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JOTUNHEIMEN
liv professor TY. Werenskioid.

Det sies alminnelig at Jotunheimen ble

oppdaget av studentene Keilhau og Boeck

i 1820, men fjellene var naturligvis kjent av

hygdefolk fra eidgammel tid. Selve navnet

skyldes nok Keilhau; han kalte forresten

området for Jotunfjellene, Vinje forhedret

(lette navn til Jotunheimen.

I gamle dager levde folk mye av jakt i

fjellet. En pilespiss fra vikingtiden ble funnet

for endel år siden foran Smrstahbreen i et

ulende som nylig var blitt bre—fritt. Mange

steder kan vi ennå se sammensunkne reins—

graver — de ligger der lendet er fremkom

melig mellom to grove urer, eller mellom

et vann og en hergvegg, nettopp der reinen

måtte passere smale krepper. Navn som

Gravdalen viser hvor gravene har vtrt.

Reinen gikk ikke med åpne Øyner i slike

feller veidemennene dro opp i fjellet og

hredte kvist og lyng og mose over gravene,

så ble reinen jaget den rette veien, noen falt

ned i graven og ble slått ihjel. Lettere ble vel

jakten ettersom hrsene ble brukt. Der er

flere nedfalne skytterbuer; i Helleren ved

Hellertjønn har jo Gende ligget mangen

hØstnatt — og andre veidemenn før ham.

Det var bare reins—skytterne som ferdedes

i høyfjellet, oppe på Steinflyene, (le kjente

Løyftene — der reinen pleier å gå1 ofte

trange bratte skard, hvor en kan se tydelige

stier etter dyrene. Det er derfor reinsjegere

som satte navn på flyer og skard her oppe,

likeså navn som Semmelho/et og andre «hol»

— Nautgarden.

Ved de store vannene var der fiskebuer,

ved Bygdis-osen og Gjende-osen, og Vågåbu

borte ved Svartdals-åen.

De lavere vidder og dalene var bra beite—

land, og fekarene bodde i små steinbuer.

Ennå er der jo okseflokker i Leirungsdalen

og ofte i Memurudalen også. Her står på

kartet: Øvre Memurubu — det er noen

nedfalne murer attmed en diger stein. Flere

slike fe—legre lå oppetter Veodalen, selve

Steinbua, der senere Glitterheim ble bygget.

Flere steder er der tufter etter virkelige

setrer — det er i dalene, nedenfor skog-

grensen. Til seterdriften trenges jo ved.

Steinveggene kan stå igjen, som ved Hanin—

stul i Leiidalen; lenger oppe i dalen finnes

tufter etter seteren Bredabakkjen, på øst

siden av elva, tvers over for Bremiliom, len—

det mellom Storbreen og Veslhreen. Andre

steder er bare navnet igjen — Breidseter

dalen ovenfor Bvertun må ha navn etter

en forlengst forlatt seter. I Visdalen er der

en hel del gamle setervoller, åpne flekker i

skogen: Langstul, Heggestui og enda fler.
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Øverste seter her er Spiterstulen, den har

vært flyttet tre ganger, ødelagt av skreci.

Opp gjennom Leirdalen og Visdalen er

der noenlunde rimelig atkomst fra bygden,

men rarere er det at gårder i l3verdalen

hadde setrer i Storådalen, som går ned til

vestenden av Gjende : GIçi,,,sdalstulen og

Hoftastu/en. Her synes ennå vollene; men

et sted lenger nede heter Høgstulen, her er

ikke spor etter noen seter. Til disse setrene i
Storådalen var der to dages reise fra bygda;

hufar—folkene lå over om natten i Heilstugua,

en steinbit ved åmotet mellom Visa og Hell—

stugud. Så dro folk og fe tidlig om morgenen,

mens sneen ennå var hard, over fonner og

hreer til øvre Memurudalen og så over Låg—

tunga til Storådalen. Av Hellstugua finnes

mye av veggene ennå. Disse setrene ble

rimeligvis forlatt i begynnelsen av 1700—

årene, (la breene gikk voldsomt frem. Nå

tildags er veien ufremkommelig for krøttur

— der er svære steinrøyser.

Langsetter de veiene hvor der stadig var

ferdsel, fikk elvene tidlig navn — (le var

ofte leie å komme over. I/Mene i Leirdalen

var ille. I Visdalen har tverrelvene åpenbart

meget gamle navn: Lauva kommer ned

gjennom løvskogen, Gokkra huldrer, Grota

er full av stein, det blinker i G/ittra, Skauta

skyter seg frem i en foss, Spitra spruter, Ldra

er full av leir. Så har fjell og breer fått

navn etter elvene igjen. Lauvhø, Gokker—

aksla, Grotbreen, Glitte rtind, Skautflya,

Spiterhø, Leirh. Selve storgubben, GaldhØ

piggen, har navn etter Galde-grend i Bøver
dalen. I den gamle ferdselsveien fra Luster

til Lom var der en bratt kleiv — galde betyr

nettopp en slik lei bakke i veien. Merkelig

nok heter kleiva Gadden mens grenda heter

Ga/de. Sprogforskere får forklare den for
skjellige utvikling.

En annen lei kleiv firte over en bergham—

mer i den gamle di-ifteveien langs nordsiden
av Bygdin: Galdeherg. Opp for denne gal-
den står da Galdeberg—tind.

Smiugjels—Øygarden heter så fordi her har
vært myrmalmbrenning i gamle (lager.

