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LANDET VÅRT

Like til for f. år siden var det mest privat—
folk og private foreninger som var oppmerk

som på og forstod hvilke farer Norges natur

mer og mer ble utsatt for, man merket mindre

til offentlige tiltak til vern om naturen. — Vi
fikk en ny og noe bedre naturverniov enn
den første, og vi fikk et naturvernråd, men
dessverre var også den nye loven lite slag—
kraftig. Naturvern råd et skulle ifølge lovens

§ 6 «bistå myndighetene ved gjennomføringen
av denne lov» et heller svakt mandat. Det
ble videre opprettet en natu rverninspektør—
stilling, og den ansatte inspektør har vist både
initiativ, tiltakslyst og energi.

I de siste årene har imidlertid vassdrags—
reguleringer, industriens ekspansjon, frilufts—
livets raske utvikling, den økede fritid, vekket
også de folkcvalgtes forståelse av at det er
livsviktige forhold for befolkningen og for
landet det gjelder. Stadig oftere har man i
senere år hørt advarende rØster også i Stor
tinget. Og nå har spørsmålet om utnyttelsen
av landets natur og bevaring av norsk naturs
skjønnhet og egenart vært nevnt til og med

i trontalen (i. oktober 1962). Selv om det
naturlig nok sies, at «Den planmessige ut
byggingen av landets kraftverker og sam
bandslinjer vil bli fortsatt i høyt tempo»
— heter det at «Regjeringen vil få utredet
hvordan våre fjelividder og andre frilufts—
områder kan trygges mot spekulasjon og nyt
tes til fordel for almenheten. Herunder tar
Regjeringen sikte på å få utarbeidet distrikts
vise fjeliplaner som regulerer bygging av hyt
ter, feriehjem, hoteller og veier slik at fjellet
kan bevares som nasjonalpark og fjellbygdenes
næringsvirksomhet trygges.» Under trontale—
debatten ble det av flere talere sterkt frem
hevet hvilken vital betydning det har at na
turen vernes, bI. a.: «Men eg trur at framtida
vil dma oss nokså hardt, dersom me ikkje
tek vare på eit visst tal av naturområder som
skal stå slik som dei er fra naturen si sida.»
(Bondevik).

Om sikring av fjelividdene for almenheten
og for fjellbygdenes næringsliv sa statsmini—
steren bl. a.: Det er etter min mening en na—

sjonal oppgave av første rang. Og det haster.
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Norges fjellvidder er en enestående nasjonal
rikdom som vi må ta vare på.» — og: «Na—
turvernet må komme sterkt inn i bildet under
arbeidet med fjellplanene. Vi må selvsagt
fortsette utbyggingen av våre kra ftkilder, men
det er like selvfølgelig at vi under planleg
gingen må ta langt stØrre hensyn til at våre
naturberligheter ikke blir idelagt.»

Dette skulle vi ha lov til å tro blir retnings—

linjer for fremtidige vassdragsreguieringer,
selv om kjempeanlegg som Sira—Kvina—planene
kan virke skremmende. Vi må håpe og tro,
at underskelseskomiteen vedrørende fredning
mot vassdragsreguleringer under sin behand
ling av de mange områder den har hefaret
vil legge seg disse statsministerens ord på
sinne.

‘i?. K.

ÅNDERDALEN PÅ SENJA
Av Hans Kr. Eriksen

På et mçste i Tranøy kommooestyre i 1962
sluttet man enstemmig opp om et forslag om
å legge ut et område på 3 I 000 mål skog og
bvwfjell til naturpark. Dermed vil Senja trolig
få den første naturpark i Troms. Området er
et vakkert og skiftende stykke norsk natur.

Det er mange år siden jeg så Anderdalen
for første gang. Jeg korn fra det fantastisk
ville Ytre Senja sammen med et par andre.
Fra bunnen av den trange Selfjorden hadde vi
klatret oppover lwydene, fisket og gått. Vi
mØtte sol og tåke, og regn. Det ble en sur
overnatung under åpen himmel. Soveposene
tynget som stein på ryggsekkene da vi kom
opp fra den umåtelige terrenggryten ved
Selfjordvannet og mØtte ville Senjafjell.
Vi gikk gjennom tåken og sto brått i sol
på en tinde og hadde et fagert utsyn mot hav
og innland. Mot vest gikk fjellene bratt ned
mot det stille havet som ble borte i tåkegrått,
og mot çist skrånet en fager li nedover mot
Anderdalen. Vi var på grensen mellom det
ytre og det indre, mellom villhet og ro. Jeg
glemmer aldri opplevelsen. Det var første
gang jeg sto på en knivsegg av et fjell og
hadde bare et hopp ut i blå luft til det evige

havet i vest — og nesten like brå overgang til
de brede furomoene nedover Anderdalen. Her
var spennvidde. Et slikt landskap er dramatisk.

Dagen ble kort for oss mens vi fisket i
Åndervannet. Mot kveld kom det regn igjen.
Neste dag fortsatte vår vandring nedover da
len. Da var det vi så dette: Her måtte være
sted for en naturpark. Digre furutrær sto og
strakte runde, gamle kroner mot himmelen.
Elven gikk gjennom gjel og over sletter. Inn-
hule trær minnet om sommerens hulerugende
fugler. Et eneste sted så vi at ks hadde vært
brukt, det var et par trær som var felt nokså

langt nede mot Gammelseter. Trærne lå der
ennu. Ellers er Ånderdalen urgrt land.

Det første forslaget om fredning* omfat
tet et område på ca. 3000 mål nede i Ånder
dalen, ca. 5 kilometer fra Gammelseter. Helt
fra første stund har alle instanser vist stor
interesse og velvilje for saken. Landsforbun—
det for Naturvern ville meget gjerne få fredet
en skogteig på Senja, og skogforvalteren i
Troms gikk aktivt inn for forslaget. Direkto
ratet for statens skoger mente også at en

) Fremsatt av fl. Kr. Eriksen Red.

4



fredning hadde meget for seg, og ville ta saken
opp med velvilje så snart den var nærmere
utredet. Kristen Krogh, som den gang var
skoginspektør i Nord-Norge, men nu er natur
verninspektør, anbefalte fredning. Det alle
festet seg spesielt ved, var den sjeldne og nok
så grove furuskogen så langt ute mot havet.
For en naturpark hadde det også stor hetvd
ning at skogen for strstedelen kan betraktes
som urskog. Ingen har noen gang tatt tøm
mer fra de Øverste delene. Kjøringen har vært
for tung og besværlig.

Ånderdalen er en vakker dal. Øverst ligger
Åndervannet mellom høye fjell. Vannet er ca,
2 kilometer langt. Ånderelven renHer ut fra
vannet og kroker seg nedover dalen til Gam—
melseter. Elven er omtrent en mil lang. Den
er ikke særlig fiskerik, for en foss ved Gam—
melseter har stengt sjøfisken ute fra vassdra—
get. Nu har det vært arbeidet med laksetrapp
i fossen, og når den er ferdig vil mulighetene
for en fiskerik clv være til stede. Vedtaket
i Tranøy kommunestyre om fredning av dalen
omfatter også fisket. Det bar vært drevet så
mye rovfiske at man vil stå seg på å innfØre
total fredning også for fiskeri.

I mai 1960 var naturverninspektøren på
første hefat-ing i Senja—skogen. Også skog—
forvalteren i Troms, Per Grindstad og ZoOio—

gen Svein Myrberget som nettopp hadde be
gynt sine rypetindersøkelser for Statens Vilt—
unders4kelser, var med på turen, dessuten

Johan Hofsç4y fra Tranç5y, skogvoktei’ Palmer
Kanipevoll og forfatteren av denne artikkelen.
Natti rvern inspektøren og skogforvalteren viste
stor interesse for fredning, men de mente man
burde få med et meget stØrre område enn det
som fra fçsrst av var foreslått. Kristen Krogh
fremholdt at det kunne ble aktuelt med 20000

mål skog, vann og fjell, for på den måten
ville man få en representativ naturpark i nord—
norskk3’stlandskap.

To aqj ./Inde,-da/ns kjcmpefu-uer.

Utsikt mot Selfjo rde it fra fjellet in ello in
Indre o Ytre Senja. Se/fjo rdvannet til
v ens jr e.

FOTO: fl. KR. F.
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Senere har Myrberget drevet undersøkelser
av dyre- og fugleliv i strøket. Han har frem
holdt at det ikke er noe ekstra rikt fugleliv i
Ånderdalen. De magre furumoene gir en nok
så ensidig fauna. Siste sommer var naturvern
inspektør Krogh igjen i Ånderdalen og hans
siste innstilling til Tranøy kommunestyre om
fatter hele 31 000 mål skog, fjell og vann.

Som rimelig kan være hadde man ventet at
gjennomføringen av saken i Tranøy kommu
nestyre skulle bli nokså vanskelig. Det har
vist seg at slike fredningsspørsmål gjerne vek
ker strid på det kommunale plan. Det er meget
gledelig at vedtaket var enstemmig. Det viser
at folk begynner å se verdien av naturfred
ning. Norge har altfor lenge inntatt sisteplass
når det gjelder å ta vare på naturen. Det er
på tide at vi begynner å verne noe av den
store og rike naturen vår. Den skrumper’ inn
år for år ettersom kraftverkene gror opp. Noe
må også v kunne bevare av den uberørte vill
marken.

Tranøy kommunestyre gikk enstemmig inn

for naturverninspektØrens forslag om 3 I 000

mål naturpark. Men dessuten var man klar
over at når kommunegrensene nu blir regu
lert, vil Tranøy også få det verdifulle området
fra Ånderdalen til Selfj orden, en strekning
nevnt i innledningen. Dette vil kunne tillegges
naturparken, som da vil bli på 50 000 mål.
Det blir en skiftende natur, og en verdifull
park. Da vil naturparken virkelig omfatte
spenningen i vår natur, fra de ville fjell på
yttersiden av Senja med storhavet brytende
mot land, og til det lune dalføret med skog og
moer langs Ånderelven.

«Ånderdalen er jomfruelig land, og jeg er
glad for at kommunestyret gjorde dette ved
taket,» sa ordfører Trygve Sollfed. Han er
meget interessert i naturfredningen.

Det er staten som eier Ånderdalen, den har
tidligere vært en del av prestegårdsskogen i
Tranøy. Nu ligger den under landbruksde
partementet. Det er de statlige myndigheter
som har siste ord i saken. Tranøy har gjort
sitt, kommunestyret har gått foran med et
godt eksempel.

I

Ved Ånderelven. Blandingsikog av furu og bjerk. FOTO: II. KR. E
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DEN GAMLE KONGEVEIEN
OVER DOVRE

JIV Åshjorn Omberg

For en tid siden sendte riksarkitekt Knut M.
Sinding—Larsen inn et privat forslag om å
frede deler av den gamle Kongeveien over

Dovre. Foruten å ha fått uforbeholden stØtte
fra Riksantkvariatet er planen anbefalt av
tidligere veidirektØr Thomas Backer, Den
Norske Turistforening og av kommunene der
oppe. Saken er av Kirkedepartementet over
sendt Riksantikvariatet, hvor den for tiden er
til nærmere utredning.

De veistrekningene det dreier seg om er:
fra den gamle kongsgården Tofte Øverst i
Gudbrandsdalen opp gjennom Hardbakken til
Fokstua. Neste stykke er fra Hjerkinn over
fjellet mellom I-ljerkinnhøene og ned til riks
veien litt sØnnenfor Kongsvoll. Det tredje
stykket er selve Vårstigen, som tar av ved den
nedlagte skyss-stasjonen Garnmel-Holct et par
kilometer nord for Kongsvoll og går opp i nær
mere 1000 meters høyde et par steder på Øst
siden av Drivdalen, før den går ned i dalbun
nen igjen og blir slukt av bilveien enda en
gang. Men snart går den opp i høyden igjen
og gjennom et parkliknende landskap med fro—
dig gress og kronglebjerk og ned i dalen ved
Hesthågå nærmere Drivstua.

I forslaget er også tatt med Anfinnsbroen,
den gamle, fine steinbroen i nordenden av
Vålåsjø, og når en så vet at Fokstumyrene er
fredet, at det er fredet et rikt plantefelt ved
KnutshØ Øst for Kongsvoll, og at Thekla Res
volls inngjerdede have med fjellplanter frem
deles ligger pertentlig velstelt ved Kongsvoll
jernbanestasjon, og at det for tiden blir arbei
det med å få fredet et større fjellområde vest

for Kongsvoll innover ved Kaldvella og nord
over forbi StØlådalen, hvor moskusflokkene
gjerne holder til — får man alt i alt en ganske

lang kjede av områder, som har svært meget
å by på. En fredning vil passe godt nettopp
nå, fordi det samtidig blir arbeidet med å få
reist den nye Eysteinkirken ved Hjerkinn til
minne om kong Eystein, som i iioo—årene

reiste (le første fjellstuene på Dovre.

De tykke strekene angir de partier a’v Konge-
‘veien som foresla’es fredet. ernbanelinjen

er trukket opp med brutt strek.

f

7



De gamle tråkkene sørfra og stfra gikk i
de eldste tidene nokså vilkårlig inne på fjellet
der det var lettest å komme frem, men samlet
seg etter hvert i Kongsveien, som gjennom
århundrer ble trafikkåren over til TrØnde—
lagen. Står en ved Vinje—steinen i skråningen
ved Hjerkinn kan en se den gamle veien som
en tydelig stripe flere kilometer sØrover gjen
nom skogen nedenunder. Over fjellet mellom
Hjerkinnhç4ene ligger den bred og fast og lite
tilgrocld, det skulle ikke koste meget arbeide
eller utgifter å holde den vedlike.

Det mest dramatiske stykket er likevel den

berømte eller beryktede Vårstigen, alle reisen—
des skrekk før den nye kjØreveien kom nede i
dalbunnen langs Driva. Kommer en sØrfra
og tar av ved Gammel-1-lolet, som det nå
bare er rester igjen av, går den gamle veien
til å begynne med nokså pent og fredsommelig
bortover, gressgrodd og under tett løvheng,
men lenge varer det ikke før stigningen tar
fatt, og da er den opptil i : 2,5. Veien kryper
ustanselig i været og ligger som en smal hylle
med fjeliveggen på oversiden, og bygget opp

FOTO: A. o. med store, mosegrodde steinmurer på ytter—

Drivstueseteren; sett
sydover. Tingsvdet i
bakgrunnen.

FOTO: P. 0.

Vårstigen sett sydover.
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siden mot stupet. Fra det høyeste punktet,
Tingsvået, går det makelig i åpent terreng
forbi den forlatte, gjengrodde Drivstueseteren
med fin utsikt lange veier hele tiden ned gjen
nom Drivdalen, og så kommer neste stigning,

som går opp i vel 900 meters høyde. Telegraf
verket har strukket ledninger bortover her,
men til gjengjeld har det bygget en solid og

ganske pen trebro over Vårstigen, som kaster

seg nedover i ville, skummende fall.
Horrible, sublirne, hdchst gefahrvoll, vcry

precipitous — slik ble det sagt om Vårstigen —

og i «Ferdaminne skrev Vinje i i S6o at det
var den galnaste og styggaste ålmanveg eg
cnno hev fara på. Det mest avskrekkende styk
ket er øverst oppe ved den gamle samlings—
plassen Tingsvået, et ganske litet platå, hvor
veien ikke bare er bratt, men dessuten gjør en
kraftig sving. Det er ikke vanskelig å fore
stille seg hvordan passasjerer, kjørekarer og
hester følte det, når to— eller firehjuls vogner
skulle manØvreres på holkefre inn i den smale
kjørebanen nedenfor, hvor sttlpet går 200 me
ter så å si loddrett ned i Drivdalen. Det måtte
settes inn et større antall hester, foruten skyss—
gutter med tauverk og håndspaker og annen
redskap for å bremse på kjørecioningene eller
trekke dem opp, men fremfor alt gjaldt det
rett og slett å holde dem på veien. At noen
kjørte utfor er ikke det minste å undres på.
Det hendte bl. a. sogneprest Auhert til Talvik
og Alta, da han var blitt stortingsmann og
skulle til Christiania bsten 1850. I)atteren,
fru Elise Aubert, skriver i boken «Fra (le
gamle Prestegaarde» at presten selv satt pd
bukken til kalesjevognen og holdt tØmrnene,
og ved siden av seg hadde han den tre år
gamle sønnen Christopher. «I en af de stup—
bratte Bakker tog Vognen en Overhaling,
saaledes at Bagsædet styrtede over Forsædet,
hvorved Hestene skræmtes og sprang ud. Min
Far holdt Tømmerne, indtil Vognen væltede

Pårstigen. FOTO:A.O.

udfor stupet. Han tumlede udover den bratte
Fjeldside, men standsede mod et Træ, inden
han naaede Elven, som her gik i rivende
Strçm. Hans første Tanke gjaldt Christopher,
som klædt i Finnepels trillede nedover i Rop
fra den ene Sten til den anden, mdiii ogsaa
han blev liggende stille ganske uskadt i
Nærheden af sin Far. Den ene Hest reddede
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sig, men den anden væltede udover Fjeldsiden
og druknede i Elven.»

Kongeveien over Dovre rommer kapitler
av norsk historie, kultur— og samferdselshisto—
rie, norsk veibyggingskunst, og den passer
glimrende for fotturer nettopp idag. Det er
rik variasjon hele veien — fra barsk fjellnatur
til frodige idyller, og altså sterkt dramatiske
partier. En føler seg stort sett langt borte fra
alt som heter biltrafikk, det er gode overnat

tingssteder langs ruten, og det er ingen van

skelighet å planlegge turen slik at en kan ta
toget stykkevis. Vil en forlenge den med en
kort jernhanereisc videre fra Drivstua kan en

dessuten få med det store gravhaugfeltet i
Oppdal, som er vel verd å se. Her kommer en
igjen inn på Kongeveien, som smyger seg opp
gjennom fjellet og forsvinner ned i Rennebu

på den andre siden.
/lsbjörn Ornbrrg.

FREDNING AV RONDANE

Ved siden av Jotunheimen er vel Rondane
et av de mest søkte og mest kjente fjellorn—
råder i vårt land. Som Jotunheimen har det
vært besunget og beskrevet på mange vis opp
gjennom tidene, mange sagn og eventyr har
vært henlagt dit. Peer Gynt har fartet rundt

i dette fjellet på jakt og fiske — som han
gjorde i Jotunheirnen. I Rondane var det
han møtte BØygen.

Hvert år ferdes tusener av fjellvandrere
gjennom Rondanes daler og opp på dets im
ponerende topper: Mot påsken, når vårsolen
begynner å varme i sydhellingene — gjen

nom hele sommeren og utover høsten når je—
gerne er ute efter rein og rype.

Et herlig fjell! Og fjeilvandrerne imellom

har det sikkert vært uttalt håp om at her må
naturens skjønnhet ikke skjemmes, her

skulle all bilkjøring og all hytte- og hotell-

bygging være bannlyst.
Så hender det storartede, at det fra fjell—

styrene kommer forslag om å bevare det hele

som en nasj onalpark. Fjelloppsynsman
nen i Sel og Nordre Koloen, Norman Heit

køtter fremsatte tanken i ig6 på et felles—
møte av fjellstyrene i Dovre, Folldal, Sollia,

Sel, N. Koloen og Vulufjell. Der ble opp-

nevnt en 3—mannskomité som foruten Heit—

køtter som formann korn til å bestå av Birger

Dalen fra Dovre fjeilstyre og Pål M. Myr
berget fra Vulufjell fjeilstyre. Denne komité
utarbeidet forslag til fredningshestemmelse r

og til grenser. Snart korn Østlandske Natur—

vernforening med i arbeidet, det stØttet sterkt

opp om forslaget og gav råd om frednings

reglene og bistod på forskjellig måte. Den

norske Turistforening har selvsagt vært meget

interessert, og m. h. t. dyrelivet har konser

vator Edv. K. Barth gitt verdifulle råd.
Det har nok vært endel motbØr, der korn

protester fra bygdefolket som mente at

fredningen ville skade bØndenes interes

ser og gamle rettigheter i fjellet. 3—manns—
komiteen har imidlertid arbeidet iherdig for

å få alle til å forstå, at slik fredningsreglene
var satt opp, ville så langt fra bygdefolkets
interesser lide.

Omsider var forarbeidene kommet så langt

og det hele så vel forberedt, bl. a. ved natur

verninspektørens bistand, at fredningsforslaget

gjennom Naturvernrådet ble fremsatt til

Kirke- og undervisningsdepartementet. Natur

vernrådet gikk sterkt inn for her å få opp

rettet en virkelig stor nasjonalpark.
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FREDNING AV RONDANE

I. «Mccl hcimcl i lov om naturvern frå I desem
ber 1954 § I blir det freda cit fjellområde i
Rondane mccl ncmninga Naturfrccla område,
Ronclane. Grensene for området og nærare
fØresegner blir fastsette i samsvar mcd eit fram—
lagt utkast.

II. Den retten Kongen har etter naturverniova § 3
til å gjere unnatak frå gjeiclande freding, blir
ovcrførcl til Kyrkje— og undervisningsdeparte
mentet.

III, Den retten Kongen har etter naturvernlova

§ 4, 1. leden, 3. punktum til å avgjerc korleis
freclinga skal avmsserkast i omräclet, blir over—
førd til Kyrkj e— og undervisningsdepartementet.

IV. Fredinga skal kunngjerast i Norsk Lysingsblad,
i dci stØrre avisene og i den lokale clagspressa.a
Dc i I. nevnte forskrifter har slik ordlyd:

«I niedhald av lov om naturvern frå I . dese,n—
ber 1954 § I blir det freda eit område på om lag
560 kvadratkilometer av statsalmenningane i Ron
clane i herada Dovre, Sel, Nord-Fron og SØr-Fron i
Oppland og Sollia og Folldal i Hedmark fylke etter
ciesse grensene:

Frå Storknatten (høgcle 1370) i grensa mellom
Dovre og Sel blir lseradsgrensa følgcl austetter til
Is. 1593 og ned i Djupdalen. Herfrå blir bekken i
Djupdalen følgd, og vidare Haverclalsåi til cit punkt
om lag 400 meter vest for den staden turistråket
gjennom Dørålglupen kryssar Haverclalsåi. Derifrå
går grensa søretter over Is. 1448 til h. 1726, og
vidare litt i aust over Vesleberget til usunningen av
Bergeclalsbekken i Atna, som så blir følgd ausetter
til allmenningsgrcnsa. I—ler feil grensa saman med
al mnenningsgrensa over Elgvasslmø, nØrdre Oksli, Is.
1785, h. 1534, Is. 1836 til \Teslesvulten. Herifrå i
rett linje mot sØraust til sØre enden av Bergetj cr11,
og clerifrå att allnmenningsgrensa til ValclreshØgda.
I len frå i rett linje sØr—austetter til GrålsØgcla,
(Is. 1207), derifrå sØrvestetter over l3rennflytj ens
til SnØdØla, og vidare ;‘estetter Svabudalen til
Rundbø (Is. 1226). Herifrå feil grensa saman sssed
allnsenningsgrensa frå Runclhøa over Brennlsøa,
Geitberget, brekkpunktet opp for FurusjØen og til
elvensØtet Øvre Tvergiitra — Glitra. Herifrå i rett
linje til Spranghaug (Is. 1090), denifrå til nsØtet
Ljosåi og litle Ula. I-ler blir allnsenningsgrensa
fØlgdI til brekkpunktet SØr for Kampcstølbekken,
og denifrå IsØgderyggen norclvestctter til Formo—
kanspen (Is. 1429). Flerifrå i nord, litt nsot aust
til Solsidevassberget (Im. 1400) og denifrå i nord
vestleg retning til Storknatten.

II.

For dette område gjeld desse fØresegnene:
1. Området blir styrt av Direktoratet for statens

skogar i samråcl med Kyrkje- og undervisnings

Flyhilde av Rondane sett fra øst. L angg/updalen fra nederst til venstre innover rnst høyre.
FOTs: WIDEROE

Efter at så hele fredningssaken har vært
behandlet i departementets forskjellige kon
torer, ble fredningen ved kongelig resolusj on
den 21. desember 1962 ordnet således:
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departementet. Fj eilstyra skal framlsis ha ret—
tane dei no har efter fjellova frå 12. mars 1920.

2. Bruksrettar til beite, seterdrift, mosetak, jakt og
fiske, og vedrettar til setrar og gjeterbuer skal
vere som fr mccl dci avgreinsingane som
følgj er av desse føresegnene.

3. Patteclvr og fuglar skal vere frecla heile året
med desse unnatak:
a) Jakt på elg, vilirein, ulv, jerv og gaupe,

raudrev, villinink, bare, rype og kråkefug—
lar kan drivast etter dci reglane som gjeld
til kvar tid.

b) Avliving av humanitære grunnar kan gjerast
etter fØresegnene i jaktlova.

. Fiske er tillate når ein har løyst fiskekort.
Ein må retta seg etter dci reglane som gjeld for
vedkomande allinening.

5. Det er ikkje tillate å hogge tre eller buskar
eller å skade vegetasjonen på nokon måte. Frå
dette gjeld desse unnatak:

a) Folk som ferdast i området har lov til å

hente seg tørt virke og nedfall til brensel

på staden. Hole tre og tØrre stammer som

er hpvelege til buplass for fuglar, må like

vel ikkje fellast.
b) Fredingsføresegnene rØrer ikkje ved rettar

til beite, inosetak og vedhogst til setrar og

g] eterbuer, jfr. punkt 2.

c) Bærplukking er tiliaten.

6. Bilvegar må ikkje bvggjast i fredingsområdet.

Traktorvegar og oppmerkte stigar kan legg] ast

på desse vilkår, når ein har fått samtykke frå

Direktoratet for statens skogar:
a) Gamle vegråk kan utbetrast til einfelde

traktorvegar når det trengst for drifta av

setrar, gjetarbuer og turisthytter. Slike ;‘e

gar skal ha tydelige skilt om at dei er for

bodne for bilar og motorsyklar.
b) Oppmerking av nye turistruter og bygging

av klopper skal vere godkjende føreåt.

Kariskisse som uiser grensene far det fredete omrdde.
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\Tardar må set3ast så lite sklemmande som
mogleg. Vegvisarar og oppslag skal god
kjennast i kvart einskilt tilfelle.

7. Med desse unnatak er det ikkje tillate å føre
opp bygninger av noko slag:
a) Oppsynshytter for fjeilstyra kan setjast opp

etter § 45 i fjellova.
b) Gjetarbuer kan setjast opp i samsvar med

dei reglane som gjeld.
c) Gamle jakt- og fiskebuer med hevda rett

kan vØlast, men ikkje utvidast.
d) Nybygg og utviding av hus på setrar kan

gjerast når dct trengst for seterdrifta.
e) Noverande turisthytter kan vØlast og utvi

clast med samtykke frå Direktoratet for
statens skogar.

8. Det er ikkje tillate å drive gruvedrift, stein—
brot, grus- eller sandtak eller liknande, Vass
drag må ikkje regulerast eller utbyggjast.

Mindre reguleringar for opphjelp av fiske
mengda er likevel tillatne med samtykke fra
Direktoratet for statens skogar. Telegraf- og
krafticidningar, taubaner o. 1. må ikkje leg
gjast i fredingsområdet. Telefonleidningar kan
med særskilt løyve leggjast til hytter i utkan
ten av området.

9. Motordrivne kØvrety må berre brukast i desse
tilfelle
a) Traktorkøvring som ncmd i punkt 6 a.
b) På ‘interfØre også utanfor traktorvegar,

men herre så mykje som det trengst for
mosekøyring til husdyr og varckØvring til
og frå setrar, hytter og buer.

c) Ambulanse- og politiferdsle over alt i fre
clingsomnrådet. Landing med luftfarty er
berre tillaten i ambulanse— og politiærencl.

10. Nye slag planter eller dyr må ikkje fØrast inn i
fredingsområdet.

VETTISMORKI
ilvforstkandidat (4ivind Skar

Denne artikkelen er utarbeidet på grunnlag
av en undersøkelse foretatt våren og som
meren 1962, utført som hovedoppgave ved
Norges Landbrukshøgskole. Formålet har i
første rekke vært å skaffe et vurderingsgrunn—
lag for Vettismorki som fredningsohj ekt.

Naturforhold.

Fra Øvre Årdal i Sogn strekker Utladal
fØret seg ca. 30 km inn i det sentrale Vest—

Jotunheimen. Ovenfor Hjelle gård har dalen
form av et mektig gjel, som ifølge Ahimann
inntar en særstilling i geomorfologsk hense
ende og dermed også som naturminnesmerke.
Han sier at fluvialerosjonen som har dannet
Utlagjelet er enestående i sitt slag i Norge,
idet V—formen er usedvanlig tydelig, lite på
virket av glasialerosjon (Ahlmann, 1927). I
skarp kontrast til dette gjelet står sidedalene

med typisk «trauform» (U—form) . Der de
munner ut i hoveddalen har det oppstått trinn
med usedvanlig store spranghøyder, på flere
hundre meter. Sidedalene er således utpregete
hengedaler, og kontrastene gjør at også dal—
systemet som helhet har stor geomorfologisk
mteresse.

