredning. Saken ble fulgt opp med protest fra NNV og en an
modning til Regjeringen om å ta den opp til ny vurdering.

Om forsøket på å få istand en landsomfattende plan om fred
ning av vassdrag mot kraftutbygging var en stor skuffelse,
skjedde det også gledelige ting idet konsesjonssøknadene vedrør
ende regulering av Femunden og Øvre Otra (Bykle) ble avvist av
Regjeringen. I Femmdsaken har konsesjonssøkeren anket av
gjørelsen inn for Stortinget og stortingsdebatten om den første
vassdragssak med «motsatt fortegn» imøteses med spenning.

Oslo Lysverker fikk konsesjon til omfattende reguleringer i
Aurlandsdalen hvilket resulterte i den mest omfattende debatt som
til nå har vært i forbindelse med noen vassdragssaik. Man kan
trekke den slutning at det i dag ved «overgangen til atomalderen»
er en meget sterk opinion som reagerer mot en forsert utbygging
av våre gjenværende vass’drag.

I forbindese med reguleringspianene for Devdisjavre i Troms
har NNV protestert fordi planene er for dårlig utredet. Dessuten
vil reguleringene berøre den planlagte nasjonalpark i Dividalen,
og Kommunal- og Arbeidsdepartementet er derfor anmodet om
snarest å få nasjonalparken etablert, i tråd med Stortingets an
befaling fra 1967.
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Krav om strengere •fredningsbestemmelser for rovfugl er sendt

Landbruksdepartementet. Saken er derfra oversendt den offent

lig oppnevnte jaktlovrevisjonskomité. NNV vil følge den videre

behandling nøye.

Etter initiativ fra ØNV har NNV rettet henwndelse til Regjer

ingen om bedre sikring av Gaustarnassivet i Telemark. Fo’rsvars

departementet har reagert positivt, men da fjellet og området er

i brennpunktet fra andre brukerinteresser, vil saken bli fulgt opp

overfor disse.

Planen om oljekraftverk på Slagentangen i Vestfold er møtt

med krav om at konsesjon bare må gis såfremt virksomheten ikke

skaper forurensningsproblemer.

Aktivitetene i forbindelse med forurensning •av jord, vann og

luft har forøvrig vært mange, og 1969 må karakteriseres smn

et gjennornbruddsår for den alminnelige forståelse for, og myndig

hetenes positive interesse for å løse de meget store problemer

som man står overfor innen denne viktige sektor av naturvern-

arbeidet.

Høsten 1969 forelå «Norsk Vegplan». NNV har forelagt denne

for bi. a. alle kretsforeninger som til dels har alvorlige innvendin

ger av generell karakter. En uttalelse fra NNV er under utar

beidelse.

Forøvrig har NNV hatt til behandling mange saker av mindre

omfattende karakter. Endel av disse, deriblant fredningssakene,

fremgår av «Norsk Natur» 1969.

Møter og konferamser.

Generalsekretæren deltok i opplegg og arrangcment av konfe

ransen som Den norske Ingeniørforening arrangerte ved NTH i

januar. Konferansen hadde tittel «Vår tid former landskapet»

og tok for seg ingeniørarbeider, landskapsarkitektur og natur

vern. Den var den første naturvernkonferanse innen rammen av

NIF’s kursv’irksoinhet og dannet opptakten til en serie tilsvarende

arrangementer.

Sommeren 1969 besøkte generalsekretæren flere ungarske reser

vater og landskapsvernområder og orienterte samtidig ungarsk
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naturvernrnyndigheter om norsk naturvern og om det europeiske
najturvernåret 1970.

I okwber var generalsekretæren med på møter ved Institutt für
Landsohaftspflege ‘i Köln og senere i «Naturschutzpark Liine
‘biurger Heide». Generalsekretæren har dessuten deltatt i en rekke
møter avviklet av kretsforeningene.

Stud.real. Jan Michaeisen deltok i august i et naturveraseminair
i Voronesj-distri’ktet i Sovjet på vegne av NNV, og besøkte sam
tidig naturparker i området.

Professor Høeg deltok som Norges og NNV’s representant
under årets IUCN-’konfeæanse i India, cand, real Magnar Norder
haug representerte NNV på Svenska Naturskyddsföreningens
‘høstkonferanse i Stockholm og magister Paul Hofseth deltok i en
svensk konferanse, — Förpacknin’garna och miljövårde’n» i
Stoekhoim.

Den 10. desember arrangerte NNV viMiljøvernu’tval’get et større
kontaktrnøte på Blindern. I alt deltok representanter for ca. 90
landsomfattende organisasjoner og institusjoner, som på en eller
annen måte hadde engasjert seg ‘i naturvernspørsmål. Møtet hadde
bl. a. til oppgave å lodde stemningen vedr. ‘behovet for en in
formasjo’ns- og koordineringssentral i naturvernspørsrnå’l, ikke
minst for å unngå moteikollisjoner og overlappmg i saksbehand
ling. Det var ‘bred enighet om tanken og NNV er igang med å
etablere denne inforrnasjonssentral.