Etterat «byfolk» begynte å klyve i tiodene,

ble der behov for mange flere navn. Emma—
nuel Mohn døpte mange topper i Smrstabb—

tindene. Kniven, Saksa, Saga, Skjeia. Men
så fikk han også Sitt eget navn festet til
Mohns skar; sålangt kom han (la han for

søkte å bestige Store Skagastølstind. Slingsby

greide det, og etter ham er oppkalt Slingshy—

breen. Keilhau nådde opp til Keilhaus topp.

Det mest åpenbare turistnavn er vel «Cen—
traltinden», men dette navn er visst ikke blitt
godkjent av Norges Geografiske Oppmåling.

En annen slags turistnavn er så å si

«falske oldsaker», som Bessheim, Gjendes—

heirn og Glitterheim. Ingen gamle «heimer»

ligger så høyt til fjells.

Så skal jeg nevne litt om kartleggingen av

Jotunbeimen. En hollender, Isaac van Geel—
kerck var militær—ingeniør i Norge i årene
1646—1657. Han tegnet en rekke karter
over deler av Norge, flere av hans blad
finnes i arkivet til Norges Geografiske Opp
måling. På ett av bladene finnes endel navn
fra Jotunheimen. Vingster, Gond (Gjende)

og Bygdele, feilskrift for Bygdin. Mannen

har naturligvis ikke vært der selv, men han

har fått etterretning av bygdefolk (Kristian
Nissen).

Det første virkelige oppmålingsarbeide i
disse fjellstrøk begynte i 1827; kaptein Gjes—
sings målinger var grunnlaget for amtskar

tet som kom i 1849 og 1851. Dette kart

var konstruert i målestokken i : 200 000, og

var ikke dårlig. Rektangelkartet i målestokk

I
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100 000 kom i i 88o, det er naturligvis

bedre enn amtskartet, men der er allikevel

mange unøyaktigheter. HØydene står i fot,

men de er ikke pålitelige; selve Galdhøpig-.

gen var blitt 300 fot for høy, og dette ble

først brakt på det rene ved århundreskiftet.

I kartrammen står: «Bræene er aflagte i

Overensstemmelse med Sneforholdene i

Aarene 1871—74.» Meningen med dette

skal vi komme tilbake til.

Nå finnes der karter i målestokk I : 50 000

i tre blad, i stor utstrekning gjort etter stereo—

fotogrammetriske metoder. Disse kartene er

meget gode, og det er en fornøyelse å arbeide

på slikt grunnlag, for alle som har bruk for

nøyaktige karter.

Til studier over hreene trenges allikevel

karter i større målestokk enda, derfor er

enkelte hre—områder blitt kartlagt meget niye,

og flere år i trekk, slik at forandringer i bre—

enes størrelse kan beregnes. Dette gjelder

Tveråbreen, Hellstuguhreen, Storhreen i

Leirdalen .Alle sammen har minket sterkt.

Breene er kanskje noe av det mest påfal

lende i hçiyfjellet. Oppe i de høyeste fjellene

er der (<evig sne», det vil si, årets snefall

tiner ikke bort. Sne og is ligger noen steder

vidt og bredt utover platåene, som jostedals—

breen; men særdeles ofte ligger sneen i dype

hotner mellom stupbratte vegger — dette

gjelder også Jotunheimen. Så strekker breene

seg nedover dalene, ofte helt ned i bjcrke—

skogen, grågrØnne ut på sommeren, fulle av

sprekker, med elver og bekker rennende i

dype krokete kanaler i isen. Langs sidene

og fremfor fronten ligger lange rygger av

stein — det er materiale som er fraktet frem

av breen. Ser vi nærmere etter, finner vi

flere rekker av slike «skuvrander» eller ende—

morener foran bre—fronten — tydelige be

viser på at breene har vart betydelig større

for ikke så lenge siden. Ytterst er der en høy

svær voll av stein og grus, den skiller mel

lom gresshundet lencle utenfor, og rene stein—

prkner innenfor. Denne morene markerer

altså breens stØrste stand i nyere tid. Foran

Memurubre er der nå noe slikt som en fjer—

dings vei fra ytterste morene inn til bre—

tungen — et fælt ulende, steinrøyser og

gjirme—sletter med skiften de stride elveløp.

Alle breer i Jotunheimen viser samme tegn

på tilbakegang, ja dette gjelder hele landet,

og forresten store deler av kloden.

Der finnes beretninger fra andre kanter

av landet om voldsomme bre-frernstøt i

første halvdel av I 700—årene; dyrket mark

og hele gårder ble ødelagt, i Jostecialen,

Olden i Nordfjord, og ved Svartisen i Nord—

land. Inntil ca. 1690 var breene mindre enn

nå, men da begynte de å skride fremover,

og de nådde sin største stand i 1745. Dette

var åpenbart en følge av klima—forverrelse

i disse år. Tilslutt ble der ren hungersnød,

kornet ble ikke modent i årene 1740, 41 og

42. — Fra Jotunheinien finnes der ingen

beretninger, men etter alt å cljmme er den

ytterste store morene nettopp fra samme tid,

1745.

Det bar en viss interesse å følge breenes

variasjoner. I 1901 begynte Peter Anncus

/)ven sine målinger i Jotunheimen ; han

satte opp varder foran 29 breer, og fikk målt

avstanden til bre—fronten hvert år, inntil

I 91 2. Fra 1927 er bremålingene blitt fort

satt hvert år, nøyaktige karter er som nevnt

opptatt over tre breer, en rekke andre breer

er blitt målt slik at forandningene i lengde

kan bli fastslått. Som nevnt rykker de alle

tilbake.
I steinlendet foran hreene kan hotanikere

studere hvorledes forskjellige plaliter inn—

vandrer og greier å vokse i den helt nakne

grunn. Nærmest bre—fronten er (ler ingen

plantevekst, men litt unna vokser noen diis—
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ker av fjellsyre (O.va/is digvua) og et gress

som har yngleknopper (Poa vivipara). Len

ger ute fra breen finnes da flere og flere

planter.
Bre—fremsttet i I 700—årene synes å ha

satt stopp for ferdslcn fra gårdene i Bøver—

dalen til setrene i Storådalen ved Gjende.

