
NORGES NATURVERNFORBUND

Laiidsmote i Bergen 14. mai 1965.

Landsmøte i Norges Naturvernforbund holdes fredag 14. mai 1965 kl. 19

på Sjefartsmuséet i Bergen.

Program for motet:

1. Årsberetning og regnskap.

2. Forslag fra Østlandske Naturvernforening om forandring av vedtektenes

§ 9, 2. og 3. punktum. Forslaget har denne ordlyd:

«Kretsforeningene tilkommer 1/3 av såvel den årlige som av den livs-

varige kontingent for medlemmer tilsluttet gjennom disse. Lands-

forbundets andel av kontingenten for livsvarig medlemskap tillegges

et fond for spesielle formål.)>

Saken er utsatt fra i fjor.

3. NNV’s standpunkt i spørsmålet om grunnprinsippet for jaktlovgivningen

og program for NNV’s arbeid på dyrelivssektoren.

4. Valg av styremedlemmer og varamenn. På valg er: Styremedlemmene

Ånton G. Johnson og Toralf Lyng, begge har frasagt seg gjenvalg. Vara
mennene Odd Narud og Sigv. Nordmann-Hanssen. Odd Narud har fra-

sagt seg gjenvalg.

5. Valg av revisor og fastsettelse av dennes lønn. NNV’s revisor, Johan

Engelstad, har inngått kompaniskap med Jonn Hoen. Deres firma, Johan

Engelstad og Jonn Hoen, statsautoriserte revisorer, foreslås valgt.

6. Fastsettelse av sted og tid for neste landsmøte.

7. Foredrag av landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad om «Landskap og
landskapsutbygging».

NORGES NATURVERNFORBUND

Styret.



Årsberetning 1964

Landsstyret har i 1964 bestått av professor Anders Hagen, Bergen, formann,
generalsekretær Toralf Lyng, Oslo, viseformann, skogkonsulent Bj cm Bjernsrud,
Asker, dosent dr. Ulf I-Iafsten, Bergen, overlege Anton 0. Johnson, Bode, oberst
løytnant 0. M. Jørgensen, Bærum og kontorsjef Einar Meller, Trondheim.
Varamenn: redakter Ragnar Frislid, Oslo, museumsdirekter Holger Holgersen,
Stavanger, forstkandidat Thv. Kierulf, Oslo, direkter Odd Narud, Oslo, telegraf
bestyrer Sigv. Normann-Hanssen, Kirkenes og oberstløytnant Hans Nekleby,
Kristiansand 5. Revisor: statsautorisert revisor Johan Engelstad, Oslo.

Landsmøte.

Landsmøtet 1964 bleholdtiTroadheimdenl.juni.
Formannen meddelte at H. K. H. Kronprins Harald hadde

sagt seg villig til & være NNV’s beskytter. Landsmøtet mottok meddelelsen
om dette med akklamasjon og vedtok å sende følgende telegram:

«Norges Naturvernforbunds landsmøte i Trondheim 1964 sender sin
ærbedige hilsen og takk for den ære og den interesse Deres Kongelige
Heyhet har vist Norges Naturvernforbund ved å stille Dem som for
bundets beskytter.)>

Landsmøtet ble orientert om virksomheten til styre, sekretariat og de opp
nevnte komitéer og utvalg.

Styrets uttalelse vedrørende Nea-reguleringen i Sør-Trøndelag ble referert
og landsmøtet sluttet seg til denne.

østlandske Naturvernforeaing hadde tatt opp forslag om forandring av
vedtektenes § 9. Dette ble utsatt.

Etter loddtrekning uttrer av styret: kontorsjef Einar Meller og dosent dr.
Ulf Hafstea, og varamenn: oberstløytnant Hans Nekleby og museumsdirekter
Holger Holgersen. Samtlige ble gjenvalgt for perioden 1964—1967.

