
NORGES NATURVERNFORBUND

Landsmøte
i Trondheim 1. juni 1964.

Landsmøte i Norges Naturvernforbund holdes mandag 1. juni 1964 kl.
16.00 i Frimurerlosjen i Trondheim.

Disse saker skal behandles:

1. Styrets årsberetning og regnskap.

2. Fastsettelse av kontingent.

3. 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
livsvarige kontingent for medlemmer tilsluttet gjennom disse.
Landsforbundets andel av kontingenten for livsvarig medlemskap
tillegges et fond for spesielle formål.»

4. Valg av to styremedlemmer og to varamenn.

5. Valg av revisor og fastsettelse av hans lønn.

6. Fastsettelse av sted og tid for neste landsmøte.

I tilknytning til landsmøtet vii det kl. 20.00 bli holdt åpent møte for alle
interesserte.

Med hilsen

NORGES NATURVERNFORBUND

Styret.



Årsberetning 1963
Intcrimsstyret, valgt på ekstraordinært landsmøte 29. oktober 1962, be

stående av: forstkandidat Thv. Kieruf, formann, skogkonsulent Bjorn Bjørns
rud, professor Ove Arbo Høeg, professor Fridtjov Isachsen, oberstløytnant
0. M. Jorgensen, generalsekretær Toralf Lyng og journalist Asbjorn Omherg
:ortsatte fram til 4. mars 1963.

L an d s m ø t e t i 9 6 3 , som ble holdt i Oslo Handeisstand 4. mars,
ble åpnet av formannen i interimsstyret, forstkandidat Thv. Kierulf, og der
etter ledet av oberstløytnant Jorgensen som valgt dirigent.

Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Toralf Lyng, orienterte

om reorganisci’ingen og de nye vedtekter.
Valgene ga følgende resultat:
For mann : Professor dr. philos Anders Hagen, Bergen (196366).

S ty r e m e cl 1 e m m e r : Skogkonsulent Bjorn Bjørnsrud, Asker. Dosent

dr. Ulf Hafsten, Bergen. Overlege Anton Gisle Jolinson, Bodø. Oberstløytnant

0. M. Jørgensen, Bærum. Generalsekretær Toralf Lyng, Oslo. Kontorsjef

Einar Møllor, Trondheim.
V a r ci m o n n : Rodaktor Ragnar Frislid, Oslo. Museumsclirektør Holger

Holgersen, Stavanger. Forstkandidat Thv. Kierulf, Oslo. Direktør Odd Na

rud, Oslo. Telegrafhestyrer Sigv. Normann-Hanssen, Kirkenes. Oberstløytnant
Hans Nokleby, Kristiansand S.

R cvi s o r : Statsaut. revisor Johan Engelstad, Oslo.
Det tidligere forbunds mangeårige formann, forstkandidat Thv. Kierulf,

ble utnevnt som æresmedlem av Norges Naturvernforbund.
Det ble overlatt til Landsstyret å bestemme tid og sted for neste lands

møte.
Naturverninspektor K r i s t e n K r o g h orienterte om sitt arbeid som

naturverninspektør og om en del fredningssaker. Inspektor G u n n a r

R a ab e kåserte og viste lyshilder fra nasjonalparken i Rondane. Til slutt
ble fargefilmen «Et fjelleventyr» vist.

Landsstyreinoter.

Landsstyret har hatt fire møter. I møte 5. mars ble generalsekretær
Toralf Lyng valgt til viseformann. I mote 29. april besluttet styret å ned-
sette et arbeidsutvalg bestående av styremedlemmene Lyng, Bjørnsrud og
Jorgensen med Lyng som formann og med følgende mandat:

«Arbeidsutvalget følger den daglige virksomhet og behandler saker
som det ikke finner nødvendig å forelegge det samlede styre. Styret
holdes orientert.»

Arbeidsutvalgsnwter:

Arbeidsutvalget har hatt 16 meter. I henhold til fullmakt fra styret

har det etablert følgende faste komitéer:

Finanskomitéen.
PR-komitéen.
Reguleringskomitéen.
Vervekomitéen.

Et f a gli g r å cl er under etablering til støtte for styret i vanskelige

saker. Dette skal være allsidig sammensatt, med representanter fra viten

skapsgrener, yrkesgrupper, organisasjoner og institusjoner.



Sekretariat og kontor.

Forbundet fikk fra 1. juli eget selcretariat og kontor i Cort Adelersgt. 14,
Oslo. Som generalsekretær er ansatt Magne Midttun, og som kontordame
Jorunn Aamodt. Det nodvendigste lcontorutstyr er anskaffet.

økonomien.

På anmodning har Christiania Bank og Kreditkasse ydet en kassa
kreditt pä 1cr. 50.000,—.

Forbundet vil her gjerne gi uttrylclc for sin talclcnemlighet for denne
verdifulle hjelp.