Bredahakkjen i Leirdalen er nok forlatt

samtidig. Merkelig er det at Netto—setrene

langt oppe i Bverdalen hØrer til Skjåk; for

bindelsen gikk over Hestbreene, hvor der

ennå kan sees gamle varderekker.

J otunheimens høye fjell er bygget opp av

harde hergirter, men den jord som finnes

er ganske frukthar. I lune hall kan der være

påfallende frodig vegetasjon, som langs nord—

siden av Gjende. Her vokser både hegg og

fjellrips. Den som er glad i fjellblomster hør

dra opp i Jotunheimen tidlig på sommeren;

moseflyene er da dekket vidt og bredt av

hlomstrende klokkelyng (Andromeda li i/’—

noides, eller Cassiope som den heter nå) —

foruten mange andre. Og ut på høsten er

det hlåhær i hjerkeskogen — kanskje en pro

saisk tanke, men september er den fineste

måned i fjellet. Rypehærlyngen (Arctosta—

phy/os alpina) er blod rød, d vergbj erka brann—

gol, nysnøen ligger oppe i tindene, himme

len er klar og blå.

Villreinen er borte for 40 år siden

kunne man tre ffe på flokker på flere h undre

dyr. Isteden er der jo kommet tamrein, den

kan være morsom å se på den også — så svært

tam er den jo ikke. Det har vært snakk om

å frcde et stØrre område. Bygdefolk ser med

misStro på slike planer. Men en mulig natur—

fredning må ordnes slik at man ikke kommer

bøndenes eldgamle rettigheter for nær

Det skulle være i alles interesse at fjellet fikk

ligge noenlunde uforstyrret. En ting må man

være klar over — det nytter lite å drive

gjestgiveri hvis det er for vanskelig med

transporten. Det er derfor bare rimelig at

der er ryddet hilveier til flere av «hyttenes.

Her stimer turistene i store flokker, i juli

og august er det gjerne overfylt alle steder.

Men jeg har allerede nevnt hvor fint det kan

være tidlig på sommeren, men som sagt, den

fineste måned er september. Da er det også

god plass overalt.

I BUKOLL-GRASINGA
Av lektor Erik Nybø.

Langt unna alfarvei, der de store Øst

landsskogene mØter høgfjellets ytterste for

poster, kneiser Bukollen, over i 100 m. høy.

Den avslutter det ville vestfjcllet i Vidalen,

og tar seg imponerende ut med stupbratte

svaherg mot Øst og sør.
Bukollen ligger i Elå, Hallingdal, men

snareste atkomsten er fra Strmsåtthygda

Øverst i Soknedalen. Den som skal klatre opp

mot Bukollen fra sør, hør ikke være makelig

anlagt. Storsteinet ur i skogbunnen, lurve—

gran og vindfall gjør det besværlig å ferdes

her. Lengre oppe i ha blir det nødvendig å

balansere på svaberget langs bekken, somme

steder har vi også hjørkekrattet å stri oss

igjennom. Men da er vi omsider kommet opp

i
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under selve Bukolistupet, vel halvveis til top

pen. Overraskende, som et alfclancl, lyser

grønne bakker og frodige berghyller opp

mellom all stenen. Det er den gode Bukoll—

grasinga vi ser. Motsetningen mellom den

dystre fjeliveggen og denne vakre ha er som

mellom natt og dag. Her møtes isskurt syn—

herg og sydlandsk frodighet, her er vihihet

og skjønnhet side om side. Et fjeilstykke,

stort som et hus, har engang rast ut. Det

har knekket og knust alt på sin vei. Men

ingen steder gror fjellets farverike flora så

godt som nettopp i kjempens spor. Snetrykk

og sneskred har tvunget heggbusker og

hjørkekratt mot bakken; men det grØnnes

allikevel tidligere her enn noen andre ste

der. Tyngde, vann og sne arbeider sammen

om å rive jordsmonnet løs fra de bratte

hergsidene. Det er nesten utrolig at vekstene

kan holde stand, at rØttene kan finne feste

og binde jorden. Det er tilsynelatende under

disse farlige forhold at Floras barn trives

best. Ja, så omtykt er voksestedene her, at

de enkelte plaritene formelig slåss om en

plass i denne underlige ville hagen. Det var

ikke blitt rum for dem alle langs bergveggen

dersom de skulle folde seg ut samtidig. Mange

har bare en kort vårsesong til sin rådighet.

Når de visner ned er det andres tur å skyte

i været og legge beslag på plass og lys. Helt

fra april, mens sneen ennå ligger dyp nede

i skogene, og til langt på høst skinner gras

ingas blomster i alle regnbuens farver. Når

sol og sommer er slutt, gir tykke lag av visne

planterester gode bidrag til h umusdaii nelsen.

Det er ikke vanskelig å finne årsakene til

at det gror så godt i Bukoll-grasinga.

Beliggenheten. Lia er sr—sØrvestvendt,

altså rett mot varmeste dagen. Berget oven

for blir voldsomt hett i solsteken. Kald vind

fra nord og 4st slipper ikke til. Det virker

som naturlig drivhus.