Revisors godtgjørelse for 1963 ble satt til kr. 1 000,—.
Landsmøtet for 1965 blø besluttet lagt til Bergen, og landsstyret fikk full

makt til å bestemme tidspunkt.
I forbindelse med landsmøtet ble det om kvelden arrangert et åpent møte

i Frimurerlogens møtesal. Dette ble ledet av formannen. Etter musikk av
Werners Trio, holdt formannen i Trøndelag Naturvern, kontorsjef Einar Møller,
velkomsttale. NNV’s formann ga en kort orientering om forbundet. Helse
direktør Karl Evang holdt kveldens hovedtale om «Naturvern og Helse» og
disponent Rolf Anne hadde et lysbildekåseri over emnet «Jeger og Naturvenn i
Trøndelags natur». Til slutt ble Ojendefilmen vist og formannen appellerte om å
slutte opp om Norges Naturvernforbund.
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Søndag 31. mai ble det arrangert en utferd til Statens Forsøksg&rd pa Songli.

Den ble ledet av sjefen for Statens Viltundersekelser, dr. Yngvar Hagen og

gikk til Grytdalsområdet hvor ca. 20 000 da. skog er foreslått fredet som natur-

park. I forbindelse med utferden orienterte fylkesskogsjef Wisth om Songlis

lustorie og skogforhold, naturverninspektør Kristen Krogh om den foreslåtte

naturpark, og dr. Yngvar Hagen om vilt- og fiskestellforsekene på eiendommen.

Landsstyremoter og Årh&tlsutvalgsmoter.

Landsstyret har i 1964 hatt 2 og arbeidsutvalget 14 møter. En rekke saker

har vært behandlet.

0 konomien.

I statsstøtte for 1964 fikk NNV kr. 10 000,—.

Christiania Bank og Kreditkasse ytet også i 1964 en kassakreditt pa kr.

50 000,—, en hjelp NNV er meget takknemlig for.

Henvendelser til bedrifter, organisasjoner, banker, kommuner og fonds har

resultert at kontingenter og bidrag nådde opp i kr. 38 800,—.

Oslo Kommune ga tilsagn om en støtte på kr. 25 000,— for 1965.

Vedrørende NNV’s økonomi vises ellers til regnskapet.

Medlemstilgang.

Personlige medlemmer: pr. 1/1—64 ca. 1100
nto. tilgang i 64 ca. 2900 1/1—65 ca. 4000

Upersonligc medlemmer: pr. 1/1—64 ca. 50
nto. tilgang i 64 ca. 200 1/1—65 ca. 250

Forholdet NNV/kretsforeningene.

Kontakten mellom NNV og kretsforeningenc ble bedret, men det er ønskelig

at denne kontakt styrkes ytterligere.

PR-virksomhet.

NNV fikk i 1964 nytt emhlem, — et vekstmotiv tegnct av Vivian Zahl

Olsen. Det kan også nyttes av kretsforeningene.

Fra januar 1965 kommer kvartalsskriftet «Norsk Natur» i stedet for årsskrift.

Som et ledd i arbeidet mot oljesøl, er det distribuert ca. 4000 eksemplarer

av brosjyren «Stopp Oljeselet» til medlemmer, organisasjoner, bedrifter m. v.

Det samme gjelder i mindre antall den finske brosjyren »Fårgen i landskapet».

Ved velvillig bistand av Bendernes Bank er brosjyren »Skikk og Bruk i Skog

og Mark» trykkt opp i nytt opplag på 10 000. Dette er sammen med gjen

værende materiell fra Naturvettaksjonen distribuert til foreninger og skoler

rundt om i landet.
Under premieren på filmen «Villmarken kaller» og i forbindelse med Per

Hests og Nils Vikers foredrag om natur og dyreliv i Aulaen, ble brosjyren

«Naturvett-NATURVERN» delt ut til publikum i et antall av ca. 10 000. NNV

vil gjerne takke de studenter og interesserte som stod for utdelingen.