Vettismorki er en fjeliskog som ligger yt
terst i to slike hengedaler, Morka—Koldedalen
og Fleskedalen. Det siteres i oversettelse fra
Ahlmann:

«På østsiden av Utla munner Morka—Kolde—
dalen og Fleskedalen ut på det merkverdige
platå eller forsenkning som er kjent under
navnet Vettismorki (eller Vettisskogen). Denne
har et flateinnhold på noen kvadratkilometer
og ligger som et stort amfiteater senket inn
i fjellet. Det kan vanskelig forklares som
annet enn en erosjonsdannelse, oppstått ved

0
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forsterket glasialerosjon på grunn av konfiuks
i det felles munningsområdet for Morka—
Koldedalen og Fleskedalen. Begge disse dal-
ene ender med slukt som gjennomskjærer
munningstrinnet i dette eiendommelige «tun—

gebekken».
Rester av glasi—fluviale sand— og grusavlei—

ringer viser at dette flate samlebekken en
gang i betydelig utstrekning var fylt av slikt
materiale. Elvene har så erodert over denne
flaten og fulgte da tilfeldig betingete løp. Slik
gikk det til at Morka-Koldedla styrter ut i
Utlagjelet på et sted der dalsiden er særlig
steil, og dermed danner den berømte Vettis—
fosseri med 260 m høyt fritt fall».

Vettisfossen har gravd ut et gjuv i dal—
siden som er anslått til å utgjøre ca. 0,5 mill.

m3.Fleskedøla danner en tilsvarende foss med
gjel, .men av mindre dimensjoner. Mellom de
to elvene ligger en fjellrygg som isen ikke
har formådd å erodere ned. De sentrale delene
av «Morki» er ellers de flateste, herfra stiger
terrenget stadig sterkere mot skoggrensene,
slik at det hele ligner et halvsirkelformet, stort
«amfiteater». Dermed kommer også eksposi
sjonene til å variere, fra noenlunde flat mark
over i tildels stuphratte partier ut mot hoved—
dalen, ved skoggrensene og elvebreddene. Øst
lig og sørøstlig helningsretning forekommer
lite. Høydene over havet varierer fra ca. 650 m
ved brottet mot elven Utla og til ca. 1050 m

for høyeste bjørkeskoggrensen.
Utladalføret ned mot Hjelledalen ligger

innenfor Jotunheimensskyvedekke med mørke,

Ved Svart -tjern. Morka-Koldedalen i bakgrunnen. FOFO o. s. -62
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relativt basiske dyperuptiver som tilhører Ber-.
gen—Jotunstammen. Det er hergarter som er
alloktont, mekanisk forskjøvet på et underlag
av metarnorfe kambro—silursedirnenter, og er i
hovedsaken utformet under (le kaledonske fjell—
kjedefoldningene. I store trekk dreier det
seg om gabbro og beslektede bergarter av mer
intermediær karakter, som jotun—noritt og
mangeritt. Her i traktene mellom Tyin og

Bergsdalen danner de mektige fjellmasser, med
Hurrungane hØyest i nord—vest, der Store
Skagast4lstind når opp i 2405 m. Jotun—noritt
Som dominerer berggrunnen ved Vettismorki,
er i og for seg meget motstandsdyktig, men
f. eks. nær Vettisfossen er den så tett gjennom—
satt av sprekkesystemer at den likevel er blitt
svært lett eroderbar. Det er bi. a. dette som
har ført til at fossen har kunnet grave ut
det store gjuvet. Ellers er noritten i Vettis—
morki ofte gjennomsatt av feltspatganger; i
den nevnte fjellryggen ut mot Utlagjelet, Eir—
berget, finnes kobber opp i overflaten, og fjel
let kan på sine steder være ganske jernholdig,
spesielt partier av Stølsnosi, som skiller de to
elvene nord-øst for Morki (kfr. nås = nese).

Av lsmateriale finner en i UtladalfØrct
elvesand og grus nederst i clalbotnene, opp
over sidene og over fjelividdene ligger morene—
materiale. Ved Morka-Koldedla og Fleskedla
finnes noe fluvialt materiale. Over de flatere
partiene av Vettismorki er berggrunnen ellers
dekket av glasi-fluviale sand- og grusavleirin
ger; det later til at også dette materiale
domineres av noritt.

Temperaturmålinger mangler for området,

nedbørstasjonen på Vetti gård, ca. 300 m lågere
enn Morki, viser for perioden 1900—1940 en
midlere årsnedbr på 735 mm. Ved å ta ut
gangspunkt i temperaturmålinger for andre
stasjoner i Indre Sogn og i Jotunheimen kom
mer en til at området antagelig har en mellom-

ting mellom maritimt og kontinentalt klima,
med et humid preg. Isotermer for vinterhalv—
året har et markert slyng inn rundt Sogne-.
fjorden og viser at denne bærer med seg et
preg av kystklima, således tar våte sØrvest—
vinder ofte veien inn Årdals— ogLusterfjorden.
På den annen side er Utladalen utfallsport
for kaldluft fra Jotunheimen, og sammen med
relativt høy beliggenhet og lang avstand fra
kysten fører dette til at Vettismorki får et
klima som påvirkes av fjellmassivene og bre—
ene omkring. Beliggenheten gjør også at været
i dalen kan skifte hurtig, om vinteren slår
det f. eks, ofte over fra kulde til tøvær og
omvendt.

Vindmålinger foreligger ikke. Den trange
dalformen gjør at vinden ofte følger dalen,
nordavind kan til og med bøye av nærmere
120 grader og blåse oppover dalen i nord
østlig retning (Ve, 1940). I Vettismorki kan
dessuten sør—østlig vind merkes særlig sterkt
(«sønnarør i lufti»). Vindeksponerte trær vit
ner om at vinden kan virke kraftig, særlig
ytterst mot Utla og opp mot fjellet.

Historikk.

Den første som «oppdaget» Vettisfossen var
presten Biesen, somi «Hermoder» for 1822 gir
en på samme tid dramatisk og fornøvelig skil
dring av Vettisgjeli og en ferd han foretok
opp til Vetti og Vettisfossen. Også i dag kan
fremkomsten være vanskelig nok, og sne- og
steinskred forekommer stadig i dette dalføret,
helst i forbindelse med store nedbørsmengder.
I 1650-årene ble den gamle gården på Vetti
sterkt skadd av fjellskred og er siden flyttet.
Ved jonsoktider 1960 kom det påVetti 35 mm
nedbør i løpet av 20 min. Dette førte til et
større skred i Ulsnanåsi som slo ned skogen
og sopte med seg lØsmateriale mer enn i km
nedover fra skoggrensen. Skogen må på sin
side ha bremset betydelig på skredet.

.
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Bøiesens skildring kom få år etter at Jotun—

heimen som fjellverden hadde fått sine «opp—

dagere». Siden berettes det om at Vettisfossen

i 1860—70—årene «blev skuet av tusinde tosser

fra Wales» (Laberg, 1932). Vettisfossen med

iViorka—KoldedØla er nå fredet ved kgl. resolu

Sjon av 8. februar 1924.

Vettismorki har skiftet eier gjennom tidene,

fra 1891 tilbrer området gården Vetti, som

har stlen sin der. Nordtist for denne finnes

rester av gamle tufter som kan skrive seg

fra en eidgammel boplass, antagelig fra før

Svartedauens tid. Gjennom gransking av gamle

dokumenter og bygdetradisjon har SØren Ve

trukket frem sider ved skogens historie de

siste par hundre år (Ve, 1930).

En kjenner til 2 perioder med avvirkning,

kullvedhogst i begynnelsen av 17 oo—tallet og

tinmerdrift fra ca. 1850 til ca. 1890, i begge

periodene ble virket fløtet ut Vettisfossen. I

dette århundret er det bare benyttet virke til

htisbehov og til stlsdriften.

Omkring år 1700 begynte driften i Ardals

kobberverk, som da kj4pte Vettismorki, og

ifølge Bøiesen ble det hogd en hel del kull—

ved der, sannsynligvis mest nær Morka—Kolde—

døla og fossen. Kullveden ble styrtet utfor

fossen, det gjorde ikke så mye om kullveden

ble slått i stykker ved fallet, og terrenget

har vanskeliggj ort rimeligere fremdriftsmåter

enn fløting ut fossen. Grubedriften hadde stort

sett opphørt i 1734.

Etter kullvedbogsten ble det ikke hogd noe

nevneverdig før i I 85o—årene. Vettismorki ble

i 1767 taksert til 300 riksdaler, fra da av og

til 1891 lå den under gården Offerdalen. I

1822 skildrer BØiesen skogen slik: «Vettis

Marker er et av de herligste Skovstykker måske

i hele Stiftet, lutter Ahlfyr. Her voxe unyttede

og uden at kunne nyttes, de hØieste Maste—

trær af overordentlig Tykkelse, fordi de ei

kan fåes ned igjennem Fossen, uden at splin—

tres i tusinde Stykker». Dette var altså mindre

enn 100 år etter at kullvedhogsten stanset.

Han sier videre at skogens beliggenhet har

vernet om den.

Under avvirkningen i slutten av forrige år

hundre ble det rennt en del tØmmer ut de

mindre steile liene, men mesteparten ble sendt

ut fossen. Denne transporten er et ganske

I Vettismorki; utsyn

innover Marka

Koldedalen. Seteren

midt i bildet.

Hjelledalstind i bak

grunnen. FOTO:R000E
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enestående stykke driftstekmkk; den videre
fløtningen ned Utla må også ha bydd på store
vanskeligheter. Det som gjorde det mulig å
sende tømmer for salg utfor fossegjuvet var
en veldig isfonn, som utpå vårparten dannet

seg under fossen. Dessuten ble det på toppen
bygget en renne av tømmer som nådde io
alen utenfor bergkanten, slik at stokkene fikk
god fart ut i luften og gikk klar av fjeliveg—
gen. Ennå kan en finne rester av tØmmer—

ute på kanten av stupet. Sannsynligvis
ble det i denne perioden avvirket mellom
40 000 og 50 000 stokker, eller maksimalt
10 000 trær. Furuskogen utgjør omlag 5000

dekar, det betyr at avvirkningen grovt kan
settes til 2 trær pr. dekar. Det var altså ikke
noe stort treantall som ble drevet ut i løpet
av de 354O årene driftene pågikk. Men
selv om en må regne med at furuskogen var
tettere den gang enn nå, er utvilsomt skogen
blitt glisnet sterkt i de partiene der hogstene
ble konsentrert, i første rekke nær elvene
og Vettisfossen.

Foruten de gamle driftene har også virke
til husbehov og stlsdriften krevet sitt, og
bortsett fra bjørkebeltet og kanskje mindre
partier av furuskogen opp mot dette må en
regne med at øks en eller annen gang har vært
overalt i skogen.

Mesteparten av det som ble drevet i forrige. århundre var levende, frisk furu, men også
en hel del tørrfuru (gadd) ble tatt med. Slik

tørrfuru var det usedvanlig mye av den gang.
En mann som i 1865 så skogen fra den andre
siden av Utladalen skal ha sagt at hele Vettis
morki var «kvit av gadd». De store mengdene
av gadd sammen med mangel på gjenvekst
har lenge gitt skogen et forfallspreg, og det

ble lenge antatt at den holdt på å d ut. Dette
gir bl. a. daværende forstassistent Feragen i
Valclres uttrykk for i en innberetning til skog
direktØren. Ellers kan han berette om «denne

Skog, der er den høiest beliggende af alle
vestenfjeldske Skoge» at «Bestandet dannes
af fordetmeste kjæmpestore Furuer, tildels
af saadanne Dimensioner at to, tre Mand maa
til for at favne om dem».

I dette århundre har imidlertid gjenvekst—
forholdene bedret seg, og særlig bjørka er i
ekspansjon. Det ser her ut til at endringer i
skogtilstanden ved «naturlig suksesjon» og på
virkning av de gamle driftene på en gunstig
måte har virket sammen med klimaforbed
cl ringen siden århundreskiftet. Nedgangen i
beitebelegget kan også ha gjort sitt for om—
rådene nærmest stØlen.

Om bjrkeskogen skriver Ve i 1940: «I dei
siste 20—30 åri har småbjørki grodd fram
i svære mengder på Vettismorki, — slik at

En seiglivet ga,nmeifuru. FoTo os. -6z
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renningane står tett og fint heilt inn til støls—
bØen og uppover til tregrensa. Inne i ung—
skogen står det enno rnykje gamal bjørk, men
fleire av dci er lavgrodde og meir eller min
dre turre i topp og greiner. Svært mange
er gått overende og ligg og morknar i lyng

og gras. Atter andre er det mest berre nevri
att av. Her er soleis tydeleg tvo generasjoner,
ein ung og ein døyande». Dette generasjons
skiftet gjør seg gjeldende også i dag, særlig
i de høyereliggende delene av skogen.

De store mengdene av gadd har vært ut
bredt overalt, og de har vært av alle aldre
og dimensjoner. Det er derfor sannsynlig at
uttørkingen har foregått relativt hurtig, ved
sykdoms— eller insektangrep, trolig mellom
1822 og 1865. Det er ingen ting som tyder på
at det har gått noen sammenhengende brann
over området. I i88o-årene gikk det en storm
over Vettismorki som bi. a. tok med seg den

største furu en kjenner til i Årdal, den skal
ha vært 5,6 m i omkrets i brysthøyde. Der
det er rikelig med frøfuru og bjørkeskogen
ikke står for tett, er furugjenveksten i dag

Ei van1i syn i Vet
tismorki. FOTO:RAADE

så god som en kunne vente. Innslaget av helt
unge furuplanter viser at foryngelsen av furu—
skogen fortsetter, selv om bjørka etter hvert

er blitt mer dominerende.

Noen trekk ved skogområdet idag.

Området har naturlig avgrensning mot Utla—
gjelet, der forbindelseslinjer mellom de ytterste
furuforekomstene danner grensene, og ved
Skredbekken og Fleskenoshaugane følger også
grensene nokså naturlig av skog— og terreng—
forhold. I de øvrige retningene er det bjørke
skogen som danner grensene mot høyfjellet.

Etter dette utgjør totalarealet ca. 9300 de

kar, derav myr og vann ca. 12 pst. Det
er sannsynlig at myrarealet økte under den
forfallstid skogen har vært inne i, idet vann-
forbruket er redusert samtidig som gamle og

tørre trær er gått overende og har stengt for
vannbevegelsen. De gamle hogstene har også
gjort sitt. Myrene og forsumpningene har sær
lig i de midtre og høyereliggende traktene
soligent preg, altså påvirket av flom og over
flatevann. De Store vannreservoarene i fjellet
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kanaliserer ikke alt overskuddet i elver og
bekker; særlig i snesmeltingen om våren tøm—
mes store vannmengder utover bjørkebeltet og
områdene nedenfor. Den høye beliggenheten
og humid klima med korte somre meclfrer
liten fordunstning og bidrar til myrdannelse.

lVlyrvegetasjonen vitner om mindre gode til
dårlige myrtyper.

Av fastmarksarealet er ca. 4100 dekar furu
eller blandingsskog, lauvskogen består over
veiende av bjørk. I vegetasjonsdekket er det
bærris som dominerer, i første rekke blåhær,
men arter som krekling, tyttebær, røsslyng,
blålyng og skrubbær er også vanlige. Rikest
er vegetasjonen i Fleskedalen, der kan en
også finne mer kravfulle myrplanter, og lauv—
skogen har innslag av gråor, osp, rogn og

hegg. Einer og rogn finnes spredt over det
meste av skogen.

Furuskogen er for det meste svært glissen,
etter en bestandsvis takst er det rimelig å
regne med et totalt stammevolum med bark
på 6000—7000 m3. Bjørkevolumet er funnet
å være over 15000 m3.

De store mengdene av gadd som ennå fin
nes i skogen gir mange egenartede og sjeldne
skogbilder og reiser spørsmålet omkring sko
gens utvikling. Særlig eiendommelig virker
partier under Skreda mot Øytjønnsnàsi, de
har et sterkt forfallspreg, og over et område
på ca. 100 dekar har jeg her ikke kunnet
påvise stubber eller stubberester. Taksten har
vist at bestandsvise gjennomsnittsaldre for furu
varierer fra 155 til 300 år, for bjørk fra

43 til 154 år. Det er særlig i de lavereliggende
delene av skogstrekningen at en finner yngre
og mer veksterlig furu.

Ellers er store deler av furuskogen svæit
gammel med store brysthøydediametre, det er
målt trær på nær 6oo år i brysthØyde. Dette
er av de høyeste aldre som er målt på furu
her i landet. Mange av de største ogsannsynlig

vis eldste trærne er råtne eller hule, og år—
ringbreddene har tildels avtatt sterkt i det
siste århundret. Det ser ut som den eldste
furua her nærmer seg sin fysiologiske alders
grense. Den st3rste som ble målt i Morki
viste 1,21 m i brysthøydediameter, flere er
over i m i brysthøyde. De store dimensjonene
og råten gjorde at margen på de eldste ikke
ble nådd med det 40 cm lange boret som
stod til rådighet. Men trolig fins det i dag
en god del trær med totalalder over 6oo år.
Om det var bnsetting i Vettismorki før Svarte—
dauens tid, har disse menneskene sett de eldste

-—--.--—

En an.’ de store furuene. Diameieren ani den
midte rste st a,n men er vel i in. FOTO T. K.
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trarne Som ungfuru. De av kjempene som

ennå er friske nok for årringanalyser kan

i dag fortelle atskillig om skogens utvikling

og om klimaet i tidligere tider.
Det ligger endel rotvelter rundt om i skogen,

mest gadd, råten eller hul kjenipefuru og ut—

vokset, morknende hjç4rk.
Volumtilvekstprosenten for furu er be reg—

net til noe over i pst., for bjørk til noe over

1,5 pst. Det er store dimensjonsforskjeller

mellom treslagene, men massetilvekste n tyder

på at bjsrka i stadig stØrre grad vil bli det

dominerende treslaget.

Den flate, tildels skogbare strekningen rundt

stolen er sterkt preget av stisdriften. Vege—

tasj onsforholdene er påvirket, den gamle sko

gen ble hardt beskattet etter hvert, og bei—

tingen har holdt ungskogen nede, dette gjelder

både furu og bjørk. Tidligere kunne det være

ca. 6oo geiter i Morki, foruten 40—50 kvr;

i dag er belegget både av storfe og geit redu

sert til nærmere i/io, og virkningene på furu—

gjenveksten er merkbare bare innenfor en

mindre radius omkring ben, der en også nå

finner typiske «geitfuruer». Det tette beltet

av ungbjørk som nå vokser like inntil på

Øst- og sØrkant nyter nok i dag godt av tid

ligere gjødsling ved beite, men må også sees

som et resultat av redusert geitehold.

Stlsdriften har til en viss grad påvirket

skogtilstanden også ved behovet for bygge-

materialer og for brensel til ostekoking.

Byggematerialer til gårdens behov er også

blitt hentet i Morki, og en tid var neverhen—

ting nokså utbredt.
Tidligere var det en fast bjørnestamme i

Utladalen, gamle bjørnehi finnes innetter Gjeli.

I senere tid er det sett bjørnefar i Morki

frem til I 948, det har trolig vært streifdyr,

og lenger oppe i da1fret ble det sett spor så

sent som i 1954. De trange og avstengte Utla—

gjeli, der mennesker sjelden eller aldri satte

sin fot, har nok lenge vært et sikkert opp—

holdssted for bjørnen.
Mens bjørnen er blitt borte, har i årene

etter krigen lijorten invadert i dalen; særlig

i de aller siste årene har stammen tatt seg

sterkt opp. I Vettismorki har den etter hvert

laget tydelig opptråkkete stier; den påvirker

skogen i noen grad ved beiting og ved feiing

på yngre og tynnbarkete trær. Rådyr og elg

skal forekomme som streifdyr, men noen nevne

verdig betydning for skogen eller faunaen kan

ikke disse artene ha nå.

Store arealer, hvor furuskogen for md ha

stdtt tettere, dornineres ad av forsumpning.

Fra fjeilskogen i sorost fdr vi utsyn mot Hurr

ungane. Pd dette bildet skimtes Midtmara

dalstindane bak Stolsnosi. Store Skagastols—

tind er lenrer til JiDyre. FOTO OS.

)
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Et annet hjortedyr som av og til beiter
i denne skogstrekningen i somrnea-halvåret er
tamreinen. Om våren, når den finner godt
heite nede i skogen, trekker den dit sørøstfra,
og kan da gå helt inn på stlshen. Etter
hvert som sneen forsvinner og heitet blir
bedre også i høyere strøk trekker den opp
mot skoggrensen og hçiyfiellet, men også på
ettersommeren og særlig under feiingen om
hØsten kan en treffe på den nede i skogen
Det er helst opp mot skoggrensene det fore
kommer skader av tamreinens feiing, vesent—. lig i ungbjçirk.

Våren 1962 var praktisk talt all gresshun—
den mark gjennomgnagd av fjeilrotte hare
var nokså vanlig å se, også om dagen, og
mest skareunger. Gnageråret falt sammen med
godt år for hrvpe, som i rugetiden var svært
tallrik oppe i hjørkeheltet. Fjeilvåken kretset
over, på utkikk etter fjelirotte eller rypekull,
den har rede inne i Morka—Koldedalen. Stor—
fugl og orrfogl var vanlige å se, de har vist
tegn til oppgang. Av rovfugl finnes foruten
fjelivåk bi. a. korp, dessuten hubro. Av svçim—
mefugl ble observert ender og lo,,,, etter alt
å dømme fiskeand og storlom. De tar seg
av fisket i småvannene der inne.

Her er bare nevnt noen av de viktigste
dyreartene i Morki. De fleste har direkte eller
indirekte virkning på skogen, virkninger som
alle er endel av skognaturen. Samlet betyr de
lite i forhold til antropage inngrep, de gamle
tØmmerdriftene og stølsdriften.

De alpine skoggrensene er for det meste
naturlige, og området skulle derfor by på gode
muligheter for skoggrensestudier. I3ed ringen
av gjenvekstforholdene har også gjort seg
gjeldende opp mot fjellet, og i hvert fall hç4r—
keskoggrensen er mange steder i ferd med å
heve seg. Middeltallet for 57 observasjoner
er blitt 956 m o.h. for hjørkeskogen, på det
høyeste går den opp i ca. 1050 m o.h. Flere

av de høyestvoksende furutrærne Setter bra
med kongler og endel gjenvekst finnes i nær
heten, så det ser ut til at furuskoggrensen
i hvert fall ikke synker for tiden. Spredt små—
furu finnes helt oppe ved bjorkeskoggrensen.

Der fins 3 graner i området: En i sør
vest ca. i km sØr for Svartetjern, 6n langt i
Øst, nord for Morka—Kolcledla og n i nord
vest ved Kvannegrø l)t nordsiclen av Fleske—
dla. Frøforyngelse forekommer ikke, bare
vegctativ formering ved senkere og nye stam
mer. Den store granen i sØrvest er idag ca.
2 6o år i brysihøyde med gjennenisnitlig bryst—
hyclediameter på 78 cm og høyde ca. 19,25 m.
Den ble fredet på samme tid som Vettisfossen,

I 924. I)isse forekomstene kan bli verdifulle

Den frt’deic ra,zen. Foro: o. s. -
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ved bidra til å kaste lys over innvandrings—

historien for gran på Vestlandet, og dermed

også over utviklingen av plante— og dyrelivet

ellers og over klirnavekslinger i postglasial

tid.
Etter at Årdal verk A/S begynte sin drift

i 1948 har skadevirkninger av fluorrøyk gjort

seg gjeldende i bygden, på vegetasjon og hus-

dyr og på skogen. Karakteristiske kjennetegn

for fluorskadene på furu er at nålene får en

gyllenbrun farve, og at angrepet begynner fra

nålespissen og de får et mørkere bånd i over—

gangssonen mot den grønne nåledelen innen

for. Ved sterkere angrep får hele nålen en

brunaktig farve. På gran er symptomene

mindre typiske, idet nålene ofte blir jevnt

brune. Virkningene skal ha vært sterkest den

første tiden etter at driften kom i gang, idet

all rØyken da slapp direkte ut fra fabrikkene.

Idag nøytraliseres visstnok ca. 50 pst., resten

lar seg ikke behandle uten særlig store mer—

utgifter med de metoder en kjenner idag. I
Vettismorki er skadene på furu mest merk—
hare på brynet mot Utlagjeli. De avtar hurtig

innover i skogen, men er tydelige nok på en

kelte høyderygger som står utsatt til for vær—

draget nedenfra dalen. Etter en utvidelse ved

fabrikkene i Årdal siste vinter ser det ifølge
eieren på Vetti ut til at furua viser sterkere

skadesymptomer enn de foregående årene.

Skadene ytrer seg sterkere på ettersommeren

og høsten enn i begynnelsen av vekstsesongen.

På bjørk og andre lauvtreslag har jeg ikke

kunnet fastslå fluorangrep i Morki, men endel

OSj) i Vettis—galdane er angrepet, bladene blir

brune og slappe. Av granene er særlig den i
Morka—Koldedalen noe gul i baret, men det

har antagelig andre årsaker. Det er sendt

nåleprøver av furu til kjemisk analyse ved

N.T.H. i Trondheim. Resultatene viser hl.a.

at F—innholdet ligger langt over det som kan

ansees for normalt.

o m,-ådcts verdi som frednngsobjekt.

Furuskogene i Årdal ble tidligere sterkt

beskattet og noen helt utryddet. I Vettismorki

har beliggenheten vernet om den, og også

idag er dette et typisk nullområde, slik at

en ikke kan regne med noen nettoinntekt

ved avvirkning for salg. Det har lenge vært

planer om bilvei frem til Vetti; ved taubane—

drift kunne nok tømmer da transporteres ned

Vettisgaldane, og som kjent er det i det senere

også eksperimentert med tømmertransport ved

hjelp av helikopter. Men det er vanskelig å si

om den rotgrove og storkvistete furua i Morki

kan gi netto i fremtiden. I alle fall setter skog—

vernloven snevre grenser for drift i en slik

fj ellskog.
Til en viss grad kan en si at skogen idag

freder seg selv. Påvirkning av betydning skjer

nå ved stlsdriften og skader av fluorrøyk.

Som nevnt er geiteholdet sterkt redusert og

beiteskadene tilsvarende mindre. Hogst av støls—

ved er også lite merkbart. Derimot kan fluor

skadene komme til å bety en fare for furu—

skogens eksistens. Noen kilometer lenger ute

i dalen er furua i ferd med å d ut som

følge av fluorpåvirkning, og som nevnt har

skadene i Morki tiltatt sterkt det siste året.

En begrensning av fluorpåvirkningen er der

for en forutsetning om de uerstattelige ur—

skogrestene skal bevares og om skogen skal

få utvikle seg i en retning som kan gjøre

den stadig mer verdifull.

En overgang fra geitehold til kyr på stlen

er også avhengig av at fluorrøyken ikke

umuliggjør storfeholdet, kyrne er mer utsatt

for skadevirkninger enn geita. En slik omleg

ging ville redusere heiteskadene på furu. På

den annen side har de gamle driftsformene på

Vetti i seg selv verdier som fredningsobjekt.

Kløving og ysting er blitt sjeldne foreteelser.

Skogen burde ha krav på å bevares i likhet

med f. eks, gamle bygninger og redskaper.

I

I

22



Idag ser det ellers ut til at en fortsatt ho—
setting på Vetti er avhengig av at bilvei kan
føres inn til gårdene, men det er i første
rekke et Økonomisk spørsmål. En stølsdrift
etter gamle bruksmåter kan godt forenes med
en fredning av området om en ikke Ønsker at
den skal være total. På den annen side ville
en total fredning være ønskelig i alle fall for
en større del av skogen, og det kunne da
tenkes en ordning slik at det sentrale området
rundt stlen ble reservert for stlsdrift. For
resten av skogen måtte da all hogst av trær,. såvel levende som døde (gadd), være forbudt.
Likedan forbud mot andre arbeider i skogen
Som grøfting, planting, rydding o.s.v. Reising
av hus av enhver art måtte også være forbudt
der, mens reparasjoner eller gjenreising av
gamle sel inne på høen måtte kunne skje i
samsvar med den gamle hyggestilen og de

tradisjonelle byggemctodene. For hele skogen
måtte alle former fot- veihygging være forbudt,
mens anlegg og reparasjon av broer og klop—
per kunne utfçires etter de gamle metodene.

Det er hittil blitt drevet beskjeden jakt
fra eierens side. Ved totalfredning kunne jak
ten tenkes henlagt til områdene utenfor selve
Vettismorki, slik tilfelle er tildels også idag,
f. eks. hjortejakt i Utlagjeli og rypejakt nord
for Morki, mot Friken, og på vestsiden av
hoveddalen. Fredning mot hærplukking og. fiske har neppe så stor interesse. Det går
noe aure i Morka—Koidedçsla og i et par små—
tjern, men det er mest småfisk. Det vesentlige
skulle være at denne interessante og sær—
pregete fjellskogen fortsatt kan få utvikle seg
i retning av urskog.

En fredning vil ha stor museal verdi, ikke
bare med eventuell tanke på stØisbruket og
driftsformene som knytter seg til det, men
også ved hevaring av selve skoglandskapet
som helhet og av enkelttrærne. Det ligger
historie i et slikt landskap, og det kan for—

telle oss langt mer enn mange av de kultur—
verdier vi ellers har lært oss å ta vare på,
og som i og for seg er verdifulle nok. Her
kan også snakkes om etiske hensyn, om vi

har pietet nok overfor naturen og kulturland—
skapet.