E. IIEI1IS flOKKEN. For. Det er noe mektig rnvende ved Bukollen.

Under den smale /,oriso,itale sneflekken er grasinga.
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Jordsmonnet får tilfØrsel av fin fordelt

materiale ved stensprang og ras. Det finnes

muligens kalkholdige årer i fjellet her. Skif

rig sten kan tyde i den retning. Bergartene

ellers er granittiske.
Fuktighet er det oftest rikelig med. Flere

steder renner vann ut under berget. Selv i

tørkeperioder kommer det ofte ettermid

dagsbyger langs fjeilveggen. På grunn av

hellingen blir vannet aldri stående stille. Det

renner vekk slik at jorden kan bli utluftet.

Slik frisk fuktighet er av stor betydning for

mange planter.
Konkurransen med skogstrærne er liten.

Gran og furu har ikke greiet å bli domi

nerende her. Kanskje er det snetrykket om

vinteren som er årsaken? Det blir i alle fall

godt med lys for de urteaktige plantene.

Et grenseoniråde. En rekke lavlandsplan—

ter kan under de utsøkt gunstige forhold i

grasinga nå høyere opp enn vanlig. Og i disse

strøkene har flere fjeliplanter Østgrensen

sin. Det naturlige miljøet deres tar slutt her.

Dessuten har fjellplanter med overveiende

nordhg utbredelse de sjirligste voksestedene

sine ved Bukollen. En slik art er fjellpryd,

(Diapensia tapponica.)

Fjellplautene.

Noe av det som overrasker mest i Bukoll—

grasinga er møtet med våre kjenninger fra

høgfjellet. Her følger de skredbanene ned

mot skoglandet. En av dem vi først legger

merke til er rosenroten. I Norge er den ikke

funnet sør—Øst for en linje som på kartet kan

trekkes gjennom Søndeled—Norefjell—Tøn—

set. Forekomstene i Ådalsfjellene og ved

Bukollen Iasser godt inn på denne linjen.

De Øvrige fjellplantene har i store trekk en

lignende utbredelse. Noen har, som rosen—

roten, sin Østgrense ved Bukollen. Andre,

som bergfrue, stjernesildre og dvergmjølke,

har noen spredte voksesteder også Øst i

skogene, f. eks, i Nordmarka.

Til fjellets flora hører også rØdsildre,

sva rtt pp, sete rmj elt, brudspore, kvitku rle,

grønnkurle og hjønnhrodd. De 3 siste fantes

riktignok ikke i grasinga ifjor, men langs et

myrdrag høyere oppe. Samtlige skal fore

trekke jord med nøytral eller svakt alkalisk

reaksjon; de opptrer derfor helst på kalk—

grunn. Fjellmarikåpe trives derimot best

sur jord, og står derfor i en særstilling blant

fjellplantene i Bukollen.

Lasilandsp/antenc.

Det virker underlig å finne alm og blå—

veis her like ved snaufjellet. Av andre lav—

landsplanter finner vi lønn, ville roser, lilje—

konvall, skogvikke, skogsvincrot. Til samme

selskap kan vi vel også regne vårerteknapp,

)

E DOIKN FOr.

Grasinga er under den /iorLmontale sneflekken

oppunder braufidgel.
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tyshast, krattfiol og lerkespore. Egentlig

burde de vel ikke kalles lavlandsplanter, men

varmckja’rc. Ba re betingelsene er tilstede,

kan flere av dem vokse høyt tilfjells. I de

sentrale fj ellmassivene våre er liljekonvall,

lerkespore og tyved funnet ca. I 250 ni. o. h.

Og blåveis og alm kan godt greie seg i 700

m. høyde. Det er altså ikke enestående at vi

møter dem her i grasinga, vel 700 m. oppe.

Alle bruker være kravfulle in. h. t. jord—

honitet. Alm og lønn er buskaktige, som van

lig i slike fjell—lier.
Mange av Javlandsplantene vokser her

milevidt isolert fra sine artsfrender. Selv

nede i bygdene Soknedalen og Flå er alm

og lønn ikke vanlige. Og det er langt mel—

mm blåveishakkene i skogen.

Plantenes fr har jo en utpreget evne til

å erobre jorden. Men det er vanskelig å for

klare at et helt selskap varmekjære arter

skulle ha funnet veien til Bukollen ved lang—

distansespredning. Det er vel heller slik at

disse plantene engang, under et mildere klima,

har hatt en kontinuerlig utbredelse over en

større del av Norge. Ettersom det ble kjø—

ligeie, d4de (le ut på mange av sine gamle

voksesteder. Men her ved Bukollen har de

kunnet holde seg til våre dager.

*

Det er 2 ekstreme floraelementer vi hittil

har hefattet oss med. Hovcdrnassen av plan—

tene heroppe tilhører den suhalpine liflora,

som er vanlig i bjørkeheltet. Det er disse

plantene som i overveiende grad skaper

grasinga. F. eks.: Høye gressarter, store

bregner, sløke, kvitmo, turt, gråurt, gull ris,

j onsokblorn, skogstjerneblorn, skogstorkenebb,

bald rian, kranskon vall, geitrams, storklokke,

hegg og bjørk. På berghyllene ser vi ofte

vekster vi kjenner fra naturengene . Gullaks,

øyntrøst, engkall o. ni. fl.

Slike gode «sørherga som Bukoll—lia har

alltid påkalt hotanikernes interesse. Når

grasinga engang blir systematisk undersøkt,

vil det kanskje også bli gjort funn av be

tydning for vitenskapen.