Forbundet har overtatt Naturvettaksjonens midler og materiell. Dessuten
fortsatte forbundet den 5-lcronerulling som aksjonen ivorksatte. Alle som viste
sin interesse ved å slutte opp om naturvettaksjonen vii bli anmodet om å
fortsette som medlem av Norges Naturvernforbund.

I statsstøtte for 1963 bevilget Stortinget kr. 10.000,—.
Forbundet har gjort henvendelse til enkelte bedrifter m. v. og har notert

bedriftsmediemmer med samlet årskontingent på ca. 1cr. 11.000,—. I for
bindelse med verving av hcdriftsrnedlemmer, er det anslcaffet en del troll
(dUrg), skåret av treskjæreren Bjarne Walle. Det er meningen at disse
troll skal brukes ved vervingen og tildeles bedrifter som et tegn på godt
samarbeide, alctiv naturvorninnsats og medlemskap i Norges Naturvern
forbund.

Finanskomitéen bar arbeidet med omplassering av forbundets fonds, og
sammen med vervekomitéen forberedt en aksjon for å øke antallet av be
driftsmedlemmer.

Det er sendt ut søknader om bidrag fra forskjellige fonds. Vedrørende
forbundets økonomi vises forøvrig til regnskapet.

Medlemstilgang.

Det har vært rettet henvendelse til landsomfattendc organisasjoner
og institusjoner om å slutte opp om Norges Naturvernforbund og dets formål
og melde seg som medlem. Ved årets utgang hadde disse tegnet seg som
medlemmer:

Den norske Bryggeriforening, Den Norske Turistforening, Det Kgl. Sel
skap for Norges Vel, Det norske Myrselskap, Det norske Slcogselskap, Fore
ningen til Dyrenes beskyttelse, Foreningen til Ski-idrettens Fremme, Lands

laget for Reiselivot i Norge, Kongelig Norsk Automobilklub, Motorferernes
Avholdsforbund, Norges Automohil-Forhund, Norges Bondekvinnetag, Norges

Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Husmorforhund, Norges Idretts
forbund, Norges Industriforbund, Norges Jeger- og Fiskerforhund, Norsk

(i ornitologisk forening, Norsk Sau- og Geitalsiag, Norsk Speiderguttforhund,

Norske 4-H, Skoghruksforeningen av 1950.
Tilsammen representerer disse et medlemstall på ca. 920.000.
Kontoret har i 1963 måttet konsentrere seg om de saker det hastet mest

med og konsolidere forbundets virksomhet. Nytegning av personlige medlem

mer forutsetter et opplegg som det har vært arbeidet med. Når dette er klart

settes vervingen i gang.

Forholdet NNV/kretsforeningene.

Ordningen med sekretariat i Oslo har skapt intimere samarbeid mellom
forbundet og kretsforeningene. Det skal også tjene kretsforoningeno som
service-kontor.



Forbundets viseformann har deltatt i meter i Nordland Naturvernforening,
hvor foreningens vedtektor ble revidort. Likeså deltok han i det forbe
redende mete til reorganiseringen av Troms Naturvernforening.

PR-virksonilwt.

Aksjonen «Bruk Naturvett» laget før sia avslutning brosjyren «Naturvett
NATURVERN». Den var lagt opp med tanke på medlemsverving for Norges
Naturvernforbund. Opplag 100 000. En del av denne er utsendt bk a. gjennom
kretsforeningene.

Forbundet overtok naturvettaksjonens restopplag av naturvettplakater og
brosjyrer. Alt materiell er gått ut i løpet av høsten.

Til utlån disponerer forbundet hildehåndene «Naturen og Vi», «Se Norge
med nye øyne» og «Aurlandsdaien», alle med teksthefter, foruten filmene
«Gjør bygda vakrere» og «Hærverk». Filmer og bildeband har vært utlånt
til foreldremeter i skolene, til foreninger m. v. Forbundet har sendt ut Års-
skrift 1962 til alle medlemmer og bytteforbindelser.

Ved messen «Norge i Nord» og utstillingen «Friluftsferie med plan» i
Oslo samt Reiselivsutstillingen på Elverum har forbundet vært representert
med egne stands.

Forbundet og dets virksomhet har vært omtalt i radio og presse.
Det har vært arbeidet med nytt emblem for forbundet.

Fredningssaker.

Forbundet har arbeidet med flere vassdragsreguleringer og avgitt uttalel
ser overfor Vassdragsvesenet. Av disse nevnes Reindalsreguleringen, Mere og
Romsdal, Myllareguleringen, Oppland, regulering av Faulvatnet, Nordland,
Åstaelva, Hedmark, Mandalsvassdraget, Vest-Agder og Hunnsjøen, Hedmark.
Det arbeides med uttalelse om Nea-reguleringen i Sør-Trøndelag.

Det har vært korrespondert om og vært avgitt uttalelse i vegspersmål,
spørsmål om fredning eller beskyttelse av områder og enkeltohjekter, og saker
vedrørende dyre- og planteliv.

Konferanser.

Norges Naturvernforbund var representert ved generalsekretæren under
Foreningen Nordens konferanse «Fritid og Natur i Norden» i Landskrona
i dagene 29. og 30. juli.