Utover dette vil det også ha interesse å
følge de dynamiske tendensene som rår innen

for skogen. Om den får utvikle seg helt natur
lig vil den innen relativt kort tid noen

menneskealdre — ha kommet over i urskog
tilstand. Dermed kunne den fortelle oss om
naturlige suksesjoner innenfor en slik assosia—
sjon, om skogøkologiske og skogsosiologiske
forhold, og i det hele få kt verdi som kilde
for naturvitenskapelig forskning. Naturens
egen virksomhet kan best studeres der men
neskelige inngrep ikke har virket forstyrrende
og gjort det vanskeligere å utlede lovmessig

heter. I andre land, først og fremst i Finn—

land og Sveits er en vesentlig del av den skog

hiologiske forskningen lenge blitt utført i ur—
skog, i første rekke som grunnforskning for
skogskjøtsel og skogproduksjon, og har etter
hvert utviklet seg til en selvstendig viten—
skap med egen problemstilling og egne forsk
o ingsmetoder.

Men allerede idag er skogen i Vettismorki
verdifull, både for forskjellige grener av skog—
forskningen og for grunnvitenskapene. Som
nevnt byr den spredtvoksende grana på spesi
elle forskningsoppgaver, og her er rom for
pollenanalyser i myrene, proveniensundersøkel—
ser og skoggrensestudier. De gamle furukjem—
pene byr på sjeldent og verdifullt materiale
for dendrokronologi og klimatologi, særlig på
grunn av de høye aldre og ved at de vokser
opp mot «skogens kampsoner».

Området får økt verdi som reservat ved
at det rike innslaget av myr, tjern og elver

skaper variasjoner i flora og fauna; det skulle
være gunstig biotop for en rekke viltarter.
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Skogen har mindre utstrekning enn det som
tidligere ble antatt, men som skogreservat og
skogsamfunn har den en naturlig avgrensning,
og her er stmre nok arealer, også med tanke
på sammenlignende undersøkelser for fredete
områder i forskjellige deler av landet. Ved
en landsomfattende områdeplanlegging blir det
tatt sikte på fredning av flest mulig land—
skapstyper, og som landskapstype har Vettis—
morki en særpreget karakter.

I avsnittet om geomorfologien er nevnt den
amfiteatralske beliggenheten området har. Fra
liene i sør og øst fortoner stølsbøen seg som

en grønn arena, og med Hurrungane som «bak—

grunnskulissera er det kanskje det mest alpine
fjeliparti i I\ord—Europa. Turiststien som går
gjennom Vettismorki fçIiger en av de vakreste
mngangsportene i Jotunheimen, og et reservat
i Morki vil sammen med Vettisfossen by på
en sjelden turistattraksjon i fremtiden. Denne
sosiale og mentale verdien ville kanskje bli
den stl’jrste, da en må regne med at behovet
for å silke ut i opprinnelig natur eller gamle
kulturlandskaper vil bli stadig større med
årene. Verdien av de sanseinntrykk et slikt
reservat kan gi lar seg ikke måle, den ligger
bl. a. i rekreasjon og ved at fantasien får næ
ring, dette siste gjelder ikke minst i gammel
fjeilskog med dens mange underlige og trolske
former. Her må også nevnes den betydning
slik natur kan ha som inspirasjonskilde for
kunstnere. Det gjelder i særlig grad for bil—
dende kunst, men også for musikk og dikt
ning.

Tidligere er nevnt den interesse Utladal—

føret har som geomorfolog:sk naturminnes—

merke. Det aller meste av dalfret tilhører

Vetti, som grenser mot statsalmenning i høy—
fjellet. Da eieren er villig til å drøfte spørs
målet om en fredning av dalfret med Vettis
morki, åpner mulighetene seg for en natur—
eller nasjonalpark i Vest—Jotunheimen.

Endel av vannføringen i Utla er alt redu

sert, idet tunnel er ført fra Gravdalen gjen

nom Store Utladal og Øvre delen av Skoga
dalen og Uradalen. Morka-Koldedøla er ikke

med i reguleringen ettersom Vettisfossen er

fredet. Mot sør er Tyin og vannene vestenfor
regulert, og det samme er tilfelle med elver

og vann vest og nord for Hurrungane og
Fanaråken. Det «urØrte» området dekker da

det meste av den sørlige del av rektangel
kartet Vest-Jotunheimen og utgjØr ca. 250.

km2. Det kan kanskje utvides mot sØr og vest,

Hjelledalen og Gravdalen er for det meste

privat eiendom.
For tiden er det visstnok ingen planer om

regulering av Utla eller sideelvene; nettopp
derfor kunne det kanskje være verdt å drøfte

tanken om fredning av området, eventuelt

i tilknytning til Gjende—området. Hver for

seg er disse fjell—landskapene representative

for henholdsvis Vest— og Øst—Jotunheimen.
Naturen i det nevnte området er enestående

i sitt slag, Hurrungane og de østlige tindene

med breer danner mektige kontraster til Utla

dalfret, som foruten sin særmerkte geomor—

fologi også rommer gamle kuhurlandskape r

eller rester av slike ved de nedlagte stølene

og boplassene.
I dette bildet vil Vettisfossen og et reservat

i Vettismorki utgjøre særlig verdifulle inn

slag.
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PARKEN PÅ HOLDEN I HOLLA,

TELEMARK

Efter at formannen i Østlandske Naturvern—

forening våren 1960 på foranledning av gods—

eier H. S. I). Cappelen hadde vært på Holden

og gjort seg godt orientert i den ca. 40 dekar

store vakre parken på Holden, søkte godseier

Cappelen i brev av 27. mai s.å. Kirke- og

undervisningsdepartementet om å få parken

fredet. Andraget ble oversendt departementet

av styret i natorvernforeningen med dets

beste anbefaling.
I verket «Norske Storgårder» skriver Axel

Coldevin om parken hi. a.: (<Haven er sand—

synligvis gammel i sin oprindelse, men der ei

ingen påviselige eldre anlegg enn fra haron

Eggert Lpvenskiolds tid*.» Siden den tid er

*) Eggcrt Løvenskiold, «Baron Aga», eiet Holden

fra 8(17 og bodde der til 1828.

haven bygget ut til en stor park og have, i alt

ca. 40 mål . . . Det er for det meste en ekte

landskapshave . . . Parkens stolthet er de

svære lærketrærne.
Foruten de over 30 m høye lærketrærne er

der store eksemplarer av ask, alm, bjerk, bøk

og hestekastanje. En stor vakker blodbk er en

særlig pryd for haven. Parken, som er et

eksempel på en vakker «engelsk» have og

park, blir stelt med stor pietet og omhu.

I sin fØlgeskrivelse til departementet skrev

Østlandske Natorvernforening til slutt: «Nylig

er haven, parken på Linderud i 0. Aker

fredet, «et av de hest hevarte harokke have—

anlegg i landet.» Vi mener det vil være av

stor betydning å få fredet også parken på

Holden bi. a. som et motstykke til Linderud—

parken.»

Hovedbygningen på
Halden.

De gamle ca. 30 ni

høye lerketrær sees

over taket på byg

ningen. FOTO T. e. -6o

—
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Parken foran lioved

bygningen; den store

h/odb oken midt på
bildet. FOTO V. K.

For å påskynne departementets avgjørelse
av fredningsandragendet, henvendte natur—
vernforeningen seg i april i 1962 til professor
Rolf Nordhagen, som man visste hadde vært

på Holden i 1949 og studert parkens vegeta
sjon, og spurte om han ville gi en uttalelse om
parkens botaniske verdi. I brev datert 2. mai

skriver professor Nordhagen til departementet
hl. a.: «Jeg selv har i en egen avhandling med
tittelen «Om gjennomhruddet av den engelske
landskapsstil i nordisk havekunst og dens be
tydning for Nordens flora» (trykt i tidsskriftet
Blyttia, Oslo 5954), «omtalt parken og hagen
på Holden (s. 77—78). Jeg gjør der rede for
de høyst interessante «gammeldagse gress—
plen—planter» som jeg og mine medarbeidere
i 1949 fant på Holden. Jeg skriver dessuten at
det allerede i 1849 må ha eksistert både tre—
plantinger og gressplener på Holden, da ma
leren August Cappelen i et brev datert 3. sep
tember 1849 omtaler «Bosquettet» og «Grøn—
ningerne foran Huset».

Parken (med skråningene) og hagen på
Holden har meget stor kulturhistorisk og bota—
nisk interesse. Jeg vil så sterkt jeg kan, anhc

fale den søknad som verkscicr S. D. Gappelen
har bedt Østlandske Naturvernforening om å
fremsnc.’) Jeg tillater mig å vedlegge et
særtrykk av min ovenfor nevnte avhandling,
hvor gamle norske parker i «engelsk land
skapsstil» er søkt innpasset i et større norsk—
dansk—svensk perspektiv.»

Den 3. august 1962 ble det ved kongelig
resolusjon bestemt:

1. I medhold av lov om naturvern av I.

desember 5954, § i, i. ledd, fredes parken og
hagen på Holden gård med tilliggende skrån
ing grensende opp til Holla kirkegård og
vegen langs kirkegården til riksveg, gnr. 12,

hnr. i i Holla herred, Telemark fylke. Gren
sene for det fredete område fremgår av et
fremlagt kart, som oppbevares av Kirke- og
undervisningsdepartementet.

2. Fredningen blir å kunngjøre i Norsk
Lysingsblad, i den lokale dagspresse og ved
oppslag på stedet.»

*) Uthevct av Norclhagcn

(
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TO «KONGER»
/1v Thv. Kieru/f

Tar man for seg rektangelkartet Øvre Ren—
dal (38 A) og studerer fjellområdene der
kanskje for å finne litt ut om adkomsten til
Misterdalen med tanke på ørretfiske, kan det
være man stØter på navnet «Furukongen».
Det står på sydsiden av Envola ved stien som
fra Vesleseteren fører fra Øvre Rendal øst
over til Misterdalen.

Hva er nå dette for en «konge» ? Vi studerer
kartet videre og tenker vel ikke mere på kon
gen. Men så mØter vi kanskje en dag en kar
som har vært oppe i Øvre Rendalen — eller
kanskje er vi så heldige å treffe en rendpl —

og «Kongen» dukker opp i erindringen. På
forespørsel vil vedkommende sikkert kunne
opplyse, at «F’urukongen», jo det ei en svær

gammel furu, den har stått der ved den gamle
pilgrimsveien i uminnelige tider.

Hva er det som har gjort dette treet verdig
til å bli avmerket av Norges Geografiske Op—

måling på et av dets karter? Kartet Øvre Ren—
dal ble utgitt i 1909 (revidert 1939). I en
efterlatt artikkel av major Finn Quale (se
Den norske Turistforenings århok for 1960)
forteller Quale, at han i 1899 var i Øvre

Rendalen for å kartlegge fjelitraktene vest
for Slen. Det skulle derfor være nærliggende
å tenke seg, at det var major Quale som har
avmerket «Furukongen» på kartet, avmerket
den ikke bare med et enkelt tegn, men med

fullt navn Sitt navn har nok treet hatt lenge
fpr Quales tid, men hvor lenge vet ingen.

Furukongen må sikkert være Norges eneste
tre som er blitt hedret på denne måten. Ikke

engang Jørgen Moes «Den gamle Mester»

ved Krderen har fått den ære, og det treet

er vel et av dem hvis navn er best kjent —

ved siden av Slindebirken, som \ATelhaven har

gjort «udødelig» ved sitt vakre dikt, men det

treet er forsvunnet for mange år siden, gått

«Frirukongen» på
En’vola - sett mot

SSO ca. 850 rn.o./l.

lOTO: T. K.

)
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Utsikifra Furu

kan geno mot S’olcn
FOTO 1. K.

all kjødets gang. «Mesteren» stiu (ler frem
deles. Men mange bilister kjører sikkert forbi
den uten å ane noe om at dette treet var det
Jørgen Moe skrev sitt kjente elikt til! «l)cr

stander en Eg på Præstens Jord»
«Furukongen» på Envola har ikke fått noe

dikt, men et gammelt sagn sier at en pilgrim
reddet livet sitt ved å klatre opp i det, da

han var forfulgt av ulver. Få er nok ikke de

som i tidens løp har gått forbi den og kanskje
hvilt ved dens fot. Kanskje alt pilgrimene,

som kom gjennom Slen—skaret for fra Øvre
Rendalen å gå nordover Fonnåsfjellet og
videre til Nidaros, har tatt seg en hvil her og
skuet vidt utover fjell og skog f4r de gikk
ned i dalen.

Hva kan det nå komme av at denne furuen
har unngått Øksen, at (len er blitt stående?

For egentlig fredet er den ikke, og den står
på privat grunn.

I forhold til en del andre svære furuer rundt

om i landet er i grunnen «Furukongen» Slett

ikke så imponerende. i m over marken er den
ikke fullt en meter i diameter på det bredeste,
på det smaleste litt over 8o cm. Og noen stam
me som imponerer har den ikke. i\4en gammel
er den, antagelig omkring 400 år, ingen kan
si det nøyaktig. Høyden er 12—13 meter.

Det kan tenkes at skogeieren, da han —

kanskje for 100 år siden eller enda lenger til
bake i tiden — var her på t4mmerh1inking,
ikke fant den god nok til sagtømmer. For ser
man på treet med den korte knortede starn—
men og de svære kronglete grenene, må man
innrØmme at noen tØmmerfuru er den ikke
og har den nok aldri vært fr heller — slik
som de rankc nabofuruene kan bli.

Skogen har gått i arv fra far til sØnn, en ny
eier er kommet på blinking, men heller ikke
han har funnet denne furuen skikket til å laf—
tes inn i en husvegg eller til dambygging i
Mistra, Og så er den blitt stående.

I denne fjcllskogen mellom Soo og 900 m
over havet vokser trærne smått, og tpmmer—
hugst har det neppe vært mere enn et par
ganger i siste århundre, og før det kanskje
enda sjeldnere. «Kongen» er ikke blitt hugget,
den har holdt plassen og har som andre trær
oppe i fjellet lagt på seg en smal årring hvert
år. Skogskarer og seterfolk har gått forbi den
efter den eidgamle stien eller har sittet og
hvilt under dens brede krone, beundret den
vide utsikten mot syd og Øst — med impone
rende fjell: I sydç4st Nupen (1038 m), videre
Østover Tisvola (1196) og så i Øst hele Slen—
rekken med toppene 1070, 1361, 1557 på

.
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sydsiden av Slenskaret, og stortoppen 1751 m.

på nordsiden, — 1696 litt lenger nord og så

til slutt VeslesIen (i 137) bortimot Slen—

sjøen. Men Tanvola (1221 m) kommer i

mellom, så Vesleslen sees ikke fra Envola.

Er været klart og vi vender oss vestover,

ruver Rondane i det fjerne. — Jo, «Furu—

kongen» har i sannhet en kongelig utsikt.

Tar vi så veien fra Envola ned i Msterdalen

og fortsetter videre Østover, altså motsatt den

veien pilgrimene vandret, må vi først over

Mistra, men kan så følge en tydelig sti som

fører oss rett mot selve Sølen. I 5lenskaret

sees ennå steingarder og reinsgraver fra den

tiden fjellets fangstmenn her passet opp rei

nen. — Vi er kommet opp i marker med gam

mel historie. Det eldgamle fisket i Sølensjøen

er vel kjent, og i Gaitsjøen, som sammen med

Isteren danner Trysilelvens utløp fra Femun—

den, drev Fridtjof Nansen fiske i mange år.

Vi er nå på vei til en annen «konge». Fra

Galten følger vi kjøreveien Østover forbi Fe—

mundsenden, tar nordover langs Femundens

Østre bredd, svinger opp ha Østover efter en

skogsbilvei i retning av fjeilgården Småsjøvol

len. Bruker vi da, når vi er kommet opp ha,

Øynene — som en fjellets vandringsnlann skal

gjøre — kan vi ikke unngå å se «Småsjøvoll—

kongen». Den står litt tilside fra veien, men

med sin imponerende størrelse ruver den godt

i den ghisne blandingsskogen av hjerk og furu.

Og denne furua bærer sitt konge-navn med

rette. Det er et kongelig tre. En hy rett

stamme og en veldig grovkvistet krone. Stam—

me—diameteren i hrysthØyde er ikke så lite

over i meter, og hva det vil si kan man få en

forestilling om ved å sammenligne stammen

med de to velvoksne karene på fotografiet.

Denne furua står i Rendalen statsalmenning

og er fredet av statens skogvesen. Slike kjem

per er det nu ikke så mange av i landet, og

desverre blir det færre efter hvert. De er

kommet opp i oldingealderen. Riktignok kan

slike malmne fjellfuruer bli både 500 og 6oo

år, mere kan man neppe vente av en furu. At

denne kjempen, så frisk som den Øyensynlig

er, vil overleve flere menneskegenerasjoner

ennå er godt mulig. Slike trær står fra gene

rasjon til generasjon, de binder slektene sam

men; i en privatskog er de så å si symboler på

odelstanken. Derfor skal man betenke seg vel

og lenge fr et slikt kjempetre hugges.

‘T’hv. Kierulf.

Småsjovold-kongen erfredet administrativt.
FOTO T. 0

I
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ISBJØRNJAKTEN VED SVALBARD

I en avisnotis sist i mai 1962, kunne man
lese følgende: «Vi kan i nærmeste fremtid —

og før sommersesongen setter inn — vente
nye fredningshestemmelser for sportslig jakt
på isbjørn i Svalbardområdene. Fiskeridepar
tementet er gått inn for at turistekspedisjo—

ners jakt på ishjørn skal begrenses og at det

ikke skal være anledning til å nedlegge mere
ennn én isbjørn pr. deltager. »

Ved benvendelse til Fiskericlepartementet
meddeler dette, at det nu blir benstillet til
alle slike ekspedisjoner å sørge for at oven
nevnte bestemmelse blir fulgt.

Hvorvidt man skal forstå nedennevnte re
sultat av en offentlig inspeksjonstur til Sval
bard som et utslag av å studere i praksis for
holdene mccl isbjørnjakten kan vel være et

spørsniål. En notis i en Oslo—avis (med kilde
fra Bodø 27. august) lyder nemlig:

«Justisminister Jens Haugland og departe—
mentsråcl K. 0. Skjerdal felte hver sin ishjçirn
på Svalbard: «På inspeksjonsturen til Nord—
ost—landet hadde vi gevær med, og det falt
seg ganske enkelt slik, at jeg fikk skutt en

stor rosk av en isbjørn. Indostridepartemen—
tets «bytte» ble felt av Skjerdal», forteller
statsråd Haugland til «Nordlands Fremtid»

Det er selvfølgelig fristende også for en
statsråd og en departementsråd å skyte en is—
bjç4rn, men, men ... Noen sportslig prestasjon
er det ikke, og dessuten: sommerfellen er lite
verdifull, så hvorfor

Isbjçirnen er freclet bare pa de mindre øyene
som danner Kong Karls land svcl—ost for
Nordost—landet og de «tilhørende territoral—
farvancl»

Bestemmelsene om fangst av levende ishjørn
lyder:

I medhold av § 2 i Lov av 22. mars 1957

om fangst av ishjørn bestemmes:

i. Det er forbudt å drive fangst av levende
ishj ørn. Fiskerid epartemen tet kan dog
etter søknad gi tillatelse til fangst av et
begrenset antall levende isbjørn når det
foreligger skriftlig bestilling fra en aner
kjent dyrehave.

2. Overtredelse av forholdet straffes og inn—
clragning av fangst eller fangstens verdi
kan finne sted overensstemmende mccl
punkt 3.

3. Transport av levende ishjç4rn skal skje på
forsvarlig måte uten unidig opphold for
dyrene ombord eller i land og forçôvrig i

samsvar mccl de bestemmelser om trans

port av levende dyr som er gitt i medhold
av loven om dyrevern.

Som vilkår for tillatelse til fangst av
levende isbjørn kan Fiskeridepartementet
fastsette nærmere bestemmelser om fang
sten og transporten.

4. Fiskericlepartementet skal ved slutten av
den årlige fangstsesong un derrettes om
gitte tillatelser er benyttet eller ikke.

.
1)enne resolusjon trer i kraft straks.

Vi må inderlig båbe, at opinionen mot
fangst av isbjç4rnunger blir så sterk og almen,
at våre myndigheter snart setter en absolutt
stopper for (len. T. K.

:-s$Ç
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KRAFTIG OPPRUSTNING AV SVENSK

NATURVERN

ilv Sigmund huse

IVaturen och sainhillet, Betånkande avgivet

av I 960—års naturvårdsutredning. Statens

offentliga utredningar 1962: 36. Jordbr.dep.,

Stockholm.

Sverige har i mange år vært ansett som et

ledende land på naturvernets område i Eu

ropa. Med sine i6 nasjonalparker med til

sammen ca. 6ooo km2 (6 mill, mål) og tall

rike mindre områder med vernestatus har

svensk naturvård lenge hatt noe av ameri

kansk storlinjethet i opplegget. (De fleste

store områdefredningene ble gjennomført alt

kort efter vedtagelsen av den første «natur—

skyddslagen» fra 1909.) Svenskene selv er

imidlertid ikke tilfreds med det som en gang

er oppnådd, men er innstilt på å følge med

tiden og utviklingen også på naturvernom

rådet, bl. a. ved en reformering av lovverket

som hadde sine hjørnepillarer i «naturskydds—

lagene» av 1909 og 1952.

I 1960 oppnevnte jordbruksdepartementet

en komité med mandat «å klarlegge de krav

samfunnet og borgerne stiller til naturver

net idag og i fremtiden og tilpasse virksom

hetens målsetting og resurser derefter». Re

sultatet foreligger nå i form av en utreding

på 400 sider som munner ut i et forslag til

ny «naturvårdslag» som eventuelt skal gjøres

gjeldende fra I. januar 1964.

Utredningen omfatter bl. a. en grundig

analyse av disse elementer:

Nåværende forhold på naturvernets område.

Alminnelige erfaringer og Ønskemål ang.

turvernet.
Nåværende adgang til og fremtidens behov

for naturvernområder rn. v.

Fritidens utnyttelse idag og i fremtiden.

Almenhetens rettigheter og plikter på annen—

manns grunn.

Analysen hviler for en stor del på innhen—

tede uttalelser fra de lhnsstyrelser, som i

hovedsaken har hatt hånd om de praktiske

naturvernsakene. Svarene fra liinsstyrlsene

gjenspeiler sterkt den utvikling i synet på

naturvernets innhold som har funnet sted i

seneste år som følge av den tekniske og Øko

nomiske utvikling. Mens bevaringen av ek

sempler på uherørt natur ut fra en naturhi—

storisk motivering tidligere var det primære,

er tyngdepunktet blitt forskjøvet i retning av

de sosiale formål — vern om naturen som

rekreasjonskilde og som viktig miljøfaktor

for mennesket. Hermed blir også Iandsknps

pleien for alvor trukket inn i bildet. I tråd

med denne utvikling er i lovutkastet det

tidligere «naturskydd» erstattet med «natur

vård». (Jfr. termendringen natu rfredning

— naturvern i norsk lovgiving.) For denne

utvidede målsetting ble den bestående lovgiv

ning, som hadde muliggjort så storstilte fred—

finger av uherørt natur, betegnet som util

strekkelig. Likeså ble den Økonomiske og or

ganiserte bakgrunn for et planmessig og syste

matisk naturvernarheide i moderne betydning

ansett å mangle. Foruten vassdragsregulerin—

gen er det særlig den økende eksploatering

av grus— og sandforekomster samt sommer—

husbebyggelsen utenom regulerte områder

som man mener truer det frie landskapsbildet.

Forbud og avløsninger av privatinteresser her

er betinget av sterkt Økte bevilgninger i for

hold til de nåværende.
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Komitéen har på denne bakgrunn sett det

hensiktsmessig å bygge inn i forslaget til ny

naturverniov bestemmelser av viktighet for

landskapspleien i andre lovverk, i første rek

ke hele strandloucn og visse paragrafer i

bvggeioven. Samtidig er andre paragrafer i

særlovgivningen foreslått endret.

Besterrimenlsene fra strandloven gjelder

sikring av almenhetens atkomst til hav— og

innsjøstrender og hjemler bi. a. forbud mot

bebyggelse inntil 300 in fra normal strand—

linje. Nødvendig bebyggelse (ikke bolighus)

for forsvaret, og for jordbruk og skogbruk

in. v. er unntatt.
Til vern om landskapsbildet i sin alminne—

lighet er foreslått flere viktige bestemmelser.

I områder som p. g. a. naturens eller kultur—

miljøets heskaffenhet frembyr et særlig verdi

fullt landskapsbilde, kan lånsstyrelsen kon

trollere lokaliseringen av bebyggelse ved å

forordne at nybygg ikke må oppføres uten

efter liinsstyrelsens godkjenning. Likeså kan

kreves dens bevilgning for virksomhet (ar—

hetsföretag) som kan antas å endre eller skade

landksapsbildet, og innehaveren pålegges nød
vendige forholdsregler til å begrense eller

motvirke skadene. All tekt av sten, grus, sand,

eller torv til annet enn husbehov foreslås

undergitt offentlig bevilling, som gjøres av

hengig av at det fremlegges plan for ut—

takets omfang og at sikkerhet stilles for

kostnader ved tiltak til å avdempe skadene.

Reklameskilter, propagandaplakater etc, i fri-

luft skal ‘ære forbudt uten særskilt tillatelse.

Et par «naturvettparagrafer» om opptreden

i fri natur er også tatt med.

Fra de tidligere lover inngår i første rekke

bestemmelsene om opprettelse av «national-

parker» på statseiendom (større sammenhen

gende områder av urørt, vakker eller ellers

særpreget natur), likeså om avsetning av

«naturminner» (enkeltformål av særlig ver

di for landskapsbildet eller kjennskapet til

landets natur). En tredje form for definitiv

vernestatus har lovforslaget i de såkalte

«naturreservater», de kan nærmest defi—

neres som naturskjnne utfartsområder (til

svarer «naturpark» i natu rskyddslagen av

1952). Disse representerer en mildere verne—

form enn nasjonalparkene. En stØter her bort

i den beklagelige uoverensstemmelse i be—

tegnelsens innhold som gjør seg gjeldende i

naturvernterminiologien i de forskjellige land.

De svenske benevninger «nationalpark» og

«naturpark» (nå naturreservat) har f. eks.

omvendt valØr i finsk lovgivning (og vil tro

lig få det i norsk). Med tanke på at Norge

nå om kort tid vil komme efter med tilsva
rende verneområder, ville det være en stor

fordel om en så snart som mulig kunne få

standardisert terminiologien innen natur—
vernsektoren i allfall i Norden.

Utredningen inneholder foruten lovutkas

tet også forslag ang. organisasjonsformen og

finansieringen av naturvernet i Sverige slik

det er funnet hensiktsmessig for gjennom

føringen av den nye lov.

Det foreslås straks opprettet et sentralorgan

— «statens naturvårdsnåmd» — hvis medlem
mer (helst 5) skal representere naturforskin—

gen, de ideelle naturvernbevegelser, bygde—
næringene og kommunene. Til hjelp for nemn—

dene foreslås en tjenestemannsstab som nær

mest blir et eget direktorat under jord—
bruksdepartementet. Det skal ledes av en

overdirektr og sammensettes av 3 avde

lingskontorer — «kanslibyrån», «naturvårds—

byrån » og «landskapsplaneringsbyrån », hver
ledet av en hyråschef. I alt omfatter denne

sentrale personaletaten efter forslag 25 stil
linger, hvilket utredningen betegner som be
skjedent. Sentralorganet skal bI. a. yte ekspert
hjelp til lhnsstyrelsene, som fortsatt skal
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tillegges den utØvende naturvernmyndighet på
regionalpianet. I länsstyrelsen foreslås fore
løbig ingen egne naturverntjenesternenn, bl. a.
fordi det i Øyeblikket ikke er klart hvilken
kompetanse som bør forlanges. På lengre sikt
forutsettes at særlige «naturvårdsintendenter»
knyttes til liinsetaten. Liinsstyrelsene skal
likevel ha til hjelp et rådgivande organ —

«naturvårdsrådet» —som foreslås sammensatt
av länsarkitekten, överlantmätaren, liinsjäg
rnbstaren og landsantikvarien foruten et til
svarende antall «lekmenn». Dessuten skal
større midler stilles til disposisjon for ekstra
arbeidshjelp. Lokalt skal kommunestyrene
trekkes aktivt inn i virksomheten.

Den planlagte intensivering av naturvernets
virksomhet, som det synes å herske utbredt
enighet om i Sverige, forutsetter sterkt økte
utgifter, anslagsvis 7 millioner kr. pr. år.
Med tanke på at det kan bli vanskelig å.
finne plass på statsbudsjettet til et beløp av
denne størrelsesorden, har komitåen under

søkt den tekniske mulighet for å finanisere
endel av kostnadene ved utgifter på vass
dragsregulering, grustak og hyttebebyggelse.
Selv med meget moderate normer kommer
en til at det derved skulle kunne skaffes

3,5 millioner skr. årlig, og det anbefales derfor
å gjøre bruk av en slik avgiftsfinansiering

Efter forslag fra Lørenskog Historielag ble
i november ved Kirkedepartementets bestem
melse «Svenskefurua» på Kinn og «Kurlands
eika» på Kurland i Lørenskog herred, fredet.
Disse to trærne er store og mektige, og de har
hver en historie som gjør dem interessante.