Også dyrelivet er rikere her enn nede i

skogen. Gode sangere som fluesnapper, rØd—

strupe, rødstjert, svarttrost og ringtrost gir

konsert i vårkveldene. I)en tidlige groen

lokker haren og rådyret. De hopper opp i

berghyllene og leter etter de første grønne

strå. Flere steder i Ha ser vi merker etter

grevlingen. Det får oss til å tenke på bjØrnen.

Også den graver jo etter rØtter og små—

kryp. Men her er ([et vel grønforet — turt

og kvitnio — den bryr seg mest om.

Grasingene under Nautskarfjell, B ukol—

len og i Vidalen har i uminnelige tider vært

skogkongens spiskanimer i «vårknipa>. Men
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ingen steder var han så årviss som i Bukol
len. Noen bjørner rusler her ennå. Av og
til kommer de også i sommernettene og hei—
ter turt, selv etter at denne er blitt høy.
Bjørnen biter planten av ganske langt nede.
Det ser ut til at både blad, hlomst og stilk
blir spist. Også sommeren 1955 var det spor
å se etter bjørn i grasinga, og «visittkort» av
anseelige dimensjoner.

I tidens løp er en mengde bjørner skutt
her i grasinga, hvor en lang rekke av våre
fremste jegere har prøvd lykken. Det fin
nes rester av en gammel tømmerkoje nede
i uren. Veggene er rast sammen, taket er
falt ned, helt overgrodd av gauksyre og
bringebærris. Men i de mosegrodde hjelkene
kan vi ennå tyde innskårne årstall og navn-
trekk. Det kan vanskelig tenkes at andre
enn jegerne ville sette opp hus her.

Så sky og sjelden som bjørnen er i dag, og
med de lønninger folk i dag har, er det neppe

Planter fra Bukoll—rastnça.
I Øverste rekke fra venstre: Fjellmarikåpe ( 4 / c li i’ , i / / i a / p i fl a

svar/topp (Bar/sin alpina), hergfrue (Saxifraga cotvie—

o is) , rosenrot ( S e du in r o s e II ,u) o stjernesi//re ( S r x i f r a g st

stellaris; neilenunder: Rødsildre (Saxifraga oppositifo/ia),
dvergmjølke (E p i / o b i li in a si a g a / / i d i f o / i is ni) og selermje/1

(A sira ga/us alpinus).

-/

7is,t (I4itlgeliuisi alpinum).
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Teknikken

mot mennesket.
Det er sagt at dagen vil komme, da men

nesket er utsiettet av maskinen og at en

mekanisme da også vil overta å tenke og

tale. Inntil videre arbeider vi flittig på at

det må gå den veien.

Ø rlandet i Trøndelag var et rent korn—

kammer for landsdelen. Så kom teknikken

og utsiettet en førti av de gildeste gårdene

i bygden. Mennesker hvis slekt hadde hatt

sitt hjem der i hundrer av år ble husville.

Det skyldtes ikke jordskjelv eller ras, men

teknikken. Her skulle bli flyplass.

noen som finner det tid og umake verdt å

drive bjørnejakt i Bukollen. Men hvordan det

går bjørnen i fremtiden er uvisst, særlig om

h erredet fortsatt opprettholder skuddpremien.

For noen år tilbake satt grunneieren opp et

skur på en rahhe med god utsikt over gra—

singa. Hensikten var kanskje bare bare å

studere det sjeldne storviltet? 1)

Ellers får vi håpe at denne hengebratte

ha under Bukollen vil frede seg selv mot

enhver eksploatering. På et så begrenset om

råde er det sjelden å finne en tilsvarende rik

flora og fauna.

) Nei, det var nok ikke det, dessværre.

18. mai iâr kunne vi lese denne notisen i en

Oslo—avis: «Tirsdag [15. mai, første dag efter vin—

terens fredningstid] skjøt tsnnlcgc Kristian Østvold

og verkseier Nils Østvold fra Hønefoss en bjØrn i

Plasslia i Bukolitraktene Herredskasserer 0.

M. Eidal i Flå opplyser at Fif. kommune har be

vilget 301) kr. i skuddpremie.»

Det var sikkert to stolte jegere som kom tilhvgds

den dagen, efter å ha fått livet av denne farlige

gras-bjørnen Red.

Selhu er en av landets vakreste bygder,

store, gilde gårder rundt en sjø med gran—

åser i bakgrunnen. Men en vakker dag tok

jorden på å rase ut, gårder forsvant med hus

og dyr. De skrå jorclene med åker og eng

ble brukket over som om de var krusty,

bygden lå herjet igjen. Hvorfor? Teknikken,

«Regulering» til beste for iys og kraft for

industri og by.
Oppe i Telemark ligger den vakre Rau

land fjellhygd langs Totakvatnet. Nå skal

vatnet tappes. Dødsdommen er falt, ikke

bare over vatnet, men over hele bygden.

Hvis de mest radikale planer når frem, vil

Totak enkelte tider av året ligge tØrt og hart,

ja rent ut som en Ørken. Stormen vil (la ta

flyvesanden og riktig husere over hele byg

den. Inntil nå har vatnet holdt leiren i tømme,

men når grunnvatnet forsvinner skal det bli

livlig med ras. Gårdene langs Totak vil få

oppleve ett og annet. Bygden går og skjelver

som foran sin undergang.

Men industrien, byen, teknikken krever

det. Bygden og menneskene er det ikke så

nØye med.
Engang la man skylden på privatkapitahis—

ten. Nå er det Staten, og Gud nåde den som

kommer på tvers av det hjulet.

Så er sp4rsmålet — hvor bærer det hen?

«Utviklingen» lar seg vel ikke stanse. Sikkert

er det at dagen vil komme da det ikke len

ger gis bygder i landet. Industrien, teknikken,

fremskrittet vil besØrge det.