Generalsekretæren har besøkt Stockholm for å studere oppbygningen av
organisasjon og kontor i Svenska Naturskyddsfbreningen. Samtidig besøkte
han Samfundet for Hembygdsvård og fikk gjennom konferanser informa
sjoner om Statens Naturvårdsnämnd og Domånstyrelsens arbeid med natur
vernsaker.

Sammenslutningen «Nordisk Samarbeid for Bygd og Natur» (NSBN)
hadde konferanse på Høsbjør 25—25. august. Emner vedrørende naturvern/
landskapsvern ble drøftet. Forbundet var representert ved formannen, pro
fessor Hagen, dosent dr. Ulf Hafsten, professor Heeg, forstkand. Thv. Kierulf,
cand, real. Bdv. K. Barth og generalsekretæren.

Under «Nordisk kongress for Hagearkitekter» på Geilo 30. august —

1. september mette viseformannen, Toralf Lyng, for Norges Naturvernfor
bund og holdt foredrag om «Fjellet som naturpark». Kongressen hadde
«Fjellandskapet» som emne.



STATUS pr. 31/12 1963.

AKTIVA:

Kassa kr. 1.042,74

Postgiro 9460 kr 729,—

» 16 » 22.767,34
» 23.496,34

Bank » 1.899,81

Aksjer Borregaard » 3.380,—

5 ta m se Kut s en s g a v e
Bergens Privatbank » 13.558,31

A1b. Grevs fond:
Verdipapirer og hankinnskudd » 26.314,—

) Kapitalkonto 1/1 kr. 45.642,34

± Fonds overt. egne konti » 39.872,31

Årets underskudd » 27.958,68
» 22.188,65

kr. 91.879,85

PASSIVA:

Kassakreditt kr. 34.310,99

Skattetrekk, funksjonærer kr. 1.464,—

Trygdetrekk, funksjonærer » 662,55
» 2.126,55

Forskuddsbetalte kont » 2.180,—

Fabritius & Senner » 12.790,—

F on ds
Albert Greves Fond kr. 26.314,—

Stamse Knutsens gave » 13.558,31

Livsv. medL’s fond » 600,—
— » 40.472,31

kr. 91.879,85

Anders Hagen. Toralf Lyng.

Bjern Bjsrnsrud. Ulf Hafsten. Anton G. Johnson.

0. M. Jergensen. Einar Moller.

Re vi d e r t og funnet i orden.

Se revisjonens innheretning.
Johan Engelstad.

Magne Midttun



kr. 29.980,—
» 824,80

kr. 30.804,80
kr. 6.932,27
» 7.608,52
» 2.025,—

» 16565,79
kr. 10.591,83
» 1.814,35
» 274,50
» 987,90
» 102,—-
» 464,05
» 355,40
» 235,45

>)

Årbok, publikasjoner
Avsatt livsvarig meclLkont »

INNTEKTER:

Kontingenter 1962 kr 908,—
» 1963 » 11.456,—
» livsv » 600,—

kr.
Bidiag staten
Statebidrag NSBN kr 2.000,—
Deltageravg. » » 1.350,—

Avkasting Grovs Fond
Renter og utbytte
Salg publikasjoner
Annonseinntekter ftrsskrift
Gave Naturvettaksjonen
Kronerulling inntekter kr. 20.410,—

» utgifter » 7.916,40

Revisjonsinnberetning for 1963.
Forbundets regnskap har i 1963 vært ført med orden og noyaktighet.

Utgifter og inntekter er tilfredsstillende legitimert.
Beholdninger i Rasse, postgiro, banker og av verdipapirer har vært kon

trollert i årets løp og pr. 31/12. Kursverdien ved årsskiftet av verdipapirer
tilhørende Albert Grøves fond ligger vel k r. 1 4.7 0 0,— over den hokførte
verdi. Kursverdien av forbundets egne verdipapirer ligger k i. 1.3 0 0,— over

den lokførte verdi.
Det er kun 2 av de tiLsluttecle 8 lokalforeninger som har innsendt sine

kontingentandeler for 1963 til forbundet.
Jeg tilråder at det foreliggende årsregnskap godkjennes og fastsettes som

Forbundets regnskap for 1963.
Jo h an n g el stad

VINNINGS- OG TAPSKONTO 1/1—31/12 1963.
UTGIFTER:

Lønninger
Trygd funksjonærer

Kontorhold
Kontorutstyr
Husleie

Kongresser, motor
Reiser
Befaring
Konsulenthonorarer
Representasjon
Kontingent
Utstilling Byggtjeneste
Bruk Naturvett

14.825,48
13.841,88

600,—

kr. 76.637,95

12.964,—
» 10.000,—

» 3.350,—
» 1.915,18
» 549,16
» 115,65
» 3.020,—
» 4.271,68

» 12.493,60
27.958,68

kr. 76.637,95

Underskudd 1963

(J r,111,bdil & S,ii.