Ved foredragsvirksomhet i radio, fjernsyn og presse har NNV ved flere

anledninger hatt innlegg. Det er utarbeidet «honnerkort», en takk som sendes
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personer som i presse, kringkasting eller på annen måte slår et slag for natur-

vernet. Arbeidet med en naturvernfrimerkeserie er tatt opp. Likeledes kontakt

med Jahre-Line om en brosjyre om naturvern beregnet på turister som kommer

til Norge.
NNV er tilsluttet Norske 4—H Studieforbund som høsten 1964 utarbeidet

brevkurs i naturvern for studieringer og studieplanringer med Ragnar Frislids

bok «Naturvern» som grunnbok.

Natuvrernarbeid og frcdoiugssaker.

NNV har i det forlepne år uttalt seg vedrørende statens arbeid med natur-

og friluftsspørsmål og understreket nødvendigheten av at et frittstående statlig

organ tar seg av vern og pleie av fredede områder og enkeltobjekter.

Innstillingen fra Undersekelseskomitéen vedrørende fredning mot vass

dragsutbygging har vært gjennomgått av kretsforeningene, det faglige råd og

landsstyret. Uttalelsen gikk bl.a. ut på at de vitenskapelige interesser ikke var

nok tilgodesett og at komitéinnstillingens fredningsforslag mi» betraktes som

minimum av hva som hør fredes mot utbygging.
Det er tatt til orde mot slett utforelse av veganlegget Flateland i Setesdal—

Sknfså i Telemark og anmodet om at det bøtes på skadene.

Strandvollene ved Roddines i Finnmark er foreslått fredet, likeledes et ca.

10 000 dekar stort myrområde på Andøya i Nordland. Et opplegg for å gjøre

fuglefredningen på Runde effektiv er under arbeid.
NNV har gått imot planer om å nytte et skog- og kystområde i Randaberg

til industriformål.
Det har vært arbeidet med NNV’s standpunkt i spørsmål vedrørende dyre

livet, grunnprinsippene for jaktlovgivningen og spørsmålet om isbj ørnsafarier.

Anvendelsen av giftstoffer i naturen har vært behandlet, og NNV har deltatt

ved opprettelsen av den såkalte biocidekomité ved NLR i As. I denne viten

skapelige komité sitter nå representanter for skogbruk, vilt- og fiskestell, plante

vern, helsevesen m. fl. som vil søke å kartlegge dagens situasjon vedrørende

bruk av kjemiske bekjempelsesmidler og vurdere hvilke kontrollorganer som er

onskelige. NNV vil støtte komitéen ved å spre opplysning om hvilke farer som

knytter seg til forskriftsmessig bruk og misbruk av kjemiske bekjempelsesmidler.

I samarbeid med Europeiske forsikringsselskap er det levert ca. 50 000

nisteposer til turistbotellene påtrykt naturvernappell.
Engangsflaskespersmål har på ny vært oppe til drøftelse i en konferanse

mellom visse bedrifter, naturvernet og sosialministeren. For øvrig har forbundet

bistått med råd og materiell ved opplegg av naturvettkampanjer m. v.

Flere reguleringssaker har vært til behandling. NNV har overfor Vassdrags

vesenet protestert mot Trondheim Elektrisitetsverks planer om en regulering

av Nea i Sør-Trøndelag, en regulering som vil ødelegge det botanisk fredede

område Nedalsmyrene. Overfor Kirke- og Undervisningsdepartementet er dess

uten Elektrisitetsverkets søknad om oppheving av fredningen imetegått.

Det arbeides med ny uttalelse vedrørende Reindalsreguleringen og med

reguleringssaker vedrørende Stor-Festa (Gjevilvatnet), Aurlandsdalen, Heste

foss i Pnsvik, Sperillenreguleringen m. fl.

Konferanser.

NNV var arrangør av den fjerde IUON-regionalkonferanse-avdeling for ut

dannelse, 18—21. mai 1964. Professor Ove Arbo Høeg stod for arrangementet.