Svensk4urua på Kinn står like ved Lang
tjernet; litt over marken måler den vel 3 m

i omkrets. Navnet skal den ha fått efter en epi

hvis det skulle bli vanskelig å dekke ut
giftene av vanlige skattemidler.

«Naturen och samhället» kommer også
inn på en hel rekke andre interessante spørs
mål av betydning for de problemer som skal
lØses, f. eks, hva som bør være naturvernets
grunnleggende karakter og formål, noe som
vil være helt avgjørende for et lands natur—
vernpolitikk. Det bør ellers bemerkes at det
svenske lovforslag også omfatter felter som

i Norge dekkes av den spesielle friluftsloven
av 1957. Viktigst ved denne utredning er
kanskje det prinsippsyn at naturvernarbeidet
må organiseres innen rammen av en generell

samfunnsplanlegging.
I Norge vil en med stor interesse imØtese

den svenske innstillingens videre skjebne.
Hittil har lovgivningen på området naturvern
i de to land fulgt hverandre nokså jevnt, de
svenske «naturskyddslager» av 1909 og 1952

ble fulgt av vår «lov om naturfredning» i
1910 og «lov om naturvern» i 1954. En
annen sak er at det i praktiske resultater har

skilt betydelig mer mellom landenes natur
vern. Nå ser det altså ut til at våre svenske
kolleger akter å gjøre et nytt kraftig rykk, og

det vil bli spennende å se i hvilken grad vi

vil bli i stand til å besvare det på denne
siden av Kjølen. Sgrnund Huse.

sode under Carl XII’s inntrengen i Norge i
1716. Hans styrker var på farten sydover i

Lørenskog og korn forbi Kinn. Her satt det,

sies det, noen norske soldater under denne

furua; de kokte ertesuppe, men før den var

ferdig, ble de overrasket av svenskene. De

norske soldatene måtte flykte over hals og
hode, men suppen ville de ha med seg. Så tØrn

te de den i lommene, heter det, i mangel av

I
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«Sve nskefuruas F0TO: AFTENP.

noe skikkelig kjørrel. Historien sier ikke noe

om hvordan det gikk med suppen eller med

soldatene. Det kan vel være tvilsomt om de

fikk noe glede av suppen. — Dette var jo ikke

noe ærefulit tilbaketog for de norske stridskref—
tene, men furuen har siden stått der til minne

om Carl den XII’s tokt og de bolde nord

nenns nathug.

Kurlandseika, tuntreet på gården Kurland,

skal være plantet av en munk noe fr reforma

sjonens innfØrelse, den skulle altså være over

400 år, hvis sagnet er riktig. Den måler godt

og vel 4 meter rundt stammen. Gårdens navn
antas opprinnelig å ha vært Kuland, muligens
siktende til dens gode beiter. Historien sier at
det bodde en haveinteressert munk på gården,

og at det var han som plantet eika. Fra munke
tiden skal det dessuten på gården finnes en
del forskjellige vekster som den planteinteres
serte munk menes å ha innført til stedet.

Da Kurlandseika skal være avmerket på et
kart som svenskene benyttet under Cari XII’s
tokt i Norge, er det mulig at også dette treet
kan ha hatt litt betydning for de svenske trop
per dengang.

HJERKIN-HOLEN PÅ DOVRE

I en oppgave «Naturfredning — Offent

lige skoger» mottatt i sin tid fra Landbruks
departementet kan under «Oppland» leses

bl. a.: «Hjerkin Fjellstue område. Hjerkin

holen, et fredet område på ca. 6oo dekar og er

beliggende mellom den nye og den gamle

Foldalsveien. Der er påført fredningsfeltet
skade (særlig ved tyske militære myndigheters
bruk av området).»

For å få litt nærmere rede på denne fred

ningen, har redaktøren herivendt seg til Di

rektoratet for statens skoger — dessverre

Kitriandseika FOTO: AFTENP.
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uten Særlig godt resultat. Hverken direkto

ratet eller skogforvalteren i Nord-Gud

brandsdal kan gi opplysning om når fred—

ningen ble besluttet. Det eneste som kan

sies, er at det finnes en anmerkning herom i

«Areal— og verdioppgave » over offentlige

skoger utgitt av skogdirektøren i 1941. Vi

kan da kanskje anta, at fredningen er besluttet

i 1930-årene. — Skogforvalteren mener at

«arealet som kan tenkes utlagt som fredet

område utgjør anslagsvis ca. 1200 dekar»

hen ikke medregnet den nordre del, som er

snauet av de militære. Størsteparten er vesent

lig gammel furuskog, men det er også noe

hjerkeskog; et lite tjern hver opp i den nedre,

Østre delen.

Naturverninspektøren, som har befaret

holen sammen med skngfnrvalteren, har an

befalt at området blir fredet administrativt.

Det blir vel da å betrakte som et skogreservat.

P. gr. a. manglende kjennskap til fredningen

er det i senere år blitt hugget noen trær (hel

digvis ikke meget).

Brevet fra Direktoratet for statens skoger

til naturvernforeningen slutter slik: «Direk

toratet finner etter dette å ville overveie å

frede Hj erkinholen administrativt for hogst,

hyttebygging, veibygging, jakt m. v. Saken

bør imidlertid ftrst behandles i Naturvern—

rådet.»
Vi skulle vel da tro at denne fredningssaken

går i orden ganske snart.

Karakteristiske furuer i om rddet . En mo rsom stor fn-ru, som pynter opp i ho/en.

FOTO T. C. FOTO: T. F.
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FUGLEFREDNINGSKONFERANSE I USA
/Iv H. Holgersen

I dagene i i.—i 6. juni 1962 holdt det
Internasjonale Råd for Fuglefredning (C. I.
P. 0.) sin 13. verdensko.nferanse i New York
City. Slike møter holdes i regelen hvert 4. år
i forbindelse med de store internasjonale orni—
tolog—kongresser, som i Sverige 1950, Sveits
1954, og Finland 1958. Dessuten arrangeres
det ekstraordinære mØter når forholdene til—

, sier det, således i SØr—Rhoclesia 1957 og Japan

1960.
Den europeiske seksjon innen rådet har sine

egne møter imellom de store internasjonale, i
de senere år bi. a. i Nederland 1956 og i Stav
anger 1961. Det siste møte er omtalt nærmere
i forrige «Naturvern i Norge» (årsskrift 1961
5. 37—38).

Konferansen i New York hadde samlet om
trent 100 deltakere fra 3 I land i alle verdens—
deler. Dessuten var det til stede representanter
for IUCN, for Det internasjonale jaktråd, og
fra International Wilcllife Research Bureau,
organer som CIPO stadig opprettholder nært
samarbeid med. Norge var representert ved
formannen i d en nasjonale komité.

Saklisten på disse konferanser er alltid lang
og variert. Her tas opp til drøfting spørsmål og
problemer som legges frem av spesialkomiter
eller de nasjonale seksjoner, og her vedtas hen
vendelser til myndighetene i de forskjellige
land når det finnes nødvendig. CIPO selv har
ingen egentlig myndighet, men i kraft av de
resultater det oppnår ved vitenskapelige under

søkelser utført av sine fagkornitéer, har det
stor innflytelse som rådgivende organ. Rådet
søker til enhver tid gjennom sine nasjonale
komitéer å holde seg å jour med aktuelle pro
blemer rundt om i verden, som f. eks, endrin
ger i fuglefaunaen, økning eller reduksjon av

bestanden av enkelte arter, endringer i lovgiv—
ningen angående jakt og fredning m. v. Det
stØtter — såfremt rådet er enig — opp om de
nasjonale seksjoners bestrebelser for å verne
om sitt lands fugleliv, idet rådet enten selv
retter henvendelser til de respektive lands myn
digheter, eller det gir sin anbefaling til de
nevnte komitåers søknader og forslag. Grunn
laget for det hele er imidlertid alltid grundige
og objektive vitenskapelig utførte undersøkel
ser, og ingen skal tro at rådet er ensidig inn
stilt på å frede og bare frede. Samarbeidet med
f. eks. Det internasjonale jaktråd er da også
ganske utstrakt og det aller beste.

l\4en i en tid da fuglelivet stadig trues av
flere og f]ere farer, blir rådets hovedoppgave
tross alt å verne best mulig om det eksiste—
rencle. Det ligger jo også i selve navnet, det er
også fremhevet i CIPC’s programerklæring.
Hvor nødvendig dette arbeid er, vet alle som
mccl frykt og sorg ser hvordan enkelte arter
går tilbake i antall, eller hvordan landskaper
blir forvancllet med ødeleggelse av fuglelivet
som følge. Økende skipsfart og stadig utvidet
bruk av oljefyring og oljetransport volder sta
dig stØrre problemer med avfallsolje på sjøen;
intensivert jordbruk med jevnt stigende bruk
av kjemiske plantevernmidler representerer en
stadig større fare også for nøytrale eller di
rekte nyttige dyr, deriblant ikke minst fugl.
Bebyggelsen brer seg, skog hugges ned, myrer

og vann tørrlegges. Befolkningen øker, og
redeplyndring og ulovlig jakt ved uansvarlige
elementer tiltar likeledes.

Det kan ofte være lett nok å påvise de ska
delige inngrep i naturen og faunaen. Verre er
det å peke på effektive hotemidler, og verre

enn verst å få myndigheter og det store publi—
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kum til å ta hensyn til naturen, bl. a. fordi det

ofte kommer Økonomiske interesser inn i bildet.

Heldigvis kan man da iblant vise frem resul

tater som er oppnådd, f. eks, i kampen mot

avfallsoljen på havet, en sak som CIPO alle

rede i en årrekke har hatt fore. Typisk nok er

det nettopp på dette felt ikke hensynet til fugle—

livet som har virket, men ganske andre inter

esser. Så lenge CIPO protesterte mot tØm

ming av oljeavfall i sjøen fordi det drepte ti-

tusener av sjØfugl, trakk myndighetene bare

på skuldrene. En norsk skipsfartsmann uttalte

således en gang at man ikke kunne ta hensyn

til en bagatell som noen fugleliv. Men da det

etter hvert viste seg at oljeavfallet svinet til

fiskebåter og -redskaper, båter og brygger,

ødela østerskulturer og tareproduksjon, da

badestrendene ble griset til så publikum sviktet

utfartsstedene, da tok myndighetene affære og

dannet IMCO (Intergovernmental Maritime

Consultative Organisation). Vi fikk konven

sjonen av 1954 som sterkt reduserte mulig

hetene for å tØmme oljeavfall i sjøen, og da

IMCO møtte i London i mars-april 1962,

hadde 18 sjøfarende nasjoner tiltrådt konven

sjonen. På London-møtet ble det prinsipp slått

fast, at det med tiden helt skulle forbys å tim—

me olje i havet. Å gjennomføre forbudet kre

ver sin tid, bi. a. fordi det må bygges flere mot

takeranlegg rundt om i de forskjellige land,

men bare det at prinsippet ble vedtatt, er et

stort fremskritt. Ellers ble det også vedtatt at

Østersjøen og Nordsjøen skal bli lukkete soner,

likeledes store deler av Atlanterhavet, samtidig

som flere klasser av skip (bl. a. krigsskip) enn

fØr blir omfattet av konvensjonen.

Bruken av kjemiske plantevernmidler er

også et kapitel som stadig dukker opp på

CIPO’s konferanser. Det kreves mer effektiv

kontroll både med tilvirkning og bruk av slike

midler. Når det som f. eks, i norske aviser siste

vinter fra landbrukshold ble hevdet at man her

i landet har full kontroll med de midlene som

brukes, så er det noe tøy. Man vet kanskje

at midlene er effektive mot visse sorter skade—

insekter og ikke skader husdyr eller mennesker,

men man kjenner ikke deres tilbøyelighet til

å kumuleres og skade eller drepe nyttige eller

nøytrale dyr, f. eks. insektetende småfugler,

ugler og rovfugler som tar smågnagere m. ni.

Og det er tross alt disse fuglene som er land—

og hagebrukets mest trofaste hjelpere; reduse

res eller utryddes bestanden av fugl, er man

nødt til å fortsette med de kjemiske midler i

økende grad — og med økende utgifter! —

og kan ikke holde opp uten å risikere store Øde

leggelser.
Man har eksempler på at trost har krepert

etter å ha spist mark på jorder som var blitt

sprøytet i år tidligere. Så giftige er de og så

langvarig virkning kan altså slike kjemikalier

ha. Og hvor blir de av, alle de tusener av tonn

med giftstoffer som sprøytes ut over land—

skapet De forsvinner ikke. I England klaget

brevdueholdere over at de mistet så mange

duer fordi vandrefalkene hadde økt i tall.

Grundige undersøkelser viste det motsatte,

nemlig at vandrefalken var gått katastrofalt

tilbake i tall. Årsaken var i hvert fall delvis at

falkene hadde spist duer som igjen hadde spist

beiset korn og annet forgiftet frØ, og til sy

vende og sist var det altså bruken av giftstoffer

i landbruket som hadde redusert duebestanden.

Fra flere kanter av verden meldes om for

uroliggende tilbakegang i bestanden av rov

fugler eller sterkt nedsatt fertilitet. Fuglene

legger kanskje ikke egg i det hele tatt, eller

eggene klekkes ikke, eller ungene vokser ikke

opp. Kjemiske analyser av døde rovfugler har

vist et så stort innhold av DDT at det nesten

ikke var til å tro. Det viser seg altså at det skjer

en akkumulering i kroppen på en fugl når den

spiser forgiftet mat, at dette innvirker på ferti

liteten, og etter noen tid også tar livet av fug—
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len. — I Israel har man i landbruket brukt
thallium—preparater mot mus og rotter, med
det resultat at bestanden av glente, våker,
gribb og visse arter Ørner i løpet av io år var
sunket til 10 pst. Følgen er at den naturlige
kontroll med smågnagerne er falt bort, og
musene herjer og ødelegger nå verre enn
noengang, formodentlig glade over at men
nesket har utryddet deres naturlige og farligste
fiender.

Andre spørsmål som var oppe til behandling,
var rovfuglpremier — en sløsing med offent
lige penger uten den tilsiktede effekt, og et
system som etter hvert er blitt forlatt i det ene
land etter det andre —, fugl som fare for fly,
særlig jetflyene, bevaring av fuglelivet i ant—
arktiske og subantarktiske områder, mulig
hetene for å bevare de mange fuglearter og
—raser som står i fare for å bli fullstendig ut—
ryddet m. m. Som et siste eksempel skal nevnes
et tilsynelatende lokalt problem, som imidlertid
er av generell interesse, nemlig øya Mauritius.

Herfra ble det beklaget at flere fuglearter
stadig gikk tilbake i antall og står i fare for å
forsvinne helt. Det ble foreslått at man skulle
innføre nærbeslektede fugl, altså av samme art
men av andre raser, fra områder hvor bestan

den ennå var stor, for å skaffe friskt blod til
den svinnende bestand på Mauritius. Under
diskusjonen viste det seg imidlertid, at årsaken
til tilbakegangen ikke skyldtes at fuglene ble
etterstrept eller ikke var livskraftige nok. År
saken var rett og slett den at befolkningen på
Mauritius øker i et slikt tempo, at øyas skoger
hugges bort for å gi plass for oppdyrking av
jorden. Og med skogene forsvinner de fuglene
som har skog som sin biotop.

Dette er vel også det prinsipale problem
rundt om i stadig flere land. Befolkningen
øker så sterkt at naturen blir ødelagt, og der
med også det naturlige grunnlag for et vilt
dyreliv. Sikkert er det at ødeleggelsen av bio
topene har mere vidtrekkende følger for svært
mange fuglearter enn jakt og andre direkte
etterstrebelser. Det er neppe populært å an
befale motforholdsregler når det gjelder mat
til en altfor sterkt økende og altfor fruktbar
menneskehet. Men så lenge situasjonen ikke
er absolutt prekær, bør hvert enkelt land kunne
avse deler av sitt område til naturreservater,
hvor vi kan få beholde endel av den opprin
nelige natur med dens fugler og andre dyr,
som oaser i en overbefolket og oversivilisert
verden.

NATURVERNKONFERANSE I STOCKHOLM
Jiv Sigmund Huse

Svenska Naturskyddsföreningens 9. «sentrala na
turskyddskonferens» fant sted i Stockholm 23. —

24. nov. 1962. Deltakerlisten talte 276 navn, her
under representanter for en lang rekke offentlige
organer, forskningsinstitusjoner og ideelle foreninger
utenom nedlemsorganisasjonene. For en norsk obser
vatØr var det kanskje mest slående inntrykk av
konferansen i hvilken grad naturvernet har oppnådd
anerkjennelse som et samfunnsanliggende i Sverige,
og f. eks. utgjør en del av länsmyndighetenes virke-
felt.

Samtidig fikk en inntrykk av at dette imponerende
oppbud av landshØvdinger, professorer, länsarkitek
ter, jiigmästare og endog ingeniører for en stor del
la en personlig interesse i naturvernspØrsmålene
utenom den rent embetsmessige. Et interessant point
å notere for en norsk forstmann var at forstmennene
utgjorde den stØrste enkeltgruppe i forsamlingen
(25), fulgt av arkitekter (23) og ingeniører
(16). Naturvernet i de Øvrige nordiske land var
representert ved kontorsjef Vagn Jensen, lektor Frede
Lauritzen og dr. phil. H. Ødum fra Danmark, fri-
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herre Johan Sianiertskjd/d fra Finland og naturvern—

inspektør Kristen Krog/t og undertegnede fra Norge.

MØtene fant sted i Z-salen, ABF-huset, og ble

ledet av SNE’s ordfdrande, j ustitierådet Gösta Wali,s.

Årets prograiss var særlig viet to hovedtema, nemlig

den nylig utkonsne store utredning om naturvernet i

Sverige, «Naturen och samlsållet» (omtalt annet

sted i årsskriftet), sanst «vattenvården» — en bred

belysning spesielt av spørsmål i sansband med for—

urensningene av vassdragene.

Av intendent Lars-Erik E.qdogs årsoversikt frem

gikk at det direkte medlemnstallet i naturskyddsfore

ningen nå er ca. 22 000 (1961 19 ooo) foruten 14-

15 000 i lokalavdelingene.
En ny nasjonalpark, Padjelanta, med 2 000 km2

fjell— og villmark, ble opprettet i 1962 som direkte

følge av den overenskomst som er inngått mellons

naturskyddsdclegationer og Vattenfallsstyrelscn om

et «makeskifte» av de nordsvenske vassdragene

(«Freden i Sarek»).
Formannen, l4/aliu, understreket i sin innledning at

den sterke vekst som i utredningen om den nye lov

er lagt på naturvernets sosiale aspekter, ikke betyr at

de opprinnelige naturhistoriske formål nå skal er

stattes med noe annet eller tre i bakgrunnen, men

at fronten er blitt utvidet. Naturvernet må være

dynamisk og innrette seg efter nye forutsetninger.

Utredningens forslag sil å fremme almnenhetens fri—

luftsinteresser kunne føre til kjesleligs konflikter med

grunneierinteressene om de ikke ble praktisert med

klokskap, men innebar samtidig muligheter for å

kanalisere utfartsstrømmen slik at den ble minst

mulig til ulempe. For en fullgod ordning av de

sosiale interessene i naturområdene gjorde Walin seg

ellers til talsmann for en egen friluftslov (nsangler

hittil i Sverige).

Første dags hovedinnlegg var ved utredningens

frensste ansvarlige, generaldirektør Bö rj e Luoigremm.

Han gjennonsgikk spesielt de forskjellige uttalelser

(«remissytranden») som er innhentet i anledning

innstillingen. De aller fleste institusjoner og organi

sasjoner har i hovedsaken gitt sin tilslutning, bi. a.

LO, arkitektforeningsn, flere tekniske organisa

sjoner, Vetenskapsakadensiso m. v. Endel anførsler

av spesiell karakter gikk oftest i retning av at

innstillingen ikke er vidtgående nok på naturvernets

vegne. Viktigst av disse tør være naturforskernes

krav om at vitenskapelige institusjoner msså fungere

som «remissorganss for den foreslåtte statlige oatur

vernmyndighet i biologisk-økologiske utredninger

inntil en egems forskningsinstitusjon for naturvern kams

bli opprettet. Likeså ønsket naturskyddsföreningen

å fungere som obligatorisk konsultativt organ i

visse spørsmål. Disse innvendinger, som også kom til

orde i efterfølgende diskusjon, ga uttrykk for en

viss frykt for at den offentlige naturvårdsnflmnden

mer kunne kommns til å gå inn for andre statsinter—

esser i visse tilfeller. Videre var det et nokså almsnt

ønske at stillinger som naturvermskonsulenter på

lånsplanet (naturvårdsintendenter) måtte bli opp

rettet snarest i tillegg til den sentrale myndiglset.

Kortere kurser i naturvern for eksisterende feltper

sonale som har hånd om arealdisponeringen i natur

onsrådene (f. eks. fortsmessn, landnsålere mv.) ble

også foreslått.
Den eneste uttalelse so,n gikk virkelig imot utred

ningen, kom fra jordbrukerhold, der en fryktet for

at visse forslag til beste for friluftsinteresssne kunne

føre til at grunneiernes egne interesser ble skade

lidende. Det ville være ytterst uheldig o,n jordbru

kerne og skogbrukerne — som det i denne forbindelse

burde være aller viktigst å stå i godt forhold til —

skulle føle naturvernloven sons et overgrep. Fra den

annen side ble slet hevdet at en klarere definering

av almenretteo og en ny friluftslov ville bidra til å

fjerne grunneiernes skepsis.

Utredningcns forslag til finansiering av naturvern-

arbeidet som kunne synes noe dristig (7 n,ili. 5v. kr.

årlig) ble alment akseptert når det gjaldt størrelsen.

Derimot var det endel nsisnøye med den foreslåtte

avgift på hytter innen friarealene, — den burde i

tilfelle gjelde all fritidsbebyggelse.

Meget interessant var professor Bjørkmans rede

gj ørelse for avsnittet «naturvårdsforskning och natur

vå rrlsutbildning». Man hadde her som sstgangspunkt

dels vitenskapens behov for naturvern (naturdoku

menter, sammenligningsobjekter), dels naturvernets

belsov for vitenskapelig kompetanse under sitt virke

(biologisk-Økologiske inventeringer). Det synes helt

klart at man på disse felter står overfor en stor

ekspansjon i Sverige, selv om det ennå er noe uklart

hvilken form forskning og høyere undervisning skal

få. Meget syntes å tale for at det blir et eget sentralt

forskningsinstitutt for almenøkologisk og biogeo

grafisk forskning, med særlig oppgave å undersØke

de videre virkninger av vår tids sterke inngrep i

natunniljet. Der vil så kunne holdes kurser for

f eks. naturvernkonsulenter, forstfolk, adminissra—

sj onspersonell, lærere etc, med mssuligheter til egne

eksansener og vitenskapelige grader i naturvern.

I
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Det er fåfengt i et kort referat å komme inn på

alle (le 9— I 0 hoved foredrag under in Øtcne, enn ni indre

de mange svært interessante diskusj onsinnlegg.

Under andre dagens program om «vatenvård ga

Iandshøvding Netzn interessante opplysn inger om

arbeidet for å redusere forurensningene. Av det

svenske totalforbruk på 5 milliarder m3 ferskvann

årlig bruker treforedlingsindustrien alene 2 milliar

(ler. Denne industri er derfor også ansvarlig for en

stor del av forurensningene og har opprettet et eget

institutt for disse problemer. Av fullverdige kloakk

renseanlegg har Sveriges kommuner idag ca. 500.

Investeringene i renseanlegg i perioden 1960-70

anslås til 885 mill. sv. kr., med avskjærende lednin—

ger ialt over i milliard sv. kr. Av totalkostnadene

ved vann forsyningsanlegg anslo landshøvdingcn

rensekostnadene for avlØpsvannet til 10 pst.

En spesiell omtale fortjener docent Lo/iammers

lysbildekåseri mcd eksempler på biotopendringer ved

innsjØreguleringene. Docenten betonte særlig sterkt

vitenskapens Ønske om biologiske inventeringer før

reguleringstiltak avgjøres med mulighet for over

-veielse av andre alternativer. Opplegget tør være noe

av det beste som har vært gitt på dette område.

En fellesmiddag ble arrangert første møtedags

kveld på «Piperska Muren, der det også ble vist en

ypperlig film fra Skånes dyreliv. Alt i alt var årets

naturvårdskonferens et arrangement av høy klasse

og for deltakerne et ypperlig kursus i moderne

naturvern. Sigmund Huse

KONFERANSE OM UNDERVISNING I

NATURVERNSPØRSMÅL I HAAG

Jiv Ove .&bo Hoeg

IUCN (International Union for Conservation of

Nature and Natural Resources) har en særskilt Com

mittee for Education, og denne har en underkomité

for Nordvest-Europa. Som nevnt i forrige årsskrift

har underkomitéen hatt konferanser i København

(1960) og London (1961). Den mØttes også i Haag

i 1962, i dagene 1 2.—1 5. september.

Deltagerne var: Fra Danmark F. Lauritzen, fra

Finland N. Söyrinki, fra Holland M. J. Adriani,

j. Goudswaard, D. Ruting, H. j. Wals, fra Norge

0. A. Høeg, fra Storbritannia W. H. Pearsall (for

mann), E. M. Nieholson, P. Elizabeth Perrott,

T. Pritcisard, T. Sexton, fra Sverige L.-E. Esping

(sekretær), L. Lindberg.

Som observatører var også følgende tilstede: Fra

Belgia E. Kesteloot, H. Herberigs, fra Vest-Tyskland

F. Lense, H. Lohmeyer, H. Makowski, fra TYF

(International Youth Federation for the Study and

Conservation of Nature) W. Lubbers. Dessuten deltok

formannen i IUCN, Committee for Education, L. K.

Shaposhnikow (Moskva). Tildels var også forskjel

I ige hollandske organisasjoner representert.

Konferansen ble holdt i «Op Gouden Wieken», et

bvgningskompleks med inØtesaler, spisesal og et stort

antall soverom, i Scheveningen.

Der ble lagt frem rapporter fra de forskjellige

representerte land om hva som siden siste konferanse

var skjedd innenfor den sektor som i aller videste

forstand kan kalles Education in Nature Conserva

tion. Innholdet av dette uttrykket er ikke blitt skarpt

definert. Å dømme etter rapportene og diskusjonene

omfatter det alt fra den enkleste «naturhistorie» i

forskolen til spesialkurser i naturvern ved universi

tetene, dessuten all slags frivillig kursusvirksomhet

i feitbiologi og naturvern for barn, ungdom og

voksne, og tildels opplysende propaganda gjennom

trvkksaker og radio. I lys av Naturvettaksjonen og

atskillig annen virksomhet her hjemme var det be

tydelig lettere og hyggeligere å legge frem en rap

port fra Norge i 1962 enn halvannet år tidligere.

Et annet emne for diskusjon var en britisk rap

port, «Science out of Doors», på 172 stensilerte

sider pluss endel tabeller. Den er skrevet av en

komité som ble oppnevnt av det britiske Nature

Conservancy i 1960 for å undersøke hvilken stilling

feltstudier har i skoler og høyere undervisningsan

stalter, hva som kreves av lærere, ledere og elever,

og hva som behØves av feltstasjoner, utstyr, bøker,

samt radio- og televisjonsprogrammer. Rapporten er

en innholdsrik og verdifull bok. Den ble diskutert,
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og konferansedeltagerne ble bedt om å sende inn en
skriftlig redegjørelse for forholdene i sine respektive
land med påpeking av likheter og ulikheter i eam
menlikning med de britiske forhold.

Videre ble diskutert lærebøker i naturvern, voksen-
opplæring i biologi, geologi og naturvern, og bruken

av radio- og fjernsyn.
Det ble vedtatt forskjellige resolusjoner og anbe

falinger. Ett eneste avsnitt skal siteres her:
«Den nordvest-europeiske eekejon mener at ut

gangspunktet for en vitenskapelig utdannelse ligger
i den riktige utvikling av feltatudier i videste mening
av ordet. Denne utdannelse bør bygge på barnets

medfødte interesse for dyr og planter, jord og luft
og vann, som kan bli nyttet som en vei til å forstå
vitenskapelige prinsipper og metoder, bruken av
eksperimenter og betydningen av nøyaktige notater
og iakttagelser. Særlig for yngre barn kan derfor
feltstudier bli veien til en vitenskapelig utdannelse
i det hele tatt. De omfatter ikke bare biologi, men
leder også over til så forskjellige slags virksomhet
som tegning, kartlegging, matematikk, kjemi, fysikk,
geografi og sprog foruten til friluftsliv og eport.

I forbindelse med konferansen ble det arrangert

Rådet har hatt 4- møter: 5. februar, 14. mai,

18. september og 15. desember.

Rådet har hatt 2 befaringer. Den ene 15. mai

til Borre (bøkeskogen og Adalstjernet) og Prest

rødkilen ved Tønsberg. I denne deltok Gjærevoll,

Hagen, Føyn, Aasmundstad og Johansen samt vara

mannen Munthe-Kaas Lund og sekretæren natur

verninspektør Krogh. Gjærevoll og Føyn var samme

dag på Kari-Johane-vern i anledning spørsmål om

tynning av den fredede mistelteinen. — Den andre

befaringen ble holdt 18. september i Drivstua

Kongevoll-Hjerkinn-trakten i forbindelse med møtet

samme dag. I denne deltok Gjærevoll, Føyn, Lang

eæter og Aasmundetad samt sekretæren Krogh.