Jolion Bojcr

i .Natwncn 20. febrtur i 956.
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KROKKLEVEN
OG DEN GAMLE VEIEN OVER KROKSKOGEN

v magister Bernt G. Lange.

For en moderne Oslo—boer er de idylliske

små dalfØrene Maridalen, Srkedalen og

Lommedalen, fotturistenes og skiløpernes ut—

fallsporter fra byen. Med buss eller bil kan

man bli fraktet til dalens utspring, hvor man

så tar benene fatt på de gressgrodde, litt

stenete veier som fører inn i skogen. Motori—

serte kjøretøyer bruker ikke med fordel en

slik vei. De må dra tilbake igjen den veien

de kom og konstatere at den er en blindvei.

Men før bilenes tid var det virkelig stor

gjennomgangstrafikk nettopp på disse gjen—

grodde veiene. Ferdselen til og fra Hadeland

og Ringerike kom for største delen gjennom

de nevnte daler.
Viktigst og kanskje mest trafikert var veien

over Krokskogen, som gikk opp fra gården

jonsrud i den Øvre delen av Lommedalen

og kom ned Krokkieven til Sundvollen ved

Tyrifjorden. Først da den nye veien over

Sollihøgda og forbi Skaret ble ferdig for snart

hundre år siden, mistet den gamle veien

etterhvert sin betydning. Den som gjennom

århundrer hadde vært en så viktig ferdsels—

åre, er nå gått helt ut av vanlig bruk.

Slik som den ligger der i dag, ble den for

met av generalveimesteren Peder Anker i

årene 1796—1804. Den ble bygget på det

offentliges bekostning, men personlig ydet

Anker betydelige beløp til dens fullførelse,

da han på grunn av sine store eiendommer

på disse kanter, var sterkt interessert i å få

en god vei.
l”ør Ankers tid var det også en slags vei

her, selv om den snarere var mere egnet for

ridencle enn rullende trafikk. Fra først av

var den bare en ridevei, men ved stadige ut—

bedringer gjennom tidene var den etterhvert

blitt noenlunde farbar først for kjærre, siden

også for vogn.
Da den lærde Oslobispen Jens Nilssøn i

5594 drog over Krokskogen til Hole på

visitas, red han. I innberetnimen han lot for—

fatte fra denne ferden, er det ikke tale om

vogner. Han gir imidlertid der en ganske

interessant beskrivelse av veiens løp. Det

fremgår av denne at dengang hadde veien

en litt annen retning, slik at det Siste stykket

på Ringeriksiden gikk litt lenger nord og

ned den såkalte Nordre klev. Forøvrig fulgte

den stort sett den samme linje som den gamle

veien fremdeles har. Når den så berømte

Søndre klev ble gjort farbar, er ikke helt

klart, men etter gamle bilder å dømme må

det være på Ankers tid.
Hvordan veien var før Jens Nilssns dager

er ikke godt å si, men det er mest nærlig

gende å anta at den var lite annerledes før

hans ferd der, og at den hadde sett likedan

ut fra den tid folk begynte å ferdes på disse

kanter, hvilket utvilsomt var meget lenge

siden. Ifølge sagnet skal allerede Olav den

Hellige ha kommet denne veien da han gjes

tet sin mor på Ringerike. Som alltid i de

mange sagn om denne kongen, kommer han

ut for troll på sin vei. Denne gang var det

en gygre, som han gjorde til sten, da hun

klaget over at kongen red for nær hennes

kjellervegg. Slik står hun nede i Nordre klev

den dag i dag. Et annet minne fra denne ferd
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skal være kilden inne p skogen, som bærer

kongens navn; der vannet han hesten sin.
En fremmed konge har langt senere fer

des på samme vei, men han var ute i annet
ærend. Det var svenskekongen Karl XII som

i 1716 forsøkte å trenge frem over Krok
skogen til Norderhov. Der var en flokk av
hans menn, som hadde kommet over fra
Hadeland, blitt grundig slått noen uker i for
veien på pi-estegården, hvor prestekonen
Anna Colhjørnsdatter utmerket seg. Nå ryk
ket kongen frem fra Lommedalen, hvilket
nordmennene imidlertid ikke var uforberedt
på. Bak forhugninger i Nordkleven lå bøn
der fra Ringerike og et valdrisk kompani
parat til å ta imot svenskene. To ganger ble

de slått tilbake, men da nordmennene ikke
var sikre på om ikke fienden ville komme
igjen, ble det gjort bruk av krigslist. Etter
store nvertalelser og løfter om belønning gikk
konen Kan Rasrnusdatte r fra Benteplassen
med på å gå over skogen, la seg ta til fange
og innhille svenskene at nordmennene hadde
fått Store forsterkninger og snart ville gå
til angrep. Så utmerket utførte hun oppdraget
at skrØnene ble trodd, og svenskene trakk seg
tilbake.

Til minne om slaget i Nordkleven lot kort
tid etter Norderhovpresten Daniel Ramus en
tavle sette opp på stedet. Den hadde en lang,
men ganske tidstypisk innskrift. Her skal bare
gjengis slutten:

J[,okk/pz’e,, — efter maleri av E,;k Paa/sen fra 1788.
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Stat stille Vandringsmann blandt disse
J(ampestene,

Skue lier Vaiplassen an, skue her de
Dødes Bene,

Thi skal nu Støtte lier til Æreminde staa,
og Gud nu ævig Tak hos Efterko;nmere faa.