Sett under ett må 1969 karakteriseres som et år med sterk
vekst for naturvernsaken. I første rekke gjelder dette fo’rurens
ningssektoren som i den grad er kommet i søkelyset i den offent
lige debatt at andre vesentlige naturvernoppgaver ‘lett ‘kan bli
oversett.

I relasjon til dette forhold har NNV en klar oppgave. Hele vårt
naturgitte næringsgrunnag er en komplisert me’kani’sme hvor
organismer og ‘omgivelser kommuniserer i alle retninger etter na
turgitte lover. I hvilken grad vår forvaltning av dette nærings.
‘grunnlag er i pakt med eller i strid med naturlovene må nå komme
i søkelyset. Først ‘da er vi ved ‘kjernen av det prob’lemkompleks
naturvernet omfatter.
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UTGIFTER

VINNINGS- OG

Lønninger kr. 129 977,85

Lenninger, ekstrahjelp s 4 460,—

Sosiale utgifter > 14 613,32 kr. 149 051,17

Konsulenthonorarer
Husleie rengj. lys og varme

Kontorutstyr 5

Kontorrekvtsita »

Porto, tif. og tlgr 5

Kontingenter
Opplysningsviiiksomhet, verving 5

Tidsskriftet «NORSK NATUR» 5

Medleiniskartotek, ajourhold og iont.inkasso
Reiser, meter og kongresser
Landsstyremeter og Repr.esent.mete

Avsatt livsvarige medlemmers fond

Diverse endre utgifter

AKTI5fA
Kassa
Postgiro 9460
Postgiro 117040
Postgiro 150310
Christiania Bank og Kreditkasse

Diverse debitorer
Medileinsanerker

kr. 817,87
» 17 944,33
» 7479,80
s 3 825,—
» 62881,35 kr.

STATUS PR.

92 948,35

4 433,60
1 390,—

Fondsrnidler:
Albert Grevs fond, aksjer og obiigssjoner

Maren Stamse Knutsens gave, obligssjon

Livsv.medl.fond, aksjer
Llvsv.mnedl.fond, hankinnskudd

Underbalanse pr. 1/1 1969 »

Underskudd 1969 »

Revidert.
Beretning avgitt 20. februar 1970.

Johan Engeistad & Jonn Hoen,

statsautoriserte revlsorer.

Magne Midttun
generalsekretær

Odd Lobne
Elin Conradi

kr. 248 802,37

4 888,42
7 659,42

11 262,87

26 182,18
53 697,81

26 515,43
14 392,66

s 2 000,—
» 13 680,38

» 23 810,71

» 557,75

» 79 879,99

» 10 390,59

» 40 908,09

» 5 900,—
» 1 175,30

kr. 327 353,98

» 27 875,—
» 10 000,—
» 3 590,—
» 26 460,— »

71 659,10
10 446,32 »

67 925,—

82 105,42



APSKONTO 1/1 - 31/12 1969
TNNTEKTER
Kontingenter tidligere års

» personidge
gaveinedlemmer

» kollektive
l•ivsvarige

kr. 695,—
» 134 310,—
» 255,—
» 40 270,—
>) 5 900,—

» 181 430,—Avgis til kretsforeningene » 46 430,— kr. 135 000,—

Kontingentandeler fra kretstoreningene
Bidrag fra Staten

Viltfondct (til «NORSK NATUR»)
Kommuner
andre

Annonseinntekter «NORSK NATUR»
Abonnenter
Renter og utbytte, Al!bert Grove fond
Renter Maren Stamso Knurtsens gave
Renter, livsvarige mecllemmers fond

Diverse andre inntekter
Underskudd 1969

/12 1969
PASSIVA
Diverse kreditorer (inkl. kont. ancleler) kr.
F.orskuddsbetalte kontingenter

Jubileurnegave fra Norske Liv »
÷ Disponert til miljøvern i 1969

Bidrag fra landbrukets næringsorganisasjoner
øremerket spes. nr. «NORSK NATUR»/
brosjyre 1970

Fonds:
Albert Grøvs fond
Maren Stamso Knutsens gave
Livsvarige medlemmers fond pr. 1/1 1969 »
-i- Disponert vd stiftelse av nye

kretaforeninger »

58 501,92
780,—

100 000,—
2 054,55

» 23 650,—

» 27 875,—
» 10000,—

Ubenyttet Itassakreditt, Christiania Bank og Kreditkasse,

, 31. desember 1969
13. februar 1970

EIGES NATURVERNFORBUND

is Kauri
d Villmo

ir. 248802,37

kr. 50 000,—

Roar Sæther
konstorsjef

»
»

»

»
»

>)

»
»

75 000,—
25 000,—
39 300,—
16003,98 »

16 400,— -

3 320,— ,,

2235,56 -

575,—
794,20 »

» 343,32

155 303,98

19 720,—

3 604,76

» 2 935,60
» 10 446,32

kr. 327 353,98

kr. 59 281,92

97 945,45

25 050,—

900,—

kr. 24 150,—
+ Avsatt for nye mecSemmer 1969 » 5 900,— » 30 050,—