Munthe-Kaas Lund hadde den 22. mai en befa

ring i Østfold sammen med naturverninspektøren

for å se på en del fuglelokaliteter.

De større saker rådet har behandlet, er følgende:

Et forslag til alminnelige bestemmelser om natur—

og nasjonalparker er vedtatt, stort sett etter natur-

flere ekskurejoner, bI. a. til dyneområder utlagt til

naturpark eller friluftsarealer. Vi fikk også demon

strert en «natureti» i nærheten av Haag, arrangert av

en biolog som kommunen har ansatt i fulldagepost

for slikt arbeid.
En ekekurajon gikk til Naardermeer, den eldste

naturpark i Holland, totalfredet siden 1906, 16 km

sØ for Amsterdam. Området er 746 hektar stort og

består først og fremst av en grunn innejø med en

rik flora og et overveldende fugleliv. Her er skje

etork og purpurheire. Bortsett fra et par andre hekke

plasser i Holland har de sine nærmeste tilholdesteder

henholdsvis i Østerrike og Camargue (Rhåne-del

taet). Videre er der etorskarv, atskillige arter av

ender, og mange eiendommelige sangere. — Vår

tur til og på Naardermeer ble avsluttet med at vi

var den hollandske stats gjester til en uforglemsne

lig middag på det gamle slottet Muiderslot.

Man fikk et meget sterkt inntrykk av hvordan in

dustri, urbanisering, friluftsinteresser og naturvern

kjemper om landskapet i det lille, tettbefolkede

landet, og ble imponert over hva naturvernfolkene

l,ar oppnådd og Isvilken støtte de har i sin vanske

lige kamp.

I 1962

verninspektørens forslag. Forslaget skal være til

bruk under utarbeidelse av landsplanen for natur—

og naejonalparker og forutsettes endelig behandlet

samsnen med landaplanen.
Fredning av urskog i Hove skog, Lislelserad

(Jfr. rapport for I 96 i). Etterat takseringsresul

tatet forelå og saken på ny var drøftet med eieren,

vedtok rådet å anbefale at det offentlige kjøper

det vel 50 dekar store skogstykket, og har fremsatt

et tilbud overfor eieren. Noe svar på dette er ennå

ikke mottatt.
Fredning av bøkeskog og Jlrlalstjern i Borre.

Borre kommune har tatt opp forslag om dette, og

i forbindelse med befaringen 15. ,nai drøftet rådet

saken med representanter for konsmunen og Direkto

ratet for statene skoger. Når det gjelder bøkeskogen

på Borre preetegårds grunn, kom det frem at natur

verninspektøren har tatt opp spørsmålet med Direk

toratet om administrativ fredning av et areal av

høkeskogen, dele sons urørt skog og dels eosn park-

s

NATUR VERNRADET
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messig drevet skog. Rådet vil avvente resultatet av

dette fØr spørsmål om fredning etter naturvernioven

eventuelt tas opp. Når det gjelder Adalstjern med

nærmeste omgivelser, som er privat eiendom ble

cii enig om at kommunen først skal forsøke å

erverve dette. Noe nærmere foreligger ikke ennå.

Fredning av ci område Drivstna-Kongsvoii

Hjerkinntraklen.

I forbindelse med planene om en nasjonalpark

på statens grunn i disse traktene, vil en også prøve

å fl. i stand en fredning på privatteigene i Øvre

Drivdalen, vesentlig på grunn av de botaniske

interesser i dette strøk. Da det er temmelig opp—

stvkkede eiendomsforlsold, vil det ta sin tid å få

ordnet saken.
Ellers har rådet behandlet en sak om fredning

av Øyer for å verne om fuglelivet, men mener

at slike saker bør utsettes til det kan legges en

samlet plan for den slags fredninger.

Rådet har behandlet et par saker om dispensasjon

fra fredningsbestenimelser. For mistelteinens ved

kommende har rådet etter formannens befaring 15.

mai anbefalt at uttynning i forekomstene på Karl

Johans-vern tillates foreløpig i 5 år etter nærmere

anvisning. Slik dispensasjon er deretter gitt av

departementet.
En rekke saker om vassdragsreguleringer er mot

tat til uttalelse. De fleste har vært mindre viktige

saker som en ikke har funnet 5. ville bemerke noe

til. For Savalen-Einunna-reguleringen har en rådd

til at reguleringene blir foretatt på en slik måte

at det så vidt mulig kan gis sikkerhet for årlig

fullt magasin i Savalen. Spesielle henstillinger om

fredning mot vassdragsutbygging har rådet mottatt

om Reindalen i Sunnmpre, SjS.vatnområdet vest for

Tinnsjø i Telemark og den sentrale del av Hardan

gervidcla. Rådet har uttalt seg positivt om fredning

i størst mulig utstrekning av disse områder.

En del mindre saker om reklameskilter, fredning

av trær o. 1. er besvart av formannen.

LANDSFORBUNDET

FOR NATURVERN I NORGE
Beretning for 1962

Medlemmer av styret har i året vært de samme

som foregående år: Professorene Ove Arbo HØeg

ug Fridtjof Isaclssen og forstkandidat Thv. Kierulf

med sistnevnte som formann. Styret har holdt 6

møter, dessuten har det vært et par møter i det på

det ekstraordinære landsmøte konstituerte «interims

styre».
Av saker som det «gamle» styre har behandlet

kan nevnes:
Foranlediget ved en fornyet henvendelse fra hytte-

eiere ved Ustaoset har styret påny behandlet regu

leringen av IJstevand og av Hallingdalselven og

o ersendt den motSatte henvendelse til Naturvern—

rådet. Imidlertid er reguleringen av disse vassdrag

allerede avgjort av Stortinget etter de omarheidete

planer, hvorved bl. a. rcgulcringshpyden i Ustevancl

er redusert til 17 m og videre slik at der i Halling

dalselven skal bygges «terskler», så det blir dannet

cii rekke mindre claininer i elveløpet.

I anledning planene om å føre Bergensbanen i

tunnel under Krokskogen med utmunning ved Sund

vollen, har styret rettet en henvendelse til Norges

Statsbaner med forslag om at banens utmunning mot

Steinsfj orden legges lenger nord og at banens trac

legges nordenom Steinsfjorden. Man mener at derved

vil de idylliske og skjønne traktene omkring Sund

vollen og Steinsfjorilcn bli mindre skjemmet.

På foranledning av styret har dette fra professor

Kaare StrØm ved Universitetet på Blindern mottatt

en meget velbegrunnet fremstilling som konstaterer

at Gjende og Bessvsnd er av meget stor videnskap

elig verdi og som geomorfologisk studieobjekt helt

uerstattelig. Professor Strøm slutter sitt brev med

disse ord: «Jeg kan ikke sterkt nok fremlseve at det

fra rent videnskabelig synspunkt vii være en ulykke,

meget stØrre enn ved regulering av noe annet vand

i Norge, om forholdene ved Gjende og Bessvand blir

endret.» Professor StrØms brev ble oversendt Natur—

vernrådet med anmodning om å videresende det til

undersøkelseskomiteen til fredning mot vassdrags

reguleringer og til Kirke- og undervisningsdeparte

mentet.
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Styret har videre rettet en henstilling til Natur
vernrådet om å gå inn for å søke bevart den vakre

Aurlandsdalen, så den ikke blir skjemmet ved vass
dragsutbygging. Aurlandsdalen er en av de få

vestlandske daler soni ennu ligger uberØrt og vakker.
I sitt svar meddeler Naturvernrådet at det bare har
lite kjennskap til denne dalen, men det kjenner til
at dalen hører til de områder som Underskelses
komiteen vedr. fredning mot vassdragsregulering
skal behandle.

Styret har også korrespondert med bl. a. Ålesund

og Omegn Turistforening og stØttet opp om dets

arbeide for å få bevart den egenartete og høytligg

ende Skogreinclalen i Tafjorddistriktet i Nordclal

herred, SndrnØr. Vestlandets forstlige forsØkssta

sjon har sterkt anbefalt at dalen blir fredet. Det er

bare synd at fredningssaken ikke ble forfulgt med

kraft og stØrre interesse etter at tier i Tidsskrift for

Skogbruk i 1932 og -33 hadde stått to interessante

artikler som beskriver dalen og hvori det slåes til

lyd for at dalen blir fredet.
Styret har rettet en henvendelse til Poststvret i

Oslo med forslag om at der utgis en friiserkeserie

med motiver fra norsk natur, fortrinsvis med billeder

av formål som er eller bør bli fredet — altså en

naturvernserie. På denne henvendelsen er mottatt

et positivt svar.
Professor HØeg deltok i juni som representant for

Landsforbundet i en konferanse i Haag med deltagere

fra de nordvest-europeiske land av IUCN. Konferan

sen gjaldt utdannelse i naturvernspØrsmål i videre

forstand. Tidligere har Landsforbundet vært repre

sentert ved lignende møter i København (i 960) og

i England (1961). Neste konferanse vil bli holdt

våren 1964 i Norge med Landsforbundet som ar

rangø r.
Landsforbundet mottok i høst — som tidligere

år — innbydelse fra Svenska Naturskyddsføreningen

til å sende en representant til den årlige naturskydds
konferens i Stockholm. Som vår representant deltok

stipendiat, forstkandidat Sigmund Huse.

Fra fØsstekonservator ved Zoologisk Museum i

Bergen, J. F. Willgohs fikk styret i høst tilsendt

hans forslag til Kirkedepartementet om delvis fred
ning av ørn. Dette ble av styret videresendt til de

partemtntet med en sterk anbefaling.

Ekstraordinært landsmøte ble holdt i Oslo 29.

oktober. Tilstede var fra Landsforbundet Høeg,

Isachsen og Kierulf, fra kretsforeningene: Kontorsjef

MØller og rektor JØrgensen fra Trøndelag, plante
skoleeier Arne Bryne og disponent Andreassen fra

Rogaland og forstkandidat Bjørnsrud og journalist

Omberg fra Østlandske Naturvernforening (+Høeg

og Kierulf). Sør-Varanger, Nordland og Vestlandske

l’aturvernforeninger hadde ikke anledning til å sende

noen representanter, men de hadde alle sendt sine

bemerkninger til det utarbeidete lovutkast, som var

den sak som skulle behandles. Til møtet var også

innkalt lovkomiteens medlemmer av disse møtte
0. M. Jørgensen og T. Lyng — mens Gjærvoll og
Krogh var forhindret. — Efter de gamle lovers

§ 5 har kretsforeningene på landsnitene rett til å

avgi et antall stemmer varierende med medlems
antallet. Ved avstemning om organisasjonens navn
ble de fleste stemmer avgitt for Norges Naturvern
forbund, som altså nu er kommet i stedet for det
gamle. — Derefter ble lovforslagets enkelte paragra
fer diskutert og deres endelige form vedtatt. Det ble
bestemt at vedtektene skulle gjøres gjeldene fra
samme dag de var vedtatt. Vedtektene ble i descmber
sendt til samtlige kretsforeninger. De er inntatt på
side 47.

Da vedtektenes § 6 bestemmer at styret skal bestå

av 6 medlemmer foruten formann, og valg på nytt
styre ikke kan foretas før på det første ordinære

landsmøte, som etter vedtektenes § 5 skal holdes i

tiden mars — juni — fant man det riktig og mest

praktisk å supplere det nuværende styre på 3 med

lemmer med 4 til et interimsstvre på ialt 7 med

lemmer. Valgt ble Bjørnsrucl, Jørgensen, Lyng og

Onsberg.
I et styremØte 5. desember ble man enige om for

første landsmøte å foreslå at medlemskontingenten
settss til 10 kroner året. — Det første landsmøte
ble fastsatt til 4. mars i Oslo.

TJiv. Kiernif Ove As-bo Høeg Fridtjov Isachsen

BjØrn BjØrns,-ud Tornif Lyng 0. 1W. Jørgensen Asbjørn Omberg
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REGNSKAPSEKSTRAKT FOR 1962

VINNINGS- OG TAPSKONTO 1962

I on ekte r:

Statsbidrag 1962 9 900,00

Andre bidrag:

A/S Sydvaranger 500,00

Norsk 1-lydro 2 000,00

Utenriksdepartementet til deltagelse i Haag I 000,00
3 500,00

Annonser I 700,00

Medlemskontingenter:

Vestlandske Naturvernforening 1961 194,00

Rogaland Naturvern 1961 240,00

Trøndelag Naturvern 1961 161,00

Sor-Varanger Naturvern 1960-1961 186,00

østlandske Naturvernforening 1962 995,00
1 776,00

Salg av årsskrift, brosjyrer mm 1 570,75

Renter:
Creditbanken nr. 45272 176,80

Kreditkassen nr. 90513 2,30

Bergens Privatbank nr. 90047 383,40
562,50

Utbytte og renter av Albert Grovs fond (se eget regnskap) i 897,65

Utgifter:

Kontingent 1962 International Council for llird Preservation £ 5,00 101,23

Subskribtion 1960-61-62 I.U.C.N. $150,00 1 075,10

Trykningsutgifter:

Arsskrift 1960 7 275,70’)

-—s— 1961 10930,00
18 205,70

Reiseutgifter og deltagelse i møter:

Professor Arbo Høeg deltagelse Haag 1 201,00

Stipendat Huse, Naturskyddskonferanse i Stockholm 300,90

Leie av gruppecærelse 75,00

Representasjon 52,00

Bøker, rekvisita, mnangfoldiggjerelse, telefon, film, porto m.m 849,40

Revisjonshonorar 50,00

Tegning til frimerke v/fru Tande Lid 75,00

Forvaltningsgebyr Grovs fond 45,00

Underskudd 1123,43

22 030,33 22 030,33

‘) Papir og kartong var gave fra Saugbrugsforeningen, Halden
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ALBERT GRØVS FOND

Beholdning pr. 31/12-62

Norninel verdi Kurs Verdi pr. 31/12-62

Aksjer:
106 Borregaard à pål. 100,00 10 600,00 194,00 20 564,00

60 Creditbanken » > 100,00 6 000,00 190,00 11 400,00

26 Elektrokemisk > » 50,00 i 300,00 250,00 6 500,00

0 bli gasj on er:
Premieobligasjoner 1955 II 3 » 50,00 150,00 50,00 150,00

5 3/4 3 Akers mek. Verksted 4 000,00 99 % 3 960,00

5 3/4 % Norsk Skibshypotekbank 1959 I 2 000,00 100 1/4 % 2 005,00

6 % Esso-Raffineriet 1 000,00 103 1/2 % i 035,00

Bankinnskudd 1264,00 1264,00

26 314,00 46 878,00

Avkastning i 1962:
8 % utbytte 1961 106 aksjer Borregaard 848,00

7 % » » 60 » Creditbanken 420,00

15 % » » 26 » Elektrokemisk 195,00

5 3/4 % Akers mek. Verksted 230,00

5 3/4 % Norsk Skibshypotekbank 115,00

6 % Esso 60,00

Renter av bankinnskudd 29,65

i 897,65

STATUS pr. 31. desember 1962

AKTIVA
Bankinnskudd:

Creditbanken nr. 45272 2 810,20
Kreditkassen nr. 90513 94,78

Bergens Privatbank: Fru Maren Stamso Knutsens gave nr. 90047 13 163,41

Albert Grøvs fond, nominel verdi 26 314,00
Efter kurs pr. 31/12-62 utgjør fondets kapital kr. 46 878,00

26 aksjer Borregaard à pål. kr. 100,00 innkjøpt for 3 380,00
Efter kurs pr. 31/12-62 utgjør verdien kr. 5 044,00

PASSIVA
Egenkapital pr. 1/1-62 46 765,77
— underskudd 1962 1123,43

45 642,34

Kasserer silgode 120,05

45 762,39 45 762,39

Revidert 31. desember 1962

SIGRID SKJØNSBERG Oslo den

statsaut. revisor 2. februar 1963
THV. KIERULF

46



VEDTEKTER FOR

NORGES NATURVERNFORBUND

Vedtatt pd ekstraordinært landsmøte 29. oktober 1962, og gjelder fra samme dato

§ 1. Formål. Norges Naturvern forbund (NNV)

har som formål gjennom samarbeid med myndig

heter og interesserte institusjoner, foreninger, bedrif

ter og enkeltpersoner å verne om landets natur med

dets dyreliv, planteliv og egenart ved:
a) å vekke forståelse for naturen og interesse for å

verne om den,
b) å arbeide for best mulig å bevare naturens opp

rinnelige karakter under utbyggingen av landet

og utnyttelse av dets ressurser.
i. arbeide for opprettelse av nasjonalparker, na
turparker og reservater og for bevarelse av andre
friluftsornråder,

d) å arbeide for naturvern og naturfredning i hen

hold til gjeldende lover.

§ 2. Organisasjon.. Forbundet er et landsforbund

med medlemmer tilsluttet gj enuom kretsforeninger
eller ved direkte medlemsskap.

Hvor forbundet ikke er representert, søkes der

dannet kretsforeninger,_ interessegrupper og utvalg,
eller kontaktmenn søkes knyttet til forbundet.

§ 3. Medlemsskap. Som medlemmer av forbundet
opptas enkeltpersoner, foreninger, organ isasj 00cr, in

stitusj oner, bedrifter og kommuner.
Medlem av en kretsforening er automatisk også

medlem av landsforbunciet.
Enkeltpersoner betaler enten en årlig kontingent

eller en engangskontingent som er det 20-dobbelte

av den årlige kontingent.
Foreninger, organisasj oner, institusj oner, bedrif

ter og kommuner betaler årlig kontingent som bØr
være minst 10 ganger den årlige kontingent for en
keltperson.

Som æresmedlemmer eller innbudte metllenuner

kan utnevnes personer som har innlagt seg fortjeneste

ved å fremme forbundets formål. Æresmedlemmer

utnevnes av landsmØtet etter enstemmig innstilling

fra landsstyret. Innbudte medlemmer utnevnes av

landsstyret.

§ 4-. Forbundets organer. Forbundet har disse or

ganer:

§ 5. LandsmØtet. LandsmØtet amubulerer og holdes
hvert år i tidsrommet mars—j uni til tid og sted som
bestemt av foregående landsmøte.

Alle medlemmer har adgang til og stemmerett på
landsmØtet forutsatt at kontingenten for det inne—
væsende år er betalt.

Alle personlige medlemmer er valgbare som til
litsmenn.

Melding om landsmØte kunngjØres med minst 4
ukers varsel og sendes medlemmene sammen med års
melding) saksliste og utdrag av revidert regnskap tor
siste år.

LandsmØtet ledes av landsstyrets formann eller av
en av landsmØtet valgt dirigent.

Landsmøtet trekker opp hovedlinjene for forbun—
dets virksomhet, og:
a) behandler styrets årsberetning og regnskap,
b) fastsetter kontingenten,

c) behandler andre saker som fremlegges av eller

gj ennom landsstyret,
cl) velger formann og styremedlemmer med vare—

menn,
e) velger revisor og fastsetter dennes gudtgjØrelse.

Saker som medlemmer eller kretsforeninger Ønsker
behandlet på landsmøtet, herunder forslag til valg,
må være kommet til landsstyret senest 3 måneder før
landsmØtet.

Vedtak fattes mccl simpelt flertall, endring av ved—
tektene og vedtak om kontingent krever minst 2A
flertall.

Ved stemmelikhet gjør formannens stemme ut
slaget.

Over forhandlingene føres protokoll.
Eksi,-aordinmz-rt landsmøte innkalles når det forlan—

ges av et flertall av kretsforeningone, eller når
landsstyret finner det påkrevet. Innkalling skjer
etter samme regler som for ordinært landsmøte.

§ 6. Landsstyret. Landsstyret består av formann

og 6 medlemmer valgt av landsmØtet og mest mulig
representativt for landet; dessuten velges 6 vara
menn.

LandsmØte, Sekretariat og Minst 3 av landsstyrets medlemmer bør være bo

Landsstyre, Revisor. satt i eller ved forbundets hovedsete.
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Styrets formann, som velges for 3 år, kan ikke

samtidig være formann i en kretsforening. Visefor

mann velges av og innen landsstyret.

54 av medlemmene og av varamennene uttrer

hvert år, de to første år ved loddtrekning.

Styret er beslutningsdyktig når formannen (vise

fo ri annen) og in inst 3 isiedlein mer er til stede. Ved

steinmelikhet gjØr formannens stemme utslaget.

Formannen eller viseformannen, saiiunen med et

styremedlem eller generalsekretæren, forplikter for

bundet.
Landsstyret sammnenkalles så ofte formannen eller

minst 3 av dets mnedlenmier finner det nødvendig.

Landsstyret har sete i Oslo. Det representerer for

bundet og fatter alle beslutninger som ikke etter

vedtektene er tillagt landsmøtet.
Det ansetter forbundets funksjonærer.

Landsstyret velger innen sin midte et arbeidsutvalg

på 3 nedlemn fler.

Over forhandlingene føres protokoll.

§ 7. Sekretariatet. Sekretariatet har sete i Oslo og

ledes av en generalsekretær. Landsstyret utarbeider

generalsekretærens instruks og gir ham nødvendige

fullmnakter.

§ 8. Revisor. Revisor, som bør være statsautorisert,

er ansvarlig overfor Landsmøtet.

§ 9. Kontingent og regnskap. Den årlige kontin

gent — fastsatt av landsmøtet — innbetales enten

direkte til iandsforbundet eller gjennom vedkom

mende kretsforening. Kretsforeningene tilkommer 5/3

av den årlige kontingent for medlemmer tilsluttet

gjennom disse. Kontingent for livsvarig medlemskap

tilfaller landsforbundet og tillegges et fond for spe

sielle formål bare avkastningen kan nyttes til for

bundets drift.

Kretsforeningene sender medienislister og kontin

gent-andel til landsforbundet innen 1. desember hvert

år.
Landsforbundet dekker de utgifter som veclrører

dets organer. Landsstyrets medlemmer får dekket

reiseutgiftsr på billigste måte samt kost etter statens

regulativ.
Av deltagerne i landsmØtene får bare det sittende

landsstyre, generalsekretæ ren og revisor dekket ut

gifter til skyss og kost av landsforbundet.

Forbundets regnskap følger kalenderåret.

Avsluttet og revidert regnskap skal foreligge se

nest 2 måneder etter årets utgang.

§ 10. Kretsforeningene. Kretsforeningene inngår

som underavdelinger av landsforbundet, men ordner

seg ellers internt etter sine egne vedtekter; disse må

ikke være i strid med landsforbundets.

Landsmøtet avgjør kretsinndeiingen etter uttalelse

fra (le interesserte kretsforeniuger og landsstyret.

Kretsforeningenes vedtekter forelegges landsstyret

til godkjennelse.

En kretsforening er ansvarlig for sin egen øko

nomi.
I forholdet til iandsforbundet er kretsforeningene

bundet av landsforbundets vedtekter.

§ 11. Oppløsning. Forslag om opplØsning av

forbundet behandles på samme måte som vedtekts

endringer. Beslutning om oppløsning må stad—

festes med 34 flertall på neste landsmøte.

Blir landsforbundet oppløst, overdras dets eiemi

(leier og midler til institusjoner og/eller forenin

ger med lignende formål; beslutning om (lette

og om vilkår for overdragelsen fattes samtidig

med og på samme måte som beslutningen om

oppløsning.

ØSTLANDSKE NATURVERNFORENING
Jrsberetning for 1962

Styret har i årets første kvartal bestått av forst—

kandidat Bjørn Bjørnsrud, professor Ove Arbo HØeg,

forstkandidat Thv. Kierul f, førstebibliotekar Peter

Kleppa og journalist AsbjØrn Omberg med Kierulf

som formann. Varamenn frem til årsmøtet har vært

gårdbruker Arne Fjeld, direktør Odd Narud og

lektor Erik NybØ. Styret har holdt 5 mØter.

Årsmøte ble holdt 29. mars i IngeniØrenes Hus,

Oslo. Foruten styret var fremmtt henimot 70 med-

lemmer. Møtet ble ledet av formannen. Styrets

årsberetning og revidert regnskap var utsendt på

forhånd til alle medlemmene, I tilslutning til beret—

inngen ga formannen endel supplerende opplysninger.

Der fremukom fra medlemmene noen bemerkninger

til beretningen. bl.a. at der burde legges mere arbeid

i å få fredet større områder, nevnt ble Femund

marken og fjellområder på Dovre, videre at virk—

sumheten burde ‘ære mere «utadvendt>, at der nå

.
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drives mer propaganda. Hertil ble det svart, at det

nettopp var her de to nedsatte komitéer skulle vise

sin interesse, nemlig vervnings- og propaganda

komitéene.
Årsberetningn ble godkjent, og efter noen mindre

bemerkninger om regnskapet ble styret meddelt

ansvarsfrihet.
Efter forslag fra et medlem ble det gitt styret

fullmakt til å benytte de midler som måtte trenges

til øket virksomhet.
Styret la frem et arbeidsprogram, det ble både

rost og kritisert.
Til medlemmer av styret ble gjenvalgt HØeg og

Omberg; som nytt medlem av styret valgtes direktør

Naruci. Til varamenn ble gjenvalgt Nybø og til

nye valgtes Kleppa og idrettskonsulent Alv Kvebsrg.

Efter en spisepause kåserte dr. H. 0. Christopher

sen om naturen som miljø for menneskenes kultur og

ferdsel i eldre og nyere tid. — En film om renlav

avsluttet møtet.
13. april arrangertes sammen med Den norske

Turistforening et naturvernmØte i «Håndverkeren»,

Oslo. H.r.adv. Chr. L. Jensen holdt et innledende

foredrag om naturvern i Norge hvorefter formannen

i det svenske Samfundet för Hembygdsvård, dr.

John Niblén, Isoldt foredrag om «Naturskydd och

landskapsvård». Der var også korte innlegg av

generalsekretær Rom i Jeger- og Fiskerforbundet og

av forstkandidat Kierulf. Direktør Odd Gleditsch i

Jotun Fabrikker, Sandefjord, meddelte at hans firma

hadde Satt en «Pingvinpris» på 5 000 kroner,

som skal forvaltes av Presseforbundet og utdeles for

de beste artikler som behandler og stimulerer til

riktig og harmonisk bruk av farver på hus ute i

naturen. Dette tiltak var foranlediget ved maler—

innen Else Christie Kiellands kritikk av de tildels

skrikende farver som har vært solgt og brukt til

hytter og andre hus ute i en vakker natur.

/ 27. mai arrangerte styret en utferd til Bogstad og

Linderud i Aker, der deltok 50 medlemmer.

Det er flere gledelige tegn på at interessen for å

verne naturen brer seg og vokser. Nevnes bør bl. a.

at Studentsamfunnet ved NLH i Ås den 2. mars

arrangerte et foredrags- og diskusjonsmøte, hvor

bl. a. Naturverninspektør Krogh, forskningssjef Kjell

Baalsrud, generalsekretær Rom og sekretæren i Norsk

sau- og geiteavislag holdt korte foredrag om emner

av interesse for naturvernet. — Den 30. november

ble det holdt et naturvernmØte på Kalnes Landbruks

skole ved Sarpsborg. Initiativet til dette mØte var tatt

av en 4-manns komité: Fylkesskogsjef H. Dalene,

bygartner Skinnarmno, fylkeskonservator Opstad og

arkeolog, statsstipendiat E. Johansen. Til møtet var

innbudt j ordbruks- og skogbruksorganisasj oner i

Østfold og andre som det er av betydning å få

interessert i bevaring av et vakkert landskap. — Man

må håpe at innbyderne får glede av sin innsats, så

der i fylket kan bli dannet en aktiv kretsforening for

naturvern.
Som nevnt i forrige årsberetning ble småskriftet

«Orisstjernkampen Villmark» sendt til medlemmene

tidlig på nyåret, og noe senere har styret utgitt og

sendt medlemmene småskrift no. 3: H. L. Løven

skiolds «Fokstumyren». Det fremgår forøvrig av

styrets program for småskriftene, at det er besluttet

å utgi et om Gutulia, det blir ferdig i februar, og

et om Rondane, som antagelig vil foreligge ferdig

til utsendelse våren 1963.
Der er innkjøpt 2000 særtrykk av en artikkel i

«Norsk Landbruk»: «Hva er naturvern?» av stipen

diat, forstkandidat Sigmund Huse. Også dette er

sendt medlemmene.
Det er rettet henvendelse til 33 bygdealmennin—

ger på Østlandet om å støtte vårt arbeide med bidrag,

eventuelt i form av et medlemskap. 11 almenninger

har reagert positivt, de fleste Isar ytet 50 kr., et par

100 kr. Ny henvendelse er sendt til de øvrige.
Styret bar tatt opp arbeidet for om mulig å få

fredet for hytte- og hotelbygg og for anlegg av

åpne bilveier et større fjellområde på ca. 200 km2,

alternativt 350 km2 i Storelvdalen st for Åsta og

søndenfor Imsa.
Norske botanikere lsar beklaget at nesten alle

østnorske «kalkmyrer» er dyrket opp, hvorved disse

mssyrers rike og ofte sjeldne flora forsvinner. Styret

har derfor i år arbeidet for å få fredet NesØytjernet

med omgivelser på NesØya i Asker. Det gjelder her

å bevare en sik og interessant fiora særlig på myr

lende rundt tjernet, og det rike fuglelivet. Styret

har videre arbeidet for å få fredet noen kalkmyrer

i nærheten av Gjellebekk i Lier. En foreløpig under

søkelse foretatt av stud, real. Finn Wischmann viser

at det der vokser en rekke meget sjeldne planter der

er bi. a. en usedvanlig rik og variert orchidé—flora.