Representanter fra 8 land deltok, og hadde innlegg om forskjellige emner ved

rørende undervisning i naturvern.
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Forstkandidat Sigm. Huse representerte NNV ved Svenska Naturskydds
fdreningens årsmøte i Luleå i juni, og på den årlige svenske naturvernkonferanse
i november møtte redaktør Ragnar Frislid.
NNV bar i 1964 sluttet seg til Nordiska Oljeskyddsunionen.

STATUS pr. 31/12 1964.
AKTIVA:
Postgiro kr. 3.577,15
Den norske Creditbank » 158,55 kr. 3.735,70

Verdipapirer » 3.380,—

Fonds
Grøvs Fond, verdipap. og bank kr. 26.314,—
Stamse Knutsens gave, verdipap. og bank » 13.793,21
Livsv, mcdl. fond, bankinnskudd » 10.454,13 »

Kapitalkonto 1/I kr. 22.188.65
Arets overskudd « 737,83

» 21.450,82

kr. 79.127,86

PASSIVA:
Kassakreditt kr.
Porskuddsbetalt kontingent »
Kretsforeningene >)

Div. kreditorer »

o ii d s
Grevs Fond kr. 26.314,—
Stamse Knutsens gave » 13.793,21
Livsv. mcdl. fond » 10.454,13

» 50.561,34

kr. 79.127,86

Toralf Lyng
Anton G. Johnson

Anders Hagen
formann

Bjern Bjernsrud
0. M. Jergensen

Ulf Hafsten
Einar Meller

Revidert og funnet i orden.
Se revisjonens innberetning.
Johan Engelstad

Magne Midttun

50.561,34

6.752,—
1.120,—
5.904,02

14.790,50
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VINNINGS- OG TAPSKONTO 1/1—31/12 1964.

UTGIFTER:
Lønninger kr 52.056,96

Trygd » 2.496,45

Revisjon » 1.000,00
kr. 55.553,41

Kontorrekv., trykning, etc kr 20.161,20

Tif., porto » 12.227,70

Flusleie » 2.700,—
» 35.088,90

12.647,95
677,23

1.285,37
1.550,—

359,25
1.015,45

» 17.535,25

Avsatt til livsv. medi. fond kr 0.854,13

Avsatt til Stamsø Knutsens gave » 234,90
- » 10.089,03

Avsatt til tidsskrift » 10.000,00

Overskudd » 737,83

kr. 129.004,42

INNTEKTER:
Kontingenter tidi. är kr. 2.411,—

» 1964 » 77.133,—

» livsv » 9.800,—

kr. 89.344,—

Avgitt til kretsforeningene » 14.365,69
kr. 74.978,31

Bidrag staten kr. 10.000,—

» andre » 33.846,12

» staten IUCN » 5.000,—.

Renter og utbytte (inkl. fonds)
Salg publikasjoner
Annonser
Kronerulling

Kongresser, møter kr.

Reiser, seki »

Reiser styret »

Konsulenthonorar »

Kontingent »

Diverse »

» 48.846,12
» 2.167,74
» 167,15
» 2.000,—
» 845,10

kr. 129.004,42
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Revisjonsinnbereining for 1964.

Forbundets regnskap har i 1964 vært fort med orden og noyaktighet. ut
gifter og inntekter er tilfredsstillende legitimert.

Beholdainger i kasse, postgiro, banker og av verdipapirer har vært kontrollert
i årets løp og pr. 31/12. Kursverdien ved årsskiftet av verdipapirer tilborende
Albert Grovs Fond ligger vel kr. 20.700,— over den bokferte verdi. Kursverdien
av forbundets egne verdipapirer ligger kr. 1.560,— over den bokferte verdi.

Ko at ingent er:

Det er kun iaatektsfert koatingeater for 1964 og inabetalte restanser fra
tidligere år. Forskuddsbetalte kontingeater for 1965 er ikke tatt til inntekt.
Det er i 1964 strøket 310 medlemmer på grunn av manglende betaling.

Jeg tilråder at det foreliggende årsregnskap godkjennes og fastsettes som
Forbundets regnskap for 1964.

Johan Engelstad

tlrondahl & Sen. Oslo. il. 65.