Tavlen forfaft imidlertid ganske snart, og
noe annet minnesmerke kom ikke opp før
for noen år siden, da en sten med en kort
innskrift om begivenheten ble reist på stedet.
Kan Rasmusdatter, som korn så vel fra sitt
dristige foretagende, har imidlertid ikke fått
noe minnesmerke, enda hun ikke uten grunn

kan sidestilles med Anna Colbjørnsdatter.
Tapre kvinner synes det å ha vært flere av

på Ringerike. Ennu en kvinne har utmerket
seg ved sin dristige ferd over Krokskogen.

Det var Else, datter til Lars Ridcler, den store

trelasthandler i Hønefoss på slutten av 1700—

tallet. Hun red alene over fra Christiania
med lønningspengene til arbeiderne ved
Hønefossbrukene, da det budet som vanlig
vis bragte pengene like forut var rØvet og
drept. Ingen ville tro, mente hun, at en ens—

lig kvinne hadde så mange penger med seg.
Det fikk hun rett i, for hun kom vel ifra
turen.

Men det var tydeligvis ikke ufarlig å fer
des den lange veien over skogen, særlig hvis
det kunne antas å være penger eller verdi—
saker i hagasjen. Mest utsatt var selvfølgelig
derfor postførerne, så de var alltid hevepnet.
En slik gammel postpistol oppbevares ennu
på Jonsrud. Den har nok også vært god å
ha mot villdyr som kunne dukke opp på
veien. Det var både hjørn og ulv på skogen
i gamle dager, særlig kunne vel ulven være
lei vinterstid.

Det var nok derfor ofte at den reisende
med stor lettelse nådde frem til skyss—sta—
sjonene, Sundvollen i den ene enden og Jons

rud i den andre. Midtveis lå Midtskogen som
ble gjestgiveri i 1847, og ved Krokklevens
topp lå Klevstuen som ble bygget omtrent
samtidig med Ankers omlegging av veien,
og som på grunn av sin beliggenhet utviklet
seg til å bli forrige århundres mest yndete
utfartsted.

Krokkleven ble den gryende turisttrafikks
store severdighet. Kunstnere både fra vårt
eget og andre land gjorde sitt til å Øke dens
berØmmelse. Den ble malt, beskrevet og be—
sunget av så mange, at bare få steder i vårt
land er blitt en lignende oppmerksomhet til
del. Følgelig strømmet folk til fra byer og
land for å oppleve dette enestående stykke
natur. Endog kong Cari Johan og dronning
Desideria var her en tur under et besøk på
Bærums Verk, og to utsiktspunkter ble opp-
kalt etter dem, Kongens og Dronningens ut
sikt.

En levende skildring av ferdselen i Krok
kleven, slik den fortonet seg på denne tid,
gjengis best etter Skillingsmagasinet fra 1846.
Vi finner der beskrevet karakteristiske repre
sentanter for alle den slags mennesker man
kunne tenkes å mØte på veien der en som
merdag den gang.

«Efter som Dagen skred frem, tiltog
Færdselen mere og mere i Kleven. Fra den
ene Kant kom endeel Officierer i støvede
Uniformer ledende forsigtigen sine Hester,
fra den anden et Selskab af unge Mode
damer med Solskjermer af forskjellig Farver.
Hist sad endeel Byfolk, ivrigen beskjæftigede
med Kikkertene, her en Landskabsmaler med
sine Papirer udbredte foran sig, hist frem-
stod med faste og sikre Skridt en Bonde fra
Hallingdalen iført store Skoe og hvide Strøm
per, en kort Trøie og en flad Kallot. Her
hoppede endeel BØrn nedover Stenene med
Bringebærkvister i Hænderne. Snart arbeider
en tungt belæssed Kjærre sig opad, trukket
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af en horket Hest, snart rider frygtlØs ned

over de steileste Steder en Bondepige med

Straahat paa Hovedet, smykket med brogede

Baand, hvoraf hun dog synes mindre stolt

end af det snehvide Linned, der bedækker

Armene lige til Haandleddet. Dennegang

var her ogsaa en Engelsk Lord, som med

sin Kone, Datter og en hilærd Professor i

Physik md sig slæbe afsted i sin Vogn uden

at gjøre sig anclen Uleiligheci end at holde

den smukke Kikkert.»
Annerledes var utvilsomt bildet en vinter—

dai, når sneen lå meterhøy og u]vene tutet.

Da var det nok atskillig mindre trafikk, bare

når de lange rekkene av tømmer— og tre—

kullkjørere (lukket ble det mere liv i

bildet.
I dag er tøinmerkjørerne de eneste som

fremdeles bruker den gamle veien i stØrre

utstrekning, selv om denne trafikken også er
betydelig redusert. M otoriserte transportmid
ler tar nu det meste av tømmeret andre veier,
slik at fotgjengere og skilØpere nu nærmest
har veien helt for seg selv, hvis det ikke går
slik enkelte frykter, at hiltrafikken slippes løs
over Krokskogen. Det ville være en ulykke
for de gående som i dag virkelig trenger
veier, hvor de kan være fri for biler og slippe
støvplagen og exhaustd unsten. Allerede i
1846 i (let før siterte Skillingsmagasin står
det at folk fra byen søkte opp til Krokkleven
«kjede af at slide de brolagte Gader og af
at indaande Brænderienes Uddunstninger —

for i alle fald en gang om Aaret at trække
frisk Luft.» Hvor meget mere trenger ikke
vår tids bybefolkning til å kunne komme til
nærliggende steder der det ennu kan pustes
fritt.

NATURVERN UTEN OPPSYN

ilV dr. H. L. Lvenskioid.