Vår forening har ved årets slutt 646 personlige

medlemmer, herav 251 (247) livsvarige og 395

(294) årlig betalende (tallene i parentes gjelder

1961). Dessuten er som mnedlemnmer eller årlige bi

dragsydere tilsluttet 21 selskaper og organisasjoner,

4 banker, 51 konsmnuner og 11 bygdealmenninger.

0

0
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REGNSKAP FOR 1962

VINNINGS-OGTAPSKONTO

Beholdning pr. 31/12-61 16 956,36

Inntekter:
Kontingent:

Livsvarige: 26 à 100,00 2 600,00
Årsbetalende:

Personer 1958-64, 374 1/2 å 10,00 3 745,00
Kommuner, firmaer og selskaper, 52 å 50,00 2 600,00
Almenninger, 6 å 50,00 300,00

Bidrag:
Oslo kommune 900,00
Bærum kommune 200,00
Kongsvinger kommune 100,00
Nittedal kommune 50,00
V. Toten kommune 100,00
Sem kommune 50,00
Skoger kommune 50,00
Brandbu Almenning 50,00
Nannestad Almenning 50,00
Skjåk Almenning 100,00
Gran Almenning 50,00

1 700,00
Salg av skrifter 523,56
Renter av verdipapirer tilis. Livsvarige medlemmers fond 1 645,00

Andre renter:
Oslo Sparebank, Driften 325,04
Oslo Sparebank, Vassfaret 5,49
Kreditkasseis: Sophus Aars’ gave 63,45

393,98

Utgifter:
Arsmote og årsberetning 860,00
Avisutkhpp 258,80
Kontorrekvisita, porto, telefon m.m 1 426,86
Karter, flims, fotos 314,10
Trykning, mangfoldiggjorelse 3 767,52
Trykning «Fokkstumyra» i 884,44
Adresseplater 98,57
Reiser, moter, representasjon 301,70
Klisjeer 69,28
Utg. vedk. «utferden» 125,00
Forvaltningsgebyr for verdipapirer 51,00

Kontingent:
«Vassfarets venner» 5,00
«Naturen» 15,00
Landsforbundet:

26 iivsvarige å 5,00 130,00
432 1/2 årsbetalende å 2,00 865,00

995,00
I 015,00

Innsatt Livsvarige medlemmers fond 2 600,00
Avsatt til trykningsutgifter 750,00
Balanse 16 941,63

30 463,90 30 463,90
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Beholdning pr. 31/12-62:
Bankinnskudd:

Oslo Sparebank, Driften
Oslo Sparebank, Vassfaret
Kreditkassen: Sophus Aars’ gave
Postgirokonto
Kassabeholdning

som er anbragt slledes:
Creditbanken 6 m. opps
5 1/2 % obi. Trondhjem og Strinda
3 % Stat 1946
4 % Stat 1955
5 1/4 % Hypotekforeningen for 2. prioritets pantelån
6 % Esso-Raffineriet
5 3/4 % Greâker Cellulosefabrik
5 1/2 % Saugbrugsforeningen
5 1/2 % Vrangfoss
5 1/2 % Kraftiaget Oplandskraft
5 1/2 % Mosjoen Alluminiurn 1960

1 322,20
4 000,00

500,00
12 000,00

8 000,00
I 000,00
4 000,00
I 000,00
i 000,00
I 000,00
i 000,00

34 822,20

Revidert:

SIGRID SKJØNSBERG
statsaut. revisor

31. desember 1962
Oslo

2. februar 1963
THV. KIERULF

NYE LIVSVARIGE MEDLEMMER I 1962

Fru Karin Andersen, Halden,

Forskningselsef Kjell Baalsrud, Oslo,

Fru F.velvn Bo rchsenius, Oslo,

Erik Robert Borgestaci, Borgestad,

Frøken Hanna E. Christoffersen, Oslo,

Rektor Franz Germeten, Brandbu,

Fru Annette Grønberg, Hønefoss,

Fru Ruth I. Grøndahi, V. Toten,

IngeniØr C. M. Haug, Oslo,

Fru Sigrid HØvdahi, Drammen,

Frøken Signe Jensen, Oslo,

Fru Ubristina Kierulf, Oslo,

Hans Th. Kiær III, Rendalen,

Direktør 0. Brandt Kjelsen, Oslo,

Kaare Kostad, Oslo,
ldrettskonsulent Alf Kveberg, Gjøvik,

Fru Elisabeth Lange, Oslo,

Frøken Borghild Anker Rasch, Halden,

Fru ingrid Skavang, Bærum,

Trygve Solberg, Oslo,

Dr. Haakon Storm—Mathiscn, Oslo,

Frøken Martha Sverdrup, Hvitsten,

Herredsskogmester Kaare Sæther, Raisnes,

Tormod Volset, Gjøvik,

Fru Berit Zapffe, Asker.

STAT US

14308,53
189,24

2 178,71
1010,11

5,04

17691,63
750,00avsatt til trykningsutgifter

16941,63
Livsvarige medlemmers fond:

Belsoldning pr. 1/1-62 32 222,20
Tilvekst i 1962: 26 nye medlemmer I 100,00 2 600,00

34 822,20
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Det lille Fredens

bsrg-tjernet.
FOTO: T. X.

TIL BOGSTAD OG LINDERUD

Mens den utferd som styret i Østlanclske Natur—

vernforening arrangerte i 1961 gikk til Hvaler

og tok hele dagen, gikk ekskursjonen 27. mai 1962

FOTO: T. K.

ikke utenfor Stor-Oslos grenser. Den var viet gam

mel godskultur i Aker. — Først til Bogstad, hvor

de o deltagere blev Ønsket vel møtt av for

mannen ved den vesle Jegersborg-damrnen, like ved

forvalterboligen på Øversiden av Srkedalsveien.

Her fortalte skogforvalter Bjarne Mjaalancl om

Peder Ankers anlegg av skogparken ca. 1790. Den

pleies nu med pietet av Oslo kommunes skogvesen,

og resultatet er meget vakkert og idyllisk; det var

bare en mening om at penere kunne det lille

tjernets omgivelser neppe bli. Store gamle lØvtrær

og bartran speilet seg i vannet, og vi vandret over

et fint grønnsvær med hvitveis i full blomst. —

Under turen rundt tjernet og frem til den tid

ligere gartnerbolig, hvor nu skogforvalteren holder

til huse, nØd man den vakre natur og imponertes

av de henimot 30 in høve graner og furuer. De

svære ca. 170 år gamle kastanjer og enda eldre

furuer ved skogforvalterboligen blev særlig be

undret. Så fortsattes ned til hovedparken neden

for selve våningshuset. Her fortalte professor Rolf

Nordhageis interessant om anlegg av norske gods-

parker på 1700-tallet, bl. a. om hvorledes han i

mange slike parker, også i den på Bogstad hadde

funnet flere interessante planter som sikkert var

kommet inn i landet nsed innført plengressfrø.

Under en kort vandring rundt i parken beundret

man de svære trærne, bl. a. lønn, lerk, eik og

cembrafuru, også disse plantet av Peder Anker i

I Bogstad-parken.
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Bogstad. rOTs: i. K.

1790-årene. Antagelig finner vi her landets kanskje
eldste og største eembrafuru.

Efter et interessant besøk innendørs under le
delse av dyktige eieeroner, kjørtes i busser østover
til Linderud — med et opphold i en restaurant
for inntagelse av litt formiddagsmat.

På Linderud* ble vi ønsket velkommen av for
mannen i Linderud Stiftelse, godseier Jørgen
Mathiesen og medlem av styret, direktør Jarob
Mathiesen. En halvpart av deltagerne fikk så under
Jaeob Mathiesens ledelse en interessant runde i de
for få år siden usedvanlig vakkert restaurerte rum,

* Se bilder og omtale i Årsskriftet for 1960 5. 19.

Deltagerne har
samlet seg rundt
professor Nordhagen,
som forteller om
sine funn iBogstad

p arken. POTO 5.

mens den annen halvpart under Jørgen Mathiesens
veiledning ble vist rundt i parken, også den brakt
tilbake i den stil den hadde for et par hundre
år siden (se Årsskrift 1960 side 19—22). — Efter

første runde byttet man om, så pulje 1 gikk i
parken, pulje 2 innendørs.

Vertskapet, godseier Mathiesen og frue hadde on
ekstra overraskelse til oss til slutt — nemlig speke—
mat og fat—Øl servert i en åpen havestue med en
herlig utsikt sydover.

Da formannen takket for at vi hadde fått se
så meget vakkert og høre så meget interessant, var
tilslutningen almen, og man reiste tilbake med
bevisstheten av en vel tilbrakt søndag formiddag.
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ROGALAND NATURVERN

Jrsberctning for 1962

ÅrsmØtet 1962 ble holdt den 2. april i Stavanger

brannstasjons auditorium. Styret fikk etter valgene

følgende salumensetning

Planteskoleeier Arne Bryne, formann, museulns—

direktør Holger Holgersen, viseformann, frisØrmes—

ter Erling Torgersen, kasserer, lektor Martin T.

Anfinnsen, sekretær, redaktør Per Vab og have-

arkitekt Sveinung Skj old, styremedlemmer.

Varainenn Snekkermeste r Rasm us Bj orheim,

kontorsjef K. Mæland og anleggsgartner Per Het

lelid.
Revisorer: Agent Lars BjØrheim og bankfullin.

Jostein Alvang.

I forbindelse med årsmØtet holdt formannen i

Vestlandske Naturvern forening dr. philos. Fif Haf

sten foredrag om: «Norsk landskap: Kultur og/

eller Natur».

Siden årsmØtet er det avholdt 4 styreioØter. Fore

ningen har vært representert i Landsforbundets lov—

kom ité ved disponent John And reassen, som har

møtt pa 3 mØter i Oslo. På landsforbundets ekstra—

ordinære årsmØte i Oslo den 29. oktober 1962 var

Rogaland Naturvern representert ved formannen og

dessuten ved disponent John Andreassen, som var

innkalt som medlem av forbundets lovkomit,i.

Etter henvendelse fra noen grunneiere i Heske—

stad med anmodning om å frede den såkalte BjØd

lestein, foretok formannen en befaring av stedet, I

henvendelsen var det oppgitt at steinen var omlag

9 m høy. Ved måling viste den seg å være ca. 7 ni.

Av 5-6 naboer, som det ble konferert med, var

ingen særlig interessert i å frede steinen. Styret har

etter dette besluttet ikke å anbefale fredning.

Styret besluttet høsten 1962 å gå til innkjøp av

trykksaken «Fokstumyren», som er utgitt av Øst

landske Naturvernforenirig. Heftet er utlevert til

hvert enkelt niecllem mot frivillig innbetaling av

selvkostende.
På stvremØtct den 24,/10 vedtok styret å foreta

en befaring av Suldal—Rldal-umrådet hvor Norsk

Hydro har planer om stor utbygging av ‘ass—

dragene. Hensikteis med befaringm.’n var å under—

s6ke hvorvidt det i planene for utbyggingen var

tatt nødvendige og ønskehige naturvernforholds

regler. Dette er avgjort blant vårt fylkes mest na—

tu rskj Ønne distrikter, og (la konsesj onsspørsmålet i

nær fremtid skulle avgjøres, liastet det med en slik

befaring. Det ble søkt kontakt med Landsforbundet

for Naturvern og gjennom dette gjort henvendelse

til Norsk Hydro. Selskapet ga den 16. og 17. novem

ber ved overingeniør Jacob Kielland en omfattende

redegjørelse over de planer som forelå. Videre en

befaring over Nesflateii, Brattlsiidsdalen, RØldal

og Valldalcn, hvor overingeniØren etter hvert orien

terte om utsprengninger, veibvgging, steintipping,

oppclemning, kraftlinjer og ellers ting som kunne

ha naturverninteresse ved planene. Spørsmål ble

uttØmmende besvart og redegj ort for.

Styret er av den oppfatning at Norsk Hydro bar

vært oppmerksom på å ta vare på naturen og der

er ofret en god del på disse spørsmål, selv om det

ikke er til å unngå at sä store inngrep vil komme

til å forandre endel av landskapc’ts preg. I befa—

ringen deltok bare formannen og viseformannen,

idet det øvrige styret hadde forfali. En rapport

over befaringen ble sendt til Statens Vassdragsvesen

ned kopi til Stortingets vassdragskomité, samtlige

av fylkets stortingsrepresentanter, Norsk Hydro,

Landsforbundet for Naturvern, Naturvernrådet, Na

turverninspektøren, Fylkesmnannen i Rogaland og til

ordfrerne i Sulclal og Røldal.

I anledning av at en flamingo, som en tid i

vinter holdt seg på Brusand og som etter å ha

trukket nordover til Ranclaberg, ble skadeskutt av

to tenåringer og etterpå avlivet, ble det avsendt et

brev til departementet med anmodning om å foreta

endringer i gjeldentle jaktlov slik at prinsippet om

at vilt et jaktbart hele året med unntak av visse

fredningstider, blir endret slik at prinsippet istedet

vil bli at alt vilt er lotalfredet med unntak av

visse jakttider for de dyre— eller fuglearter hvor

jakt er aktuelt Mccl en slik jaktiov ville blant

annet en fugl som flamingoen være totalfredet.

Rogaland Naturvern har også i år arbeidet for

at de freclete områder og fredningstider for fugl

og annet vilt skal bli respektert. Disponent John

Andreassen, som har vært foreningens tiflitsmann

på (lette felt, har i det forlpne år foretatt ca. 50

aktinspeksj oner på følgende steder:
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30 kontroller er foretatt ved de fredete vann og

områder som Grudavannet, Smukkevannet, Eivind—

holstjcrnet, IVI elsvannet og Harve1andsvannct. Videre

er Hafrsfjord, Stokkavannet og Hålandsvannet kon

trollert samt strendene ved Sele og Bore mccl mellom—

liggende jaktme rker. Il) inspeksj oner er foretatt i

Bj erkreim og mellomliggencle distrikt regnet fra

Stavanger. De Øvrige 10 turer er foretatt sammen

med personell fra Stavanger Politikammer mccl po

litiets patruljebåt «Heimclala. Kontrollen har resul

tert i ca. 15 anmeldte forhold) som er bøtelagt

eller tildelt aclvai-sler.

Vi har inntrykk av at denne kontroll, som Roga—

land Naturvern har drevet i flere år nå, har gjort

sitt til at niynclighetene har fått åpne Øne for den

ulovlige jakt som foregår hvert år. Det er lite

hjelp i å frecle vann eller områder, så lenge fred—

ningen ikke blir respektert og påsett overholdt, og

så lenge dette forhold ikke blir betryggende kon

trollert fra myndighetenes side, ser Rogaland Na

torvern det som sin oppgave å fortsette disse kon

troller. Det er å håpe at de kommunale viltnevnder

og Statens Viltfond snarest mulig iverksetter effek

tiv j aktkontroll alle steder hvor ulovlig jakt fore

kommer.

In n t ekte r:

På grunn av den uvanlig lange og strenge vin

ter i år, har det vært vanskelig for fugler å. finne

tilstrekkelig mat. Det ble i midten av februar

rapportert fra Jæren at store mengder ender, svaner

og endel grågjess m. m. var på ranclen av sulte—

c]Øclen. Flere steder ble det funnet dØde fugler og

de gjcnlevencle var svært mecltatt. I den anlecl—

ning har Rogaland Naturvern i samarbeide mccl

Jæren jakt- og Fiskeforening satt i gang en om

fattencle reclningsaksjon. Det er opprettet kontakt

alle steder hvor der er samlet større mengder fugl,

og det er ordnet mccl regelmessig fôring. Flere tonn

brød, korn og fôrmel er samlet inn og utk] Ørt til

kontaktmrnnene i distriktet. De mange rapporter

fra fringsstedene har gitt uttrykk for at aksjonen

har ‘ært meget vellykket.

Det internasj onale råd for fuglefredning

(C.1.P.O. ) har i tiden 11.—I 6. juni 1962 hatt kon

gress i New York og foreningens viseformann clirek—

tør H. Holgersen var norsk utsencling.
I anledning av gateutviclelse i St. Olavsklev i

Sta vangcr hvor et 151) år gammelt libanon—reclertre

som er freclet, var truet, har foreningen sendt var

sel til byens myndigheter om å skåne treet.

S/avanger i mars 1963. Sttret.

REGNSKAP FOR 1962

Kontingent:
131 medlemmer å 5,00 655,00

Bidrag: Stavanger kommune 500,00
Salg av 36 hefter (Fokstumyra) 5 1,00 . . 36,00
Bankrenter 47,89

Totale inntekter 1 238,89

Utgifter:

Kontingent til Landsforhundet:
131 medlemmer å 2,00

Utgifter til inspeksjonsreiser
Reise- og diettutgifter til

foredragsholder til årsmote
Leie av lokale til årsmote
Inkassoprovisjon (20% av kr. 655,00) .

Trykningsutgifter og steusiler til
medlemskort

Kjop av 140 hefter (Fokstumyra) å 1,00
inkludert omk. og frakt

Porto, frakt, telefon, rekvisita etc

262,00
600,20

187,58
40,00

131,00

54,95

146,50
99,45

FOND. Bankinnskuddpd 6 måneders oppsiing

Beholdning pr. 1/1 1962 12 184,01 Beholdning pr. 31/12 1962 12 549,53

Opptjente renter i 1962 365,52

12 549,53 12 549,53

Bankhoker for årsregnskapet og fond er forevist, Stavanger, den 31. desember 1962 / 29. mars 1963

ERLING TORGERSEN LARS BJØRHEIM TOSTEIN ALVANG

Åasserer ,-evisorer

.

. Kontanter og hankinriskudd:
Pr. 1/1 1962 2 309,42
Pr. 31/12 1962 2 026,63

Underskudd. Balanse 282,79 282,79

1 521,68

Totale utgifter I 521,68

i 521,68



VESTLANDSKE NATURVERNFORENING

.srsme/ding for 1962

Styret har i beretningsåret bestått av konservato—
rene A. Danielsen, P. Valeur og J. F. Willgolis, Iser
redsskogmester G. Jebsen (kasserer) og dosent Ulf
Hafsten (formann). Varamenn til styret Isar vært
lektor A. Aksnes, h.r.adv. J. Utne og driftsstvrer
E. F. Langmyhr. Som revisor har fungert konserva
tor J. Kjennerud.

?ulec/lemstallet bar i beretningsåret økt med vel
s pst., til mzs medlemmer.

Å’rs,nte og generalforsamling ble Isoldt
.

mars
på Historisk Museum under ledelse av formannen.
Foruten årberetning, regnskap, valg og orientering
om fremtidige planer, var det kort redegjørelse ved
Birger Refsdal om arbeidet med å verne StØlsiseirisen
mot kraftutbygging, og film- og lysbildeforedrag
om Ørn og sjøfugl ved dr. Willgohs. Etter møtet var
det selskapelig samvær med en enkel servering. Som
ny varamann til styret etter ls.r,adv. R. Langlo sons
Ønsket i. tre ut, ble valgt h.r.adv. Jolsan Utne. Utne
er en interessert naturvenn og blir foreningens nye
juridiske rådgiver. Ellers var det gjenvalg. Møtet
var godt besøkt, idet mellom 40 og o var til stede
under mØtet. Møtet ble referert i Bergens-pressen
dagen etter.

Av sivremøter er det bare blitt holdt ett, neisslig
25. oktober for å ta stilling til utkast til ny organisa
sjonsform for naturvernforbundet, oversemsdt fra
landsstyret. Styret hadde ingen vesentlige innvendin
ger til det nye utkastet Angående § 9 mente man
at det ville være Ønskelig om lokalforeningene også
kunne få beholde /3 av kontingenten for livsvarig
medlemskap. Ellers understreket man på nytt nØd
vendigheten av å få styrket foreningens Økonomi ved
å rØke om kt tilskudd fra det offentlige. Styret gikk
enstemnnlig inn for navnet «Norges naturvernfor
bund».

Av møter eller5 hvor Vestlandsforeningen Isar
vært representert, kan nevnes Hordaland fylkesfri
luftsnevnds mØte på Voss 1—2. september. Willgohs
var her til stede og ga en kort orientering om for
eningens arbeid. Willgohs har ellers gitt en rekke
orienteringer om naturvernet og dets virksomhet på
en lengre foredragsturné i Nord-Norge.

Formannen deltok 19. november med et forberedt
motinnlegg på et mØte arrangert av Bergens-avde

lingen av Den norske ingeniØrforening, hvor direk
tØr Vidkunn Hveding holdt foredrag om «Natur
fredningen og utnyttelsen av våre vassdrag». Blant
de tilstedeværende var fvlkesmannen i Hordaland,
Mons LicI, og orclfreren i Bergen, Aug. D. Michel
sen. Møtet ble inmsgående referert i pressen.

zo. juni foretok Fægri, Danielsen og Hafsten en
befaring til de to fredete kjenspe-barlindene på Va
raldsØy i Hardanger. Det ble konstatert at begge
trær var i god forfatning og at fredningsskiltene
var på plass. Trerne ble målt pn’. Barlinden i
Sekkjebrotet måler idag 4,0 ni og den i Skarsbrotet
5,5 in i omnkrets i brystlsØyde. Det siste eksemplaret
er fullstendig lsult, og om nian klarer å sno seg inn
gjennom den sniale åpningen i stammen, vil man
oppdage at det er rikelig med plass inne i hulrom—
met. Det ble slått fast at hulrommet har en høyde
over marken på ca. 8 ni. I håp om å få en idå om
alderen, ble det tatt ut prøver fra den innerste delen
av veden for radiologisk datering. Men det er tyde
lig at resultatet av dateringen 230 ± 90 år regnet
fra 1950 (T—3 76), langt fra representerer den fulle
alder på denne kjempe-barlinden.

Av stØrre saker som foreningen har hatt til be
handling og fremdeles arbeider med, er en langtids
sikring av bøkeskogen i Seim og feltet med kjempe-
eiker på gården Berge i TØrvikbygd, Jondal i Hard
anger. Dette er forekomster som hver på sin vis er
helt enestående. Bøkeskogen i Seim, som pollenanaly
tisk synes å kunne følges helt tilbake til første del av
Vikingetiden, representerer i virkeligheten den nord
ligste forekomst av viltvoksende bk i hele verden.
Og eikefeltet i Tørvikbygd, som innenfor et meget
begrenset område (ca. snål) teller hele 50 eiker
med en gjennomsnittsomkrets på nærmere in, repre
senterer sannsynligvis en relikt fra bronsealderens
eikeskoger. Den rike helleristningsforekomsten av
skip, bare et par kilometer unna, vitner i hvert fall
om at området har vært av stor betydning på denne
tid. Styret vil forsØke å få utført en arkeologisk in
ventering av eikefeltet og dets umiddelbare omgi
velser, i håp om at man også fra kulturhsistorisk hold
kan finne argumenter som taler for en bevaring av
området. Så lenge gårdens nåværende eier lever, er
det ingen fare for at eikene skal lide noen overlast,
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men man har ingen garanti for hva som kan skje i

fremtiden. Feltet er nærmere beskrevet på neste side.

Bøkeskogen i Seim har man ansett å være i
gode hender, idet samtlige eiere hittil har vist stor
pietåt overfor dette klenodium i Norges flora. Det
som er årsaken til at «Vestlandske» nå har begynt å

overveie eventuelle sikringstiltak, er foruroligende
meldinger om at en av de nåværende brukere ønsker
å selge grunn til httebebyggelse på Poltneset. Da
Poltneset nettopp representerer noe av det fineste ved

hele bestandet, med en tett, sammenhengende og vel
avgrenset forekotust, må en slik utparsellering søkes

hindret.
Av sabzdre saker som foreningen har hatt til be

handling kan nevnes brev fra riksantikvaren om
fredning av lindeallf ved «Brødretomten», Sandviks
vei 123, Bergen, oversendt fra landsforbundet. Al
ISen ble besiktiget og nærmere opplysninger innhen

tet fra Byplansjefen og Bygartneren i Bergen. Det
dreier seg om 19 lincletrær fordelt på to rekker nsed

en innbyrdes avstand mellom hver rekke 2,5 m.
Trærne måler opp til 1,75 m i oisskrets i brysthøyde
og er mellom 12 og i m høye. Alléen er plantet og
har opprinnelig vært holdt på en høyde på ca. m.
Styret gikk inn for fredning, men gjorde samtidig
oppisserksom på de konsekvenser en slik fredning

ville få, nemlig konflikt såvel med reguleringsplanen

for denne delen av Bergen som naboloven. Landsfor

bundet fant det da heller ikke hensiktssvarende å

søke å frede allSen i medhold av naturvernloven.

En liknende sak er reist av skuespiller Ole Grepp,

Fjøsanger, om fredning av to kjempemessige blod-

bøker eller eventuelt hele hageanlegget på eiendom
men «Lid», Chr. Miehelsensvei io, Fjøsanger. Søk
naden begrunnes med at huset (også kalt «Hellands
huset»), sotn er bygget i 1840-årene empirestil,
allerede er fredet og at prydhaven med de store blod-

bøkene er en umistelig del av husets fasade. Styret
har bedt om ets skisse av anlegget, men har foreløpig
ikke tatt standpnnkt til om en fredning i medhold av
naturvernloven bør fremmes.

På initiativ av dr. Willgohs er det fremmet for

slag om å få gjennomført en fredning av ørnen i de
ytre kystdistrikter. Når dette ikke for lengst er gjort,
skyldes det at vi hittil har manglet pålitelig og til
strekkelig materiale om ørnens forekomst og levevis.
På bakgrunn av Willgohs’ omfattende undersøkelser
over havørnens forekomst og økulogi, anser vi nå

tiden inne til å freisime forslag om fredning.
31. mai ble det sammen med Vestlands-avdelingen

av Norsk botanisk forening arrangert en utfiukt til
Berge i Tørvikbygd i Hardanger for å bese Norges

største bestand av kjempe—eiker og studere vegetasj o—
nen omkring, særlig i Vangdalsberget. Turen ble
arrangert ved hjelp av privatbiler, og ruten var lagt

opp som en ca. an mil lang rundtur. Bergen —

Trengereid — Norheimsund — Tørvikbygd —

Strandebarm — Mundbeim — Fusa — Hattvik —

Bergen. Utflukten hadde ç deltagere; den er ellers

utførligere beskrevet annet steds i årsskriftet.

REGNSKAPSEKSTRAKT 1962-63

Utgifter:
Innest. i B. P. pr. 5/3-63 6 mnd
Innest. i B. P. pr. 5/3-63 sparev
Inness. postgiro pr. 5/3-63
Porto, frakt, trykkssker
Ekskursjon Hardanger
Delt. årsmøte Fylkesopplysningsråd
Årsmøte
Delt. landsmøte Naturvernforhundet
Kontingent 1962 Naturvernfurbundet

Inntekter

Innest. i B. P. pr. 20/2-62 6 mnd
Innest. i B. P. pr. 20/2-62 sparev
Innest. postigro pr. 20)2-62
Bankrenter for 1962
Kontingent inngått i 1952
Legatporsjon for 1962, Fam. Loofts gave

5 906,53
3 679,46

277,40
267,07
710,00

1 740,23

12 577,72

7 823,94
3 352,33

154,25
398,05
107,05
84,20

192,90
231,00
234,00

12 577,72

Minde, 6. msre 1963

G. JEBSEN

Revidert:
JOHANNE KJENNERUD

Bergen, 8. mars 1963
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UTFLUKT TIL NORGES STØRSTE

BESTAND AV KJEMPE-EIKER

Siden Hardanger utvilsomt er et av de om

råder her i landet hvor varmetidens eikblandings—
skoger best er blitt bevart, var det nokså naturlig at
Vestlandske naturvern forening valgte å innlede sin
ekskursjonsvirksntnbet med en otflukt til gården
Berge i Tprvtkhygd i Jondal herred, hvor Norges
ubestridt stØrste bestand av kjempe-eiker er å finne.
Den direkte foranledning til utflukten var en opp—
fordning fra tidligere fylkesskogsjef Finn Glpersen
mo at «Nattirvernet i Norgea burde søke å frede
dette bestandet i medhold av natorvernloven, se
artikkel i Aftenpostens rorgenutgave for 3 t). jan.
1962.

l’tflukten ble lagt opp som en 2 fl mil lang rund
tur, fra Bergen via Trengereid og Norheinsunel til
Tørvikbygd og retur gjennom Strandebarm og over
Fusa-Hattvik til Bergen. Da berggrunn og plante-
liv langs denne ruten byr på store og tildels meget
brå variasjoner og ruten ellers er meget rik på
toristattraksj oner og kultoroonner, ble det arran
gert i alt 8 stopp underveis. Professor Anders Kvale
orienterte om berggrooneo og formasjonenes dan
nelse, og professor Knut Fægri, folkehØyskolelærer
Jakob Naustdal og undertegnede gjorde rede for

vekstlivet og dets avhengighet av undergrunnen. På
fjellovergangeo mellom Osterfj orden og Samnan
gerfj orden (Trengereid-Ådlaod) ble det stoppet
to ganger, dels for å vise det koivskarpe skillet

mellom det froelige kalksteinsom rådet på vestsiden
as veien og det nærmest vegetasjonslçsse trondbei—
mitt—området på Østsiden, og dels for å demonstrere
serpentinfeitet mellom Hisdal og .kdlaod og det
piantesamfunn som er karakteristisk på denne berg—
art.

På Kvaomskogen, fjellumurådet moellons Samonan—
ger— og Hardangerfj orden (Tysse—Norlseimosund),
ble det gjort tre stopp, dels for å orientere on
K vamskogsmnassivets interessante oppbygoing og geo
logiske historie og dels for å demonstrere at slet
selv på en så kalkrik undergruno som her finner
sted en ganske omfattende utvasking, med dannelse
av temmelig «sure» og fattige plantesamfunn. Dette
gjelder særlig de flatere områdene oppe på selve
plstået; der terrenget er mere kupert og opprevet,
forekommer det derimot en meget froelig kalkflora.
Særlig rik er denne floraen i de lune liene ned mot
llardangerfjorden, hvor det ble gjort en stans ved
den nederste toonelen i Tokagjelet. Her gikk vi ut

— .:......, 3 av de eiere

m’ikmne p3 Berge.
FOTS: 5.

4
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på den gamle bilveien som på dette sted danner en

smal hylle i det blØte kalkberget, med flere hundre
meters avgrunn ned mot Steinsdalen. I <len loddrette
fjeliskjæringen på oversidcn av veien vokste bi. a.
rØdsil dre (Saxfraga opposinfolia), og på nedsiden
svevet (le taklagte hiadrosettene av bergfrue (S.

coi’leo/on) tallrikt utover stupct. Langt nede i den
Øvre delen av Steinsclalen så vi en usedvanlig rik
forekomst av styvede trær som viser at lauvfôring
langt fra er gått av bruk på Vestlandet.

Fra Norheimsund og utover langs Hardanger—

fjorden kons vi gjennom et av <le luneste og fro—
cligste områdene i hele Hardanger. F’å steder i
Norges land er edelløvskogen så frodig og tett
som i disse fj ordliene, og sjelden på Vestlandet
finner man så veksterlig og rak furuskog. Dessuten
er man her i hjertet av det typisk atlantiske flora
element, med rikelig forekomnst av viltvoksende
barlind, kristtorn og bergflette, for å nevne noen
av dem som pynter mest opp i landskapet. At <lette

har vært et yndet tilholdssted for folk også i svunne
tider, nærmere bestemt i bronsealderen, fikk vi et
levende inntrykk av ved neste stopp, det store lielle
ristningsfeltet med skip på gården Ystheim. På
vei fra gården og ned det bratte jorclet til den lodd-

rette bergveggen med helleristningene nede ved
sj Øen formelig vasset vi i noen usedvanlig kraftige
og mrkfiolette eksemplarer av vårnmarihand (Orchis

mascula).

Dagens hovedstans var på Berge der deltagerne
ble meget gjestfritt mottatt av gårdens eier, Olav
J. Berge og frue. De er meget stolte av sine kjempe—
eiker og fulgte selv mccl Østover jorclene til det
langstrakte fjellpartiet i utmuarken der kjempene
vokser. Feltet er på rundt 55 mål og er bevokst
mccl en blanding av relativt ung furuskog og dci
gammel eikeskog. Dc stØrste trærne er å finne på
den slake vestsiden av fjelipartiet, den siden som
vender bort fra fjorden og niot innmarken og veien.
Mot Øst derimot er feltet begrenset av en bratt
skrent ned mot et lavere parti nede ved fjorden.
Enkeltstående kjempe-eiker har man mange av
både i Hardanger og andre steder, men en slik
konsentrasjon av kjemper som her på Berge, skal
man nok utenom landets grenser for å finne
maken til. Det er ingen overdrivelse å si at delta
gerne var høyst forbauset over at et slikt eike
bestand virkelig ennå eksisterer, og det så nær
Bergen. Ved hjelp av nsålebånd og kompas ble det
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Eikebes land på gården Berge, Torvik bd, Jondal herred, Hordaland.

OppmSU 7962 av K. Fægri og U. Hafslen.
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foretatt en grov kartlegning og oppmåling av den
sentrale delen av feltet (se skissen). Denne delen
som er på ca. 15 mål, omfatter 28 levende eiker
iricd en gj ennomsnitts—omkrets i brystbØyde på 4-, 85
in. Det stØrste av trærne står nær innmarken i det
sydvestre hjørnet av feltet. Det har en diameter på
nesten 3 m og en omkrets i brysthøyde på hele
9,2 m. Denne kjempcn er da også forlengst fredet
(1930). Når det gjelder alderen på disse kjempene
har mars lite å holde seg til, da de dessverre er
hule eller fullstendig råtne innvendig. I håp om
likevel å få en idé om alder og tilvekst, ble det
tatt en rekke vedprver ved hjelp av tilvekstbor.
Disse prøvene er sendt til Dendrokronologisk insti
tutt ved Universitetet i Oslo for nærmere bearbei—
ding. Et nærmere studium av undervegetasjonen i
eikebestandet viste at det ikke er noen rcgenerasj on å
spore i busksj iktet. I feltsj iktet derimot, som er
dominert av hlåbær og smyie, var det endel for—
yngelse både av eik og furu. Den påfallende man
gelen på ungtrær av eik gir inntrykk av at man
her virkelig har å gjøre med en relikt—skog, det
vil si et restbestand fra en tid med en helt annen
skogsamnsensetning enn idag Analyser av blom—
sterstØv som ligger bevart i myrer og tjern har
nemlig lært oss at vi må helt tilbake til bronse—
alderen for å finne en skogtype som denne. Det er
derfor eikefeltet på Berge er så interessant og at
vi må gjøre hva vi kan for at det kan bevares
også utover den tiden den nåværende eier forvalter
grunnen. Ved å tynne ut noe av furuen, vil vi her
ha t stykke bronsealder— eller varmnetids—natur som
et- helt enestående så langt nord i våre dager. Det
måtte kunne gi alle som er interessert i Norges
eldste historie et levende bilde av hvorledes landet
må ha sett ut for mer enn to og et halvt tusen år
siden, den gang klimaet var langt mer gj estmildt
enn noen annen gang under etteristiden, Dette er
et demonstrasjons- og studiefelt som i høy grad
br interessere såvel naturvitenskapsmannen som ar—

keologen og historikeren, og det var bare å Ønske
at vi lsadde mange flere sånne felt som kunne gi
prøvebiter på hvorledes landet vårt har sett ut
under de forskjellige avsnitt av vår lange historie.

Man kan med rette undres over hvordan et slikt
eikefelt, som uten tvil omfatter trær som kommer

opp i en alder på tusen år og mer, har fått ligge
uforstyrret gjennom generasj on etter generasjon.
Noe av forklaringen ligger sikkert i det at den
kollen som trærne vokser på er svært grunn og
ujevn og høyst uegnet for oppdyrking. Men mcd
den store etterspørselen det har vært på eikevirke
og den omfattende eksporten som vi vet har funnet
sted like fra middelalderen og langt opp i nyere
tid, synes det likevel rart at så mange kubikkmeter
cikemnasse som her er representert, ikke forlengst
er blitt hugget og eventuelt sendt ut av landet.
«Det vil ikke forundre noen», skriver Chr. Gierløff,
«at mens skotske kim-ketak bygges av eiketØmmer
fra Sncllmorclland, var det i 1665 i en av Horda
lands tidligere skogbvgder ikke bord å oppdrive (la
bygdens egen kirke måtte ha nytt tak.» Dette kunne
tyde på at man her stål’ overfor forhold som har
sammenheng med helt andre ting enn de rent øko
nomiske og nyttebetonte. Jeg kan vanskelig fri
meg fra tanken om at vi kanskje her har å gjøre
med tradisjoner som går langt tilbake i hedensk
tid, at eikefeltet på Berge rett og slett er en «hellig—
lund> eller et gammelt kultsted. Vi har tallrike
eksempler på slike helliglunder og på at trær, ikke
minst kj empeciker, har vart gj enstand for religiøs
kultus. La oss håpe at den arkeologiske invente—
ringen som vi har planer om å få utfØrt i og
omkring dette feltet, vil komme til å kaste nytt
lys over det kulturelle mnilj Øet som har hersket
her i gammel tid.

Under oppholdet på l3erge fikk vi anledning til
å se en utstilling av tegninger av gamle og sjeldne
trær fra Hardanger, utført av maleren Jakob Bot
nm, Norheimsund. Og det ble også anledning til å
bese gårdens gamle «oppgangsag» som det visst

nok bare finnes en til av her i landet, samt avlegge
et besøk i bygdemuseet i TØrvikbygd. De ivrigste
botanikerne derimot foretok en rask botaniserings
tur i Vangdalsberget, under ledelse av Naustdal og
konservator Danielsen.

Etter å ha foretatt en siste stopp, ved jcttegry—
tene ved Eikelandsosen, vendte vi hjem til Bergen,
noe trette etter en lang og anstrengende dag, men
rike på inntrykk fra en vakker og egenartet lands-
del.

Ulf Hafsieo
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TRØNDELAG NATURVERN
Årsmelding for 1962

Styret bestod inntil 6. april av:

Kontorsjef Einar Möller, formann, professor

Olav Gjærevoll, professor Erling Sivertsen, natur—

verninspektør Kristen Krogh, sekretær og konser

vator Svein Haftorn, kasserer.
Etter den ordinære generalforsansling 6. april

1962 har styret bestått av:
Kontorsjef Einar Möller, formann, skogforvalter

Brynj ulf Berger, Selbu, nestformann, naturvernin—

spektør Kristen Krogh, konservator Svein Haftorn

og rektor Reidar Jçôrgensen, sekretær.
Varamenn Professorene Gj ærevoll og Sivertsen,

kasserer frn Tordis Johnsen, Museet, og revisor fru

Kirsten Brandtzæg, Museet.
Foreningen har pr. 1. januar 1963 106 årsbeta

lende medlemmer og 6 livsvarige medlemmer, dess

uten 8 firmaer og organisasjoner.
Styret har i I 962 holdt fe,n styremøter. Sammen

med Trondhjems Turistforening ble i mars arran

gert et åpent ntpte, hvor konsule,zt Ru,ze Boll’vik

fra Svenska Naturskyddsfbreningen var invitert som

foredragsholder. Møtet var meget godt besøkt, og
forsamlingen fikk et godt innblikk i det store arbeide

som Isar vært gjort og fremdeles gjøres i forbin

delse med naturvernet.
I begynnelsen av juni arrangerte foreningen et

meget godt besøkt mØte i Frimurerlosjens store sal.

Generalsekretær Toralf Li’ng talte om Naturvett

og naturvern og redaktør Sverre Herstad om Bil-

folket og naturen. Formannen i Naturvernrådet,

professor Gjærevoll ga en manende appell om opp
slutning om arbeidet for å verne naturen og for
Øvrig ble farvefibnen Hærverk og billedserien Fra
Norges tak vist. Det kunstneriske innslag besørget

Arne Bjerge med sanger av Grieg og Kjerulf ak

kompagnert av Inger Mikkelsen Røsoch. Møtet
ble ledet av fornsannen og inngikk son et ledd i
den pågående Naturvett-aksjon. Representanter fra
fylkets og kommunens friluftsorganisasjoner var
invitert. MØtet ble i pressen karakterisert som både

vellykket og verdifullt.
Foreningen var etter innbydelse fra Norges Vass

dragsvesen representert ved sekretæren i en befaring
i forbindelse ,ned planer om utbygging av SØavass
draget. På det etterfølgende møte i Herredshuset på

Kyrkseterøra, hvor alle interesserte parter var repre

sentert, presiserte sekretæren i et innlegg de for
pliktelser konsesjonæren i tilfelle måtte pålegges

sett ut fra de naturestetiske interesser.

I desember var foreningen representert på et møte
på Skistua ved fornsannen og sekretæren, hvor planer

ons en stØrre utlodning i landets tre største byer ble
lagt frem av generalsekretær T. Lyng. De innkom,se
midler skulle komme naturvernarbeidet til gode.

På møte i Landsforbundet for Naturvern i Oslo

i oktober var foreningen representert ved forman

nen og sekretæren. Her ble byene for den nye

organisasj on, Norges Naturvernforbund vedtatt.
Et planlagt høstmøte måtte utsettes, idet foredrags

holderen, dr. Herman Løvenskiold meldte forfall.

Foreningen har arbeidet med planer om fredning

av en ca. 80 dekar stor skogparsell i Tydal, hvor
der ikke har vært driftet siden 1896. Området
omfatter urskogsfelter sons bør tas vare på. Saken
bearbeides videre.

Foreningen har i 1962 stØttet opp under Natur
vettaksj onen, dels ved det onstalte propagandamØte,
dels ved distribusjon av plakater og brosjyrer til
skoler, utfartssteder, på trikker etc.

Også i 1962 sørget foreningen for fôring av
andebestanden i Nidelven i vinter,nånedene. StØtte
i dette arbeide har vi fått fra Trondheim koinnsune,
Pienes Mølle og byens bakere, og vi bringer dens
alle — på vegne av endene — en hjertelig takk
for maten. I denne forbindelse skal vi minne om at
der er avsatt et område på Nidarø for fuglebestan
den i elven og planene foreligger på papiret fra
bygartnerens hånd.

En viktig sak som ligger innsn foreningens ar
beidsområde er planene om fredning av et større
område på Dovrefjell. Initiativtakeren o.r.sakfører
Per P. Holaker, Kongsvoll deltok i desember må
ned i styremøte og gjorde rede for planene. Natur
vernrådet var høsten 1962 på befaring i området, og
saken bearbeides for tiden av naturverninspektøren.

Innen foreningens område ligger også den offent
lige eiendom Sognli, hvor naturfredning også er
under planlegging. Foreningen har tatt kontakt med
Departementet og vil bli innkalt ved forestående
befaring.

Naturvees
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Foreningen følger med spent interesse Trond

heim Elektrisitctsverks planer om videre regulering

i Nea. Fra melding i pressen er vi blitt kjent med

at E.verket kommer til å søke konsesjon på planer

om bygging av en 40 in høy og I km lang demning

for å skape en sjø på størrelse mccl Selbusj Øen. Pro

jektet virker skremmende, og foreningen vil — i

REGNSKAP FOR 1962

Beholdning 1/1-62:
I kasse
I bank

Kontingenter
Bidrag fra Tr.heim Elektrisitetsverk .

Bankrenter 1962

17 932,47

Utgifter:

Utgifter i forb. med aksjonsmote i
Frimurerlogen 5/6

Utgifter i forb. med Fellesmote med
Tr.heim Turistforening

Utgifter ved utsendelse av årshefte
Fôring av ender
Fôring av småfugler
Utgifter ved årsmote
Utgifter ved landsmote
Kontorhold
Kontingenter 1961/62 sendt Lands
foreningen
Diverse
Balanse

Beholdning 31/12-62:
I bank 14313,62
I kasse 158,48

14472,10

NORDLAND NATURVERNFORENING
lrsme/ding for 1962

Styret bar i 1962 bestått av fylkesskogmester

Th. Sundby, forismann, bokholder Ambj Ørn Risvik,

nestformann, førstesekretær Rolf Utengen, kasserer,

journalist Torbjørn Tollånes, sekretær, og hagear

kitekt Oddlaug Brunvold, styremedlem.

Varamenn: biimekaniker Jens Selj eseth, lærer

Arne Forfang og optiker Halvard Hansen.

Revisor: revisj onssj el Harald Knudsen.

På ekstraordinær generalforsamling 15. mai 1962

ble Nordland Naturvernforening rekonstruert. På

grunn av formannens flytting fra Nordland og

andre forhold var det ikke blitt holdt ordinær

generalforsamling i 1961. Det fungerende styre

fant det derfor riktig å anse mØtet som et rekon—

struerende mØte, og bI. a. foreta valg mv. som

forutsattes å gjelde inntil ordinær generalforsam

ling kunne bli holdt. Ingen hadde noe å bemerke

til dette. Resultatene av valget ble som ovenfor

anført. Hele det sittende styre stillet sine plasser til

disposisjon. Styret foreslo fvlkesskogmester Sundby

som formann. Etter henvendelse fra Landsforbundet

gikk han av hensyn til kontinuiteten med på å bli

stående til neste generalforsamling.

Overlege Jolsnson kåserte om naturvern og ga

også en orientering over foreningens historie. At

staten nå har ansatt fast inspektør for hele landet

samarbeid med Tronclhj ems Turistforening — gjØre

sitt beste for å klarlegge de naturestetiske og natur-

vitenskapelige forhold som må veie tungt når denne

sak skal avgjøres.

Trondheim, 1. februar 1963.

Einar Møller
formann

Inntekter:

Reidar Jørgeusen

sekretær

250,85
15 505,48

806,00
I 000,00

370,14

1 304,63

136,60
218,00
186,18
179,10
74,56

591,60
200,00

359,00
210,70

14 472,10

17 932,47
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var av vesentlig betydning og vil utvilsomt gi
saken den beste stØtte, fremholdt taleren.

Vi var så heldige å få besøk av naturvernin
spektøren Kristen Krogh, som holdt foredrag og
viste lysbilder. Av særlig interesse for vår forening
er arbeidet med freding av et større område på
Saltfjellet. Fra vår forenings side har det som
kjent i flere år vært arbeidet med denne sak. I
august måned var UndersØkelseskomiten vedrØr
ende fredning mot vassdragsutbygging på befaring i
distriktet, hl. a. på Saltfj ellet. Herfra deltok nest
formannen A. Risvik. Vi venter spent på resul
tatet av denne ko,nits arbeide. Området på Salt—
fjcllt skulle etter vår mening egne seg ypperlig til
fredning.

Vår forening har deltatt i aksjonen «Bruk natur—
vetta på flere måter og har dessuten skaffet diverse
artikler i (lagspressefl.

I året er holdt 3 stvrempter og behandlet 9 saker.
Medlemstallet er altfor lavt, selv om det i året

er økt fra 26 til 58. Styret mener naturvern er av
så almsnn interesse at nær sagt hver voksen mann
og kvinne burde være med. Arbeidet med å Øke
medlemstallet må derfor fortsette. Kontingenten
skulle heller ikke skremme.

Det er rettet henvendelse til forskjellige institu
sjoner om å være behjelpelig med å holde orden og
rydde opp ute i naturen, hl.a. til N.S.B. og Statens
veivesen. Fra begge hold bar vi mottatt positive svar
og at beskjeden er gått ut til rette vedkommende i
de respektive etater om å sørge for at det blir ryd
det opp etter anlegg og ellers.

Ved hjelp av veivesenet ser det nå ut til at vi får

satt opp retningsvisere og skilt ved helleristnin—
gene i Vågan i Budin og Tmmernesset i HamarØy
herred samt ved Kistrandfurua i Fauske. Skilt er satt
opp ved den fredede bjørk på Nystad i Beiarn.

Etter henvendelse fra fru Andrea Ellingsen,
Holandsltamn i Lofoten, gjennom dr. Yngvar Hagen
om fredning av et egg- og dunvær, har for
mannen vært der på befaring og til nærmere kon
feranse med eieren. Øya heter Selsøy og er ganske
stor. Den ble oppgitt å være ca. 1 mil i omkrets.
Den ligger ytterst i gapet av Øksncsfjorden og er
en i alle deler interessant Øy. Alle slags sjøfugl
hekker der, videre er der en rik rypebestand grå
gås, havØrn og fiskeØrn hekker der. Svaner hadde
også hvert år tilhold der ute. Det kunne dog ikke
med sikkerhet sies at (len ruget der. Øya er nå
ubebodd. Tidligere bar der vært to bruk, men disse

er nedlagt. Rapporten om befaringen er sent Lands-
forbundet.

Ingen av vårt styre kunne delta i det ekstraordi
nære landsmøte i Oslo 29. oktober 1962. Styret
har derfor avgitt skriftlig uttalelse til den nye
organisasj onsform for Naturvern forbundet.

Gjennom landsforbundet fikk vår forening fore
spørsel fra Svenska NaturskyddsfOreningen om re
gulering av Gressvatnet i Sør-Rana i forbindelse
med utbygging av Bjerkavassdraget. Fylkets elek—
trisitetskontor meddelte på henvendelse at demning
av Gressvatnet inngår i utbyggingen av et stØrre
kraftverk, men når dette blir aktuelt kunne det
med sikkerhet ikke sies noe om. Gressvatnet ligger
i grensen for størstedelen i Norge, men strekker
seg også en mindre del inn i Sverige. Fra vår
side er det antakelig lite som kan gjøres. Regule
ringen medfører en oppdemming til 10,9 meter
og en nedtapping til 5,1 meter over og under
normalvannstand, så det vil medføre en vesentlig
endring i naturforholdene omkring.

Ved årets slutt besto styret av: Rolf Utengen,
formann, Th. Sundby, nestformann, Oddlaug Brun
voll, Gisle Johnsen og Torbj Ørn Tollånes, varamenn
er Per Bottolfsen, Axel Edman og Iver Hersoug.

Bodø den 10. november 1962.
Th. Sundbye

formann

ÅRS REGNSKAP

Inntekt:
Beholdning 1/1 1962 39,95
Kontingent 20/11-62 316,00

I alt 355,95

Utgift:
Annonser i Nordlandsposten og

Nordlands Framtid
Frakt NSB
Porto
Bankinnskudd
Balanse

Status 20/11-62:
Beholdning 45,30
Konto i Bodø Sparebank 123,89
Konto Nordlandsbanken 451,76

Formue 620,95

56,00
15,15
10,00

175,00
45,30

R. UTENGEN
kasserer

Revidert:
HARALD KNUDSEN
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SØR-VARANGER NATURVERN

2rsberetning for 1962

På siste årsmØte 29. mars 1962 ble følgende sty
remedlemmer valgt. Formann: Trygve Laudal.
Nestformann: S. Normann Hanssen. Styremedlem:
R• Bugge. Kasserer: Eiv. Fjeld. Sekretær: N.
Isaebsen.

Styret har i det forlpnc år hatt 6 mØter.
Styret har tilskrevet alle kommuner i fylket med

oppfordring til å melde seg som medlem i naturver—
net. Dette med tanke om at vi skulle utvide kretsen
til å gjelde hele fylket. Våre henvendelser resulterte
bare i at 2 kommuner, Tana og Vadsø meldte seg
inn. Tana kommune tar ingen reservasjon, mens
Vadsø betinget at kretsen skulle bli gjeldende for hele
fylket og lovens skulle revideres i den retning. Vi til-
skrev også stedets to banker og A/S Sydvaranger og
alle disse tre meldte seg som nedlemnser.

Styret bar også søkt kontakt med Varanger kraft
lag, A/S Sydvaranger, Telegrafverket, Garnisons
kompaniet In. fl. for å få i stand et positivt sam
arbeide når det gjelder anlegg av forskjellig art ute
i terrenget, at det ikke skulle virke skjemmende. Fra
disse institusj oner, unntatt en — nemlig Garnisons—
kompaniet, fikk styret positive svar og samarbeidet
innledet på en tilfredsstillende måte.

Kretsen fikk i april brev fra statens naturvern
inspektØr Kristen Krogh om at han skulle besøke
SØr-Varanger i dagene io—i

.
juli. Vi så frem til

dette besøk med glede og spenning, og søkte å ar
rangere møter og befaringer.

Den 12. juli var naturverninspektøren og forman
nen pluss tre andre på befaring i Pasvikdalen. Det
som da ble undersØkt var det område som Jøssang
hadde foreslått fredet. Inspektøren og formannen ble
enige om at man burde holde på det opprinnelige
område i Øvre Pasvikdalen, da det er absolutt full
stendig uberØrt. Den 13. juli var det et stØrre mØte
på «Viking», Kirkenes, hvor det mØtte representan
ter fra kommunen, A/S Sydvaranger, Garnisonskom
paniet, renclri ftslagene med mange flere. Naturvern—
inspektØren holdt et meget instruktivt og godt fore
drag om freclningsplanene for landet i sin helhet og
om planen i Pasvikdalen i særdeleshet. Etterpå var
det en lengere debatt sm stort sett gav et positivt
resultat.

Den sak som har opptatt styret siden senbøstes
ifjor er naturverninspektØrens P. M. om naturpark
i Øvre Pasvik, som styret nok ikke er helt fornøyet
med da vi hadde ventet å få et stØrre område fore
slått fredet. Dette forslag fra inspektøren er for
tiden til behandling i Sør-Varanger formannskap og
herredsstyre

Styret sendte en henvendelse til Statsmaktene om
opprydding ute i terrenget etter krigsherj inger. I
dette brev, som ble sendt den 6. desember 1962, frem—

REGNSKAPSEKSTRAKT FOR 1962

Beholdning pr. 27/3-62
Tilskudd:

Fra Sor-Varanger kommune
Fra Laudal kommune

Tilbakebetalt på postsparebankbok
Innk. kontingent for 1962

Utgifter:
183 97 Frakter

Annonser
100 00 Kontingent til Landsforb. 1962
10,00 Present Magnus
i 65 Husleie Viking

353 00 Diversen til frimerker og kontorsaker .

Balanse

648,62

EIVIND FJELD
kasserer

31. desember 1962
Kirkenes

18. januar 1963
NAN SEINESS

revisor

Inntekter:
63,15
37,50

102,00
120,30

15,00
9,46

301,21

648,62
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holdt styret at Sør—Varanger Naturvern så det slik
at det måtte bli en sak for Staten å rydde opp, da det
ikke var befolkningens skyld at det hadde vært krig.
Styret antydet på forskjellige måter å løse denne
sak, bI. a. ved at det militære fikk ta fatt på oppryd
dingen. Brev fra Statsministerens kontor av a i. de
sember 1962 gir oss underretning om at vårt brev
er sendt sjefen for Forsvarsdepartementet, statsråd
Harlem.

I året som gikk har Landsforbundet hatt et ekstra
ordinært landsmØte og vedtatt nye vedtekter for
Norges Naturvernforbund. Dette mØtet ble holdt den
29. oktober 1962. Det falt seg slik at det ikke ble
noen representasjon fra vår krets på nevnte lands
møte.

xrårt nsedlemstall er nå

Våre inntekter har vært relativt gode og vi har nå,
som regnskapet viser, kr. 321,21 kassabeholdning.

Styret vil foreslå for årsmØtet at formannen repre
senterer kretsen på landsmøtet i Oslo

.
mars.

Overfor landeforbundets styre bar vårt styre fore
slått som medlem av det nye landsstyre som skal
velges: Telegrafbestyrer 5. Normann 1-lanssen med
Trygve Laudal som varamann.

Forholdene tatt i betraktning synes styret at man
kan være tilfreds med arbeidet i det forløpne år.

Det nå sittende styre takker for godt samarbeid.
Kirkenes

.
februar 1963.

Sør-Varanger Naturvern
Trygve Lam/at, formann.
å. Normann 1-fanssen, nest formann.

Nenne Isaksen, sekretær.

NORGES FELTBIOLOGISKE UNGDOMSFORENING
I de fleste vest-europeiske land har interessen

for natur og naturvern Øket sterkt i de senere år,
en paradoksal følge av industri- og bysamfonnenes
sterke ekspansj on.

Denne økede naturinteressen har man kanskje
særlig kunnet spore blant barn og ungdom, og i
land etter land har dette ført til dannelsen av så
kalte feltbiologiske ungdomeforeninger.

Begrepet fe/tbio/ogi er nå i ferd med å bli et
uttrykk nsed en helt spesiell betydning, og står som
eksponent for en virksomhet som vinner stadig
større gjenklang. Begrepet er heftet til den virk
sonsbeten som dri; es av og for naturinteressert
ungdom for å vekke interessen og forståelsen for
natur, dyreliv og naturvern. Virksomheten drives
i de fleste land ut fra en landsforening med en
rekke lokalklubber. Disse sørger for den rent felt
biologiske aktivitet. Hovedvekten legges på eks
kursjonsvirksomhet, men møter, kurser in. in. inn
går i virksomheten. Aktiviteten er i enkelte land
meget stor. Den nederlandske feltbiologiske ung
domsforenings (NJN) lokalklubber arrangerer så
ledes årlig vel 2400 ekskursjonsr. I tillegg kommer
feltmessige arrangementer av lengre varighet om
sommeren.

Medlemmene utgjør dessuten i flere land et
meget godt observasjonsnett som har kommet vel
til nytte under landsomfattende faunistiske under
søkelser.

Et viktig trekk ved virksomlseten er at fore

ningene har nært samarbeide med landets natur—
vern-organisasjon(er).

De nasjonale feltbiologiske ungdomsforsninger er
saminensluttet i The International Youth Federa
tion for the Study and Conservation of Naturs
(JYF), som står under beskyttelse av ITJCN. Dens
arbeide er vesentlig av koordinerende art.

I Skandinavia bar feltbiologien forlengst fått
sterkt rotfeste, unntatt i Norge.

Sveriges Fålthiologiska Ungdoinsförening hører
til de største og mest effektive feltbiologiske ung—
donisforeninger i Europa, med et stadig økende
lnedlenlstall, f. t. over 3500.

Høsten 1962 ble Norges feltbiologiske ungdoms-
forening stiftet i Oslo. Dette skrittet ble tatt av
biolugistudenter på Blindern.

Det har vært en del diskusjon om behovet. Det
ble imidlertid klart at behovet foreligger og må
ventes å øke i de kommende år. De eksisterende
hiologiske foreninger når i liten grad ungdommen,
og den rent aktive feltbiologiske virksomhet har også
en spesiell karakter, slik det har vist seg i utlandet.

Det er imidlertid å håpe at den feltbiologiske
virksomhet vil stimulere naturinteressen blant ung—
don, på en slik måte at den kan bidra til økt
oppslutning ons naturvernet og foreninger som Norsk
ornitologisk forening og Norsk zoologisk forening.

Det er den nye forenings viktigste hensikt å
stimulere interessen for norsk natur og dyreliv
blant ungdom, samt bygge opp forståelsen for
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naturvernets enorme betydning i et moderne sam
funn.

Ennå drives virksomheten i beskjeden målestokk,
og bare tiden kan vise hvordan utviklingen vil bli.

Foreningen består av et hovedstyre på 6 med
leininer, alle biologistudenter, samt Osloklubben
som den foreløpig eneste lokalklubb. Den har eget
styre og ca. 120 medlemmer. Aldersgrensen for
medlemsskap er 15 år.

Lokalklubbvirksornheten har hittil vært stor og
hatt god oppslutning.

Hovedstyrets arbeide består i å tilrettelegge
arbeidet med nye lokalkiubber, samt opprette kon
takter i inn- og utland.

Spesielt skal nevnes at samarbeidet med Sveriges

Fåltbiologiska UngdomsfOrening allerede er iswgct

godt.
Det er imidlertid begrenset hva som kan utføres

på fritidsbasis og uten ennå å ha tilstrekkelige
midler. Det vil fremover bli arbeidet med å sØke
samarbeid og støtte hos en rekke organisasjoner

REKLAMESKILTER OG
Ennu fins det dessverre langs riksveiene

en del reklarneskilter som skjernrner en vak
ker natur, og det dukker av og til opp nye.

Lensmennene har her en oppgave, de må
sørge for at slike svære, flere meter brede
affærer blir fjernet.

Bensin-purnper og dertil knyttede anlegg
blir det dessverre stadig flere av, de frembyr
såvisst ikke noen pryd i et ellers pent land
skap. Men de er jo nødvendige i en viss ut-

som berører foreningens virkefelt, ikke minst

Norges Naturvernforbund, de biologiske foreninger

og friluftsorganisnsjonene. En utstrakt opplysnings

virksomhet er dessuten nødvendig på dette felt, som

i vårt land ennå nærmest er et «terCa nova».
Den konsmende tid vil bli en usikker og spennende

tid for Norges feitbiologiske ungdomsforening.

Hvilken forståelse og stØtte vil vi få? Hvilken

oppslutning kan vi vente?
Linjen som er valgt er nå søkende, kanskje vil

den feile på enkelte punkter, men en ting er

sikkert De som unclervurderer betydningen av
denne virksomheten gjør en feil.

Hvor får den unge generasjon som nå vokser

opp muligheten til å bli naturinteressert, hvor får

denne generasj onen, som oni få år blir med på å
bestemme vårt lands naturvernpolitikk forståelsen
for naturvernets betydning? Hittil hverken i
skolene eller i eksisterende foreninger.

Kanskje makter ikke NFU det heller, men vi gjør
et forsøk Magnar Norierlsaisg

BENSINSTASJONER
strekning, i vårt for hver tid mere og mere
motoriserte samfunn. Det ser ut som de store

hensinfirmaer kappes om å bygge disse lande

veienes ofte lite tiltalende hyggverk. Det må

ikke komme derhen at der langs våre stØrre

riksveier blir tett i tett med brushoder, kiosker

og bensimistasjoner. Våre kommunale og offent
lige myndigheter har her et stort ansvar. I)e må
sørge for at først og fremst riksveienes omgivel
ser mest mulig blir holdt rene for slik «pynt.»

«Et sted i en øst—
landsdal med et sisit

campmng-skilt og et
+ ikke mindre hotell

skilt (ved pilen til
hoyre).
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FREDNINGER I 1962
A kerslius.

• Kirke— og Undervisningsdepartementets beslut

ning av 26. april: I henhold til Lov om natur

vern av 1. desember 1954, § 1. 2. ledd frecies

et gammelt eiketre p eiendommen Tanum gård,

gnr. 45, bor. i i Bærum, Akershus, tilhØrende

Karl T. Friis.

2. Departementets beslutning av 8. november:

I henhold til Lov om naturvern av 1. desember

1954, § i, 2. ledd fredes følgende to trær:

eSvcnskcfurua» på Kino, gnr. los, bor. 1, og

«Kurlandseika» på gården Kurl:snd, gnr. 83,

hnr. 1, begge i Lørenskog.

Oppland.

3. Fredning av Ronclane (se side 11).

Buskerud.

4. Departementets beslutning av I 8. mai

I medhold av Lov om naturvern av 1. desember

1954, § 1, 2. ledd fredes en «søilegran» på

eiendommen Røine skog, gnr. 183, bnr. 14,

15 og 16 i Lier, tilhçrencle A/S BØrresen.

Telemark.

5. Ved kgl. resolusjon av 3august er det bestemt:

I medhold av Lov om naturvern av 1. desember

1954, § 1, 1. ledd fredes parken og hagen på

Holden gård nsed tilliggende skråning gren-

sende opp til ]lolla kirkegård og veien langs

kirkegården til riksvei, gnr. 12, bor. 1 i Holla

herred. Grensen for det fredete område frem

går av et fremlagt kart, som oppbevares av

Kirke- og undervisningsdepartementet. Eier er

godseier C. S. D. Cappelen, Ulefoss.

6. Departementets beslutning av 15. november:

I medhold av Lov om naturvern av 1. desember

1954, § 1, 2. ledd frecles en gammel furu på

eiendommen Auverseker, gnr. 51, bnr. 2 i

Lårdal, tilhØrende Anna Auverseker.

BØKER OM NATUR OG NATURVERN

Kai Cur,i’—Li,sda/,l: Skogar oeh dj ur. Svenska

Tu rist foreningen, Stoekb ol in I 96 I . 1 6 i s.

sv. kr. 21.00.

Svenska Turistforeningen utgir — i likhet med

den norske turistforeningen årbØker hvor i senere år

et hovedemne har vært gjenstand for behandling i en

rekke artikler. — I 1959 var det skogen som var

hovedeinne, og en av artklerne var «Skogens vilda

djur» skrevet av (len kjendte zoolog og naturvenn

Kai Currv-Lindahl. Med denne artikkel som grunn

lag har nu (‘urry—Lindahl, efter turistforeningens an

modning, behandlet emnet mere omfattende, idet

han i populær form skriver om «de olika svenska

skogstvperna och deras d1 ur».

Det har sikkert ikke vært lett å skrive denne boken

uten å begå gjentagelser, for en mengde dyrearter,

både fugl og andre, finder man jo i mange forskjel

lige skogstyper. Men Curry-Lindahl, hvis bøker er

kjendt også av mange norske naturelskere og særlig

zoologer, er en meget dyktig skribent, og vi leser

hans fremstillinger med største interesse.

Både planter og dyr er mere eller mindre avheng—

ige av biotopen i naturen, og det får forfatteren

udmerket frem. Dette er det hittil bljt lagt for lite

vekt på i de fleste bøker som redegjØr for dyrelivet,

derfor leser man Curry-Lindahls omfattende «natur

historie», må man kalle boken, delvis med nyhetens

interesse.

Stoffet har han inndelt i Kustskogar — Löv

skogar — Blandskogar och lövångar — Brantberg

— Barrskogen, som naturlig nok er blitt det

stØrste avsnittet — og Fjållbjorkskogen. — Selv

om (len svenske naturen i mange strøk er særpreget,

Den fredede .roy/egraneu i Royse skog
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uten egentlige analogier i Norge, leser vi på denne
siden av Kjölen Curry-Lindahis skildringer med
stort utbytte.

Det er fristende å nevne litt om hva han skriver
om f. eks. gaupen, som det i Norge er stor skudd-
premie på. Også i Sverige har gaupen bredt seg i
senere år, den forekommer bi. a. i Småland: «Dessa
bar har i skogarna förflyttat sig Over vidstråckta
områden. Visserligen har det hårunder konstaterats,
att rådjur, råvar och harar dödats av bo, men sam
tidigt år det fOrvånande att erfara i hur ringa
grad skadegörelse förekommit på boskap. Sådan har
nåinligcn bOrt till undantagen, trots att bodj uren
mångenstådes och ofta rOrt sig i kulturinarker. Det
har ej heller framkommit några alivarligare klago
mål mot lon annat ån från jågare, vilka harniats
Over en konkurrent i markerna. Så långe som den
sydsvenska lostammen uppför sig så vål som hittils
gentemot tamcljur med undantag fOr katter och
stundom loslöpande hundar, och viitstammarna gott
tål den beskattning lon utfOr, så bOr arten kunna
få bestå i södra Sverige.»

Noe annerledes er synet på gaupen i Norrland:
«leke fOrty ( ikke desto mindre) beskylis inn i
Norrland för att fösgripa sig på aliskOns tarndjur
och att dess nårvaro i skogarna blivit en plåga fOr
befolkningen.»

Om bjOrnen skriver Curry-Lindahl bI. a.: «Från
att tidigare ha funnits Over stOrre delen av Sverige
har hjOrnens utbredning under innevarande sekel
begrånsats til fjålltrakterna och angrånsande skogs
land. Dår fOrekommer den i två utbredningsomn
råden: dels från mellersta Dalarna til Hårjedalens
inre, dels från norra Jåmtland och uppåt t. o. m.

Torne lappmark. Sedan fridlysningen upphåvdes
1943, har bjOrnar från fjålltrakterna vandrat ned i
skogsiandet och bOrjat upptråda i de våstra delarna
av Hålsingland, Medelpad och Ångermanland samt
i Lapplands barrskogar åven långt från fjällen.
BjOrnen år ett skogsdjur med tilihåll i vegetations
rika gran- och bjOrkskogar. Fredad år den «statio
når» inom ett revir av ofantlig storlek, men oroad
kan den vandra ansenliga stråckor.» — I Sverige var
det i 1957, efter Domånstyrelsens inventering 232
bjørner.

Curry-Lindahls fremstillinger illustreres av ut
merkede fotografier, både av skogsinteriører, men
særlig av dyr, store som små, kanskje flest fugler.
Fotografiene er tatt av Sveriges dyktigste dyrefoto
grafer; de er en fryd for Øyet. T. K.

Per Briuck: Svensk naturvård av idag. 255
sider, illustrert. Bibliutekstjånst, Lund 1962.
24 sv. kr.

Forfatteren som er professor i zoologi i Lund,
gir her en grundig, saklig analyse av de viktigste
av de mange spørsmål som i et moderne samfunn
melder seg i forbindelse med vern og pleie av
naturen. Kapitteloverskriftene er instruktive. Etter
en oversikt over hva som fins av rester av opp
rinnelig natur i Sverige, og hvordan kulturlancl
skapet er oppstått gjennom årtuseners utvikling,
samt moderne naturverns karakter og mål, følger:
Mennesket og dyreverdenen, fritiden og naturen,
landskapspleie, problemer i forbindelse med sten,
grus og grunnvann, jordflukt, forurensning av
luft og hav, og flere. I det hele er dette en bok
som ville gi et ypperlig grunnlag om vi kunne få
et universitetskursus i naturvern, slik som blir gitt
bi. a. i London.

Boken er bygd på svenske forhold, men har hØy
grad av gyldighet også hos oss.

Ove Arbo HØeg

Rune Bollvk: Fåglar och fågelmarker.
Rabén & Sjögrens Förlag, Stockholm 1965,
90 s. illstr. sv. kr. 16.50.

Igjen en vakker fuglebok fra Sverige. I korte
lettleste kapitler får vi glimt av fuglefaunaen og
naturen fra Sarek i nord til Øland i syd. Bolivik
skriver enkelt og fordringslØst, forteller om sine
ferder og sine iakttagelser under studieturer for å
avlure fuglene deres sanne natur, deres livsfrsel
— snart ute i skjærgården, snart inne i landet ved
en eller annen fuglesjø — eller oppe i fjelitraktene.

De mange vakre fotografier er tatt med en fag-
manns erfaring både hva det faunistiske og det
estetiske angår.

T. K.

H. 0. C/n-isiophersen: Eventyr i dagslys.
Gyldendal 1962. 191 s. illustr.

Dr. Christophersen har lagt sin elsk på våre
gamle veier; han følger i Asbjørnsens og Bern
hard Herres fotspor, han leter og finner de veiene

biskop Jens NilssØn drog på sine visitatsreiser i
siste halvdel av 1500-årene — og han finner ut
hvor gamle konger har fartet under sine krigstokter
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Og så gir han oss i sine skildringer av vandringer

han bar fnretatt snart i Oslo nære omegn, snart på

Romerike og Hadeland eller nede i Vestfold eks

empler på hva som burde vært bevart, men som

oftest er rasert. Vakre gamle hvelvhroer, interessante

milestener, andre veistener mm. Som en detektiv,

en virkelige stifinner, leter han seg frem langs

gamle veifar, og til mange av dem knytter det seg

atskillig historisk interesse. Vi får repetisjoner i
Norges-historie, springende riktignok, men ikke der

for mindre interessant.

Vi må håpe og Ønske at dr. Christoplsersen kan

få vekket litt forståelse hos våre myndigheter, stat

lige som kommunale og også hos private for den

saken han er så opptatt av og som han går så sterkt

inn for, så de ved arbeider ute i terrenget, det være

seg ved veibygging, boligbygging eller andre inn

grep i naturen, mere enn hittil viser forståelse og

omsorg for det som ute i marken ennu finnes av

minner om fortids kultur. T. K.

og fredelige ferder. — Det er meget interessant å

lese ons forfatterens forsØk på i tankene også å
rekonstruere landskapene i hine «dels meget fjerne

tider.
(‘hristophersen har satt seg til oppgave å vekke

interesse for (le mange gamle kulturminner som
knytter seg til de gamle ferdselsårene ._Man må

være enig med hans i at det er trist å se og lese
om hvor meget som Isittil er Ødelagt. «Vi kan
idag vanskelig tenke oss at man ville behandle
kirker og offentlige hyggverk eller gamle stuer,
møbler og husgeråd issed den pietetsløslset som var
nokså alminnelig for hare få år siden.a Men han
konstaterer at «Det finnes idag verdifulle kultur—
minner som behandles mtd den samme rystende
mangel på pietet som vi kjenner så godt fra forrige

århundre. Jeg tenker da først og fremst på åre
veinminner som ligger helt til nedfalls, et hj elpeløst
bytte for offentlige og private interessers hensyns—
I Øshet »

Edor Bormao: Lo. Rabén & Sjtigrens FOr

lag, Storkholns 1962. 134 s. kart. sv. kr.

9,50.

Også i Sverige er gaupen et omstridt rovdyr,

selv om den kanskje ikke er så etterstrebt som i

Norge. Sum i vårt land er det mange som hevder,

tildels ganske sterkt, at den må ikke utryddes.

Gaupen hØrsr til i våre landes skoger og fjelltrak—
ter. Dessuten: som (le fleste andre rovdyr regn—
lerer den hestanden av andre dyr, rådyret f, eks.,

og den tar sikkert fortrinnsvis svake og syke dyr,
som det jo er lettest å få tak i.

Denne lille boken er ingen naturhistorisk frem-

stilling, den er fortellingen om en gaupefamilies
liv og ferden ute i skogsmarkene. I sitt forord skri
ver forfatteren bl. a.: «Innan det blivit for sent
har jag . . . fOrsOkt låra kånna några av de bar
som ånnu tassar omkring i våra skogar och berg»

«Under fårder i markerna har jag fOljt de
djuren många många mil. Deras spår har tydligt
beråttat det jag nu vill fdrsOka återge.» — Frem
stillingen minner både om Fonhus og om Fleuron,
selv om den kanskje ikke når opp på høyde med
disse villmarksforfatteres bøker.

Det gamle svenske navn på gaupen er gOpa,
skriver Burman, altså det samme som det norske,

og Gtipa bruker han i boken som navn på den
hun—gauptn han heretter om.

.

En ffn gammel stenbro. Hemne

Ser-Tre o del og.
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Boken er illustrert med en rekke glimrende foto—
grafier av gaopen, tildels tatt på nært hold, både
av den voksne gaopen og av ungdyrene. Bildene
er virkelig kunststykker av fotograferingskonst. —

Der er også fotografier av noen andre skogens dyr.
Fotoene er tatt av Sven Gillsåter, Hermann Grön
lund og Stig T. Karlsson. T. K.

Den norske Turistforenings århok 1962.
Natorver,s.

Det må glede alle natorvenner og særlig alle dem
som arbeider for å verne norsk nator, at Torist
foreningen har viet sin årbok for 1962 til natur-
vernet. Vi vet jo at foreningen i mange år har vist
vernet om norsk nator adskillig interesse, vi kan
bare minne om dens betydelige innsats for bevaring
av Vettisfossen, som er en turistattraksjon av høy
rang. Men når der i foreningens paragraf I heter

at dens formål er «å otvide toristlivet, særlig å lette

og fremme fotvandring og otbre kjennskap til land

og folk», kan man ikke oten videre gå ot fra at den
skal gå positivt inn for å stØtte det arbeide som ut
føres av naturvern foreningene. Denne årboken viser
imidlertid, at formålsparagrafen må være tøielig,

og det må vi være meget takknemlig for når det

gjelder bevaring av vår vakre nator. Ikke minst fordi

årbokens mange udmerkede artikler må antas å bli

lest av storparten av toristforeningens over 48 000
medlemmer. Den er derfor en helt odmerket vekker

av forståelsen av hva natorvernet er og hva det betyr

for vårt land — og for oss alle.

Der er ialt 20 artikler som behandler natorvernets
forskjellige sider skrevet dels ut fra et mere ohildet

og nøkternt syn, dels av natorentosiaster, sons nok

av og til ser ensidig på mange forhold.
Årboken er som vanlig illostrert med en rekke

odmerkede fotografier. 2’. K.

ET EKSEMPEL PÅ KONSESJONS

BETINGELSER FOR VASSDRAGSREGULERING

Ved kongelig resolusjon av 20. juli 1962 ble det
gitt «Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvass
dragets regulering til å foreta reguleringer og over

føringer i Uste-l-Iailingdalsvassdraget mv., samt
tillatelse for Oslo Lysverker til å eksprnpriere gronn
og rettigheter mv. for otbygging av Uste og Nes
kraftverker.» «i det vesentlige i samsvar med de
frenslagte planer og på de vilkår og under de forut
setninger sotsi er tatt inn i Inclostridepartementets til—
råding av 20. j oli 1962.»

Som vanlig ved slike konsesj oner er det fastsatt
en rekke betingelser som må oppfylles av konsesjo
næren, i dette tilfelle i 34 punkter. Her skal gis
korte utdrag av noen punkter som kan være av
mere almen interesse:

Punkt 1. Konsensjonen gis på ubegrenset tid.
Punkt 2. «I det 40. år efter at konsensjon er gitt,

skal staten kunne innløse de andeler i regulerings—
og nverfringsanleggene som måtte tilhøre eiere for
Isvemn rtillatelsen er tidsbegrenset . .

Punkt 3. «For den økning av vannkraften soisi ved
reguleringen og overføringen tilflyter eiere av vann—
fall eller bruk i vassdraget skal disse erlegge følgende
årlige avgifter: Til staten kr. 0,50 pr. nat.hk.. Til

de fylkes—, herreds— og byknmmuner som Kongen be—

stemmer kr. 4,511 pr. nat.hk.» (eventuelt kr. 4.—).
Punkt 11. «Konsesjonæren er forpliktet til å er

statte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av

offentlige veier og broer hvor disse utgifter blir

særlig øket ved anleggsarbeidet.» «. . Veier og broer

som konsesjonæren anlegger skal stilles til fri av—

benyttelse for almenlseten. . . Adkomstveien til

D.N.T.s toristhytte ved Finsevann omlegges der den

demnmes ned. Det skal anlegges adkomst over elven

ved utløpet fra Ustevann og bygges vei til Verpe—

stølen og i-lorneshustølen efter skjønnets nærmere

bestemmelse... Konsesjonæren plikter å etablere for

bindelse mellom østsiden og vestsiden av Hallingdals—

elven i området Sondet — Bromma efter tiltaks—

skj ønnets nærmere bestemmelse.

Punkt 12. «Konsesjonæren plikter å treffe nød

vendige tiltak for å søke å avhjelpe de skader og

ulemssper som reguleringen og overføringen fører
mord seg for hygdefolkets interesser. .

Punkt 14. Besteosmelser ons arbeider til sikring

mot utgravning og ras.
Punkt 15. Bestemssmelser 010 terskelbygging i liste

dals- og Hallingdalselvene.
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Punkt 16. «Konsesjonæren er forpliktet til efter

skj Ønnets nærmere bestemmelse å anlegge et høy—
graelig kloakrenseanlegg med tilhørende avskj ærende

kloakledninger for Geilo reguleringsområde. .

«Konsesjonæren kan pålegges å slippe vann for å
opprettholde en tilstrekkelig minstevann føring for
Ustedalsfjord. .

Punkt 17. Om utsetting av fiskevngel og om av—
setting av fond til hver av Hol og Ål kommuner
på 50 ttOO kr. til fremme av fisket — og til å dekke
utgiftene til forsterket jakt— og fiskeoppsyn.

Pcink t I 8. Om ryddi ng av trær i om råder som vil
bli nedd ein mc t.

Punkt 19. Om plikt for konsesj onæren til å an—
ordne overganger ut på og opp fra isen for hoveel—
løypene Ustaoset-Ustebergstølen, Verpestølen og
Ho rnehustølen samt foreta oppme rking av løypene
og markering av partier av isen, hvor den er svak
ved tunnelinntak og tunnelutløp på lTstevann_

Sløttfjorcl.

Punkt 20. «Innen reguleringen tas i bruk skal

konsesj onæren innbetale til nærinsfond for Hol, Ål,

Nes, Flå og Gol kommuner 1,5 mill, kr. Konsesj o—

næren skal derefter hvert år efter at reguleringen

er tatt i bruk yte et tilskudd til fondet på 150 tt 00

kr...c (reviclering av beløpet etter 20 års forløp).
Punkt 21. Om forsamlingslokale og almrndan—

nen de virksomhet for arbeiderne m.v.
Punkt 22. Om detaljerte planer før planens iverk

settelse.
Punkt 23. Om vann til fløtning og om erstatning

for ulemper ved fløtningrn.
Punkt 24. Om vannslipning.
Punkt 25. Ons hyd rologiske undersøkelser.
Punkt 26. Om vannfalls— og brokseirres plikter til

å avgi inntil 1 0 pst. av den innvunne økning av
kraften.

Punkt 30. Om plikt til å avgi vann fra Knla til

den alminnelige vannføring i Ål og fra Rukkeelven

til Neshyens vannverk.
Av særlig betydning for natorvernet (og de arkeo

logiske forhold, er brstemnselsene i
Punkt 31. «Det påhviler konsesjonshaveren i (len

utstrekning hvori (lette kan skje uten urimelige olem—
per og utgifter — å unngå ødeleggelser av plante—
og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser
samt i det hele naturfnrekomster og områder når
dette ansees tnskelig av videnskapelige eller histori
ske grunner eller p.g.a. områelenes naturskjttnnhet
eller egenart.

Såfremt sådan Ødeleggelse som følge av arbeidenes

fremme i henholel til foranstående ikke kan unngås,

skal Natorvernrådet i betimnelig tid på forhånd

oraderrettes om saken.

Konsesj onæren skal i god tid på forhånd under

søke om faste fortielsnsinner som er fredet i medlsold

av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kultur—

historiske lokaliteter blir herørt og i til felle straks

gi ni el din g herom til vedkomsi ni ende in use cmiii.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det

kan virke inn på fortidsminne som ikke Isar vært

kjent, skal mel (liii g sonm nevnt i fo regåen (le ledd
sendes mccl en gang og arbeielet stanses.

Regoleringsanleggets eier plikter x’ecl planleggin

gen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det

kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å dra
omsorg for at hoved— såvel som li] elpeanlegg virker

minst mulig skj emomende i terrenget. Plassering av
stein— og j ordmnasser skj er i samråel mccl veclkomn—

niende kommuner. Reguleringsasmleggets eier har plikt

til forsvarlig opprycicling av anleggsommmrådene. Opp—
rvcldingen omå være ferdig senest 2 år efter ved—

kommsmende anlegg er satt i drift. Overlmc,ldelsen av

bestemmelsen i dette ledd ondergis offentlig tilsyn.
De hermed forbunclne utgi fter otreclesav anleggets

eier.
Om nærværenmle hesteommnelse gis vedkommende

ingeniører eller arbeidsledere fcmrnøden meclclelelse.»
Punkt 33. Anleggenes eier onderkaster seg eIe

bestemmelser som til snlsver tidl måtte bli truffet av
vedkonmmsmencle clepartemmment til kcmntrcmll med over—
holelelsen av de oppstilte betingelser. De mcml kon
trollen forhcmndne cmtgifter erstattes det offemitlige av
anleggenes eier efter nærnmere av veclkommsmende
departement fastsatte regler.

Det er ro stor svakhet ved hestemmmmelsenc i punkt
31, fØrste avsnitt, at det øyensynlig er overlatt til
konsesjonæren og hans folk a avgjøre om og i
hvilkeo grad arbeidene vil virke ødeleggende på
verehifulle natorforhold. Fcmr disse kan ikke forut
settes å ha noe skj Øon på disse sakene. Det står
lseller intet omsm at eventuelle nødvendlige naturviden—
skapelige undersøkelser skal betales av konsesjonæren
slik som vanligvis tilfellet et når det gjelder arken—
logiske undersøkelser.

Når det tilslutt står at «Overholclelse av bestem
melsen i dette 1cm/il unclergis offemmtlig tilsyn. De
hermeel forbundlne dmtgifter utreeles av anleggets eier>)
— så skulle dette nmed utgiftene også ha gjeldt
hele punktet, ikke bare opprvyddingen mv.

.
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FROGNERSETEREN BRUK
ØKERN P. Å.

Sentralbord 672994

*

Alt i trelast og fiberplater

*

Eget høvleri og tørkean legg

FORSIKRINGSSELSKAPET

SIGYN
GRUNNLAGT 188S

Haakon Vil’s gt. 5, Oslo

SKADEFORSIKRING



gjennom nye forgreninger
spenner, vår produksjon idag
over stadig videre områder.
Fra gammelt av er vi Norges største fabrikant
av dynarnitter og sikkerhetssprengstoffer.
Idag er vi også Nord-Europas største
produsent av industrilim og Norges største
produsent av formalin. Forøvrig produseres
Dynoflex gulvfliser, Dynoten plastfolier,
Nitedals hagipatroner, svovelsyre, Kombi
Jollen, Dynofant lim, bakelitt pressrnasse,
viklet pappemballasje, etc. etc.
Våre produkter eksporteres over hele verden.
Nye oppgaver er vår utfordring, - nye markeder
vårt mål, - nye horisonter vår drøm.

NORSK SP.RÆNGSTOFINDUSTRI A/S
Postboks 779 tif. 410200 Oslo

utleie av
HADELANDSGLASS

VAKKERT GRAVERT VINSERVISE MED CHAMPAGNE,

RØDVIN, HETVIN, ØL, DRAM, COCTAIL OG FARRISGLASS.

PJOLTERGLASS, KONJAKKGLASS, DESSERTSKÅLER, SEIDLER,

REKECOCKTAILGLASS, DRAM MEGLASS, ASJETTER, FAT,

ASKESKÅLER OG BLOMSTERGLASS.

.11t dette kan De fd leid på leiekontoret i 2. etasje. Vi bringer og henter igjen.

GIÅSMAGASIN ET



KOM B IN ERT FORSIKRING

BRANN

INNBRUDD

VANN

AN SVAR

0. Kierulf. Atbeneum (Akersgt. 18) TIf. 425142

PINGVINPRIS[N 1963
ble tildelt redaktør Steen Benneche,
Fædrelandsvennen, Kristiansand for
hans artikkel Jarger som nynner og
farger som skriker,

Prisen er oppsatt av direktør Odd Gleditsch, iotun
Fabrikker A/S, for den beste artikkelen/reportasjen
som stimulerer til ansvar ved farvesetting av byg
ninger av enhver art eller som stimulerer til aktiv
oppslutning om naturvern i Norge.

VARI TREBITT
HUSMALIN6 IMPRE6NERENDE

BEIS

- FARVER I SAMKLAN6 MED NATUREN
Fra pris-overrekkelsen



)3üfl

MED TANKE PÅ FREMTIDEN - -

Livs- og Pensjonsforsikring AIS

CARL KIERULF & CO. A.S
ETABLERT 1898

AUTORISERTFONDS-OGAKSJEMEGLERFORRETNING

øvre Slottsgate 17, Oslo. Telefon 421942

På samme måte
som vi bygger et vern for naturen,

bør vi bygge et vern for familien med forsikring i

PA2ETYDEN



suzetnectetnin

MED TANKE PÅ FREMTIDEN - -

Q1oike9k
Livs- og Pensjonsforsikring AIS

CARL KIERULF & CO. A.S
ETABLERT 1898

AUTORISERT FONDS- OG AKSJEMEGLERFORRETN ING

øvre Slottsgate 17, Oslo. Telefon 421942

På samme måte
som vi bygger et vern for naturen,

bør vi bygge et vern for familien med forsikring i

PT1YED]EN



UTGITT AV

NORGES NATURVERNFORBUND

AUGUST 1963