Når man tenker over hvad naturvern—

arbeidet har resu]tert i her i Inn det, er det

igrunnen merkelig at det går såvidt bra som
det gjør, for en ting er å frede, men noe

ganske annet er å påse at bestemmelsene blir

overholdt.
Det er innlysende at i fredede områder

som heskes av mange mennesker, vil i det

minste floraen være sterkt utsatt for å bli

heskattet. Ta bare en tur på HovedØen ved

Oslo en sommerdag og se hvad det der finnes

av bortkastede huketter.
Tenk også på hvad det vil si når «Heime

vernet» driver sine øvelser midt i den beste

rugetiden innenfor det fredede område på
Fokstumyren på Dovre. Området her ligger
helt uten tilsyn, uten oppslag om fredning,

og enhver foretar sig absolutt det han har lyst

til, kanskje bortsett fra å skyte fugl midt i

fredningstiden. Forsøk på dette har jeg for

resten også opplevet. Jeg hindret engang en
høitstående jurist i å skyte traner på Fokstu—

myren i rugetiden. Han blev meget for—

nærmet på mig, det tok jeg imidlertid med

ro, og tranene fikk da lov til å være i fred.

Sommeren 1955 var et stort antall fugle
reder på myren avrnerket med små papir—
vimpler. Hvor en så viftet disse papirfillene
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fra toppen av en husk eller fra en lang kjepp.
I )et var en fotograf Som var i arbeide der.
Såvidt jeg kunde forstå, hadde han hverken
tillatelse til å forstyrre fuglene eller forut
setning for å slippes lØs innenfor et freclet
område. Det har vært sett utallige eksempler
på hvilken skade en uvitende person, som
ikke har noe kjennskap til de dyrene han vil
arbeide med, kan forårsake, og værre enn

værst blir det når han til og med holder
på med sitt i et fredet omrade, hvor nettopp
denslags ting skulde være strengt forbudt.

Disse eksemplene viser bedre enn noe annet

hvor påkrevet det er med en inspekt4r for
naturvern og dessuten et effektivt oppsyn.
Uten dette vil det ikke nytte å få noen effek
tiv beskyttelse av vore fredede områder. En
annen ting som også er nødvendig, er å få
opp plakater, oppsiag og kunngjçiring om at

det og det område er fredet, ellers er det jo
ikke godt for folk å vite at naturen er be

skyttet.
Er enkelte trær eller tregrupper fredet, så

finnes det som oftest et skilt som klart og

tydelig kunngjør dette. Dessuten vet folk

som bor på stedet at det foreligger en fred
ning og de vil som regel hindre hærverk.
l\4en når det gjelder våre få naturparker,
hvor det er langt mere nødvendig at folk får
vite om fredningen, der mangler som regel
alt som heter plakater og oppslag.

I vår nordligste provins, Spitshergen, er
all flora på et meget stort område heskyttet
ved lov, men jeg har ennå ikke sett et eneste
oppslag om dette.

Nu er det begynt å komme turister dit opp
igjen. D/S «Lyngen> går nu flere turer dit
om sommeren, og turister går iland både i
Longyearbyen i Isfjorden og i Ny Ålesund
i Kings Bay (Kongsfjorden). Efter å ha vært
en tur iland kommer disse menneskene ofte
ombord igjen med store buketter av vakre

polarhlomster. Selvfølgelig er de i god tro,
for hverken ombord i «Lyngen» eller på de
steder de går iland, finnes det noe som for
teller om at det er forbudt å plukke blomster.

Så har vi utlendingene som med eller uten
tillatelse fra Landbruksdepartementet samler
fugl og fugleegg innenfor norsk område. Det
er her særlig Spitsbergen og Finnmark med
alle de sjeldne og merkelige artene det går
hårdest ut over.

Her burde det føres en streng kontroll, og
landets naturvernforeninger bØr såvidt deres
interesser angår, tas med på råd fir slike til—
latelser blir gitt. En annen ting er at når
det gjelder denslags innsamling, bØr det set
tes en «Bag limit», så det bare gis tillatelse
til å felle et bestemt antall eksemplarer av
hver art, og så bØr det kontrolleres at be
stemmelsene overholdes.

For Spitshergen har vi de samme regler
som dem vi har i Norge. Ingen kan her samle
og skyte i fredningstiden eller skyte fredet
vilt i jakttiden uten tillatelse fra det departe
ment området sorterer under. Det ser for
resten ut til at man her må være enda mere
forsiktig med å gi tillatelse. Da jeg kom til
Longyearbyen i 1954, var jeg forbauset over
at det ikke fantes polarsvømmesnepper på
Hotelineset i nærheten av grubebyen, for her
pleier det å ruge ca. I 5 par. Men så fikk jeg
oppløsning på gåden, for direktør Brodtkorb
fortalte mig at sommeren 1953 hadde det
vært en engelskrnann (ler og samlet fugl.
Han hadde bodd hos sysselmannen. Såvidt jeg
kunne forstå hadde han skutt ned for fote,
i alle fall hadde han utryddet hele bestanden
av disse vakre svømmesneppene på Hotell
neset. Det kan gå mange år før det igjen
finnes en liten hekkende koloni av dem der.

Man kan aldri være sikker på om ikke
disse samlerne vil plyndre et område for
sjeldne arter i kommersielt iemed. Det be—

4
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tales ennu ganske godt for enkelte sjeldne

arter. Det burde derfor være en regel at til

latelse ikke blir gitt til privatfolk; de samler

ofte på fugleegg som gutter samler frimerker.

Der det imidlertid foreligger en ansøkning

fra et anerkjent museum eller et universitet,

må det være anledning til å gi en begrenset

tillatelse. Det ser ut til at det bare er her hos

oSs at det er så lett å få lov til å plylHire slik

som det ofte gjøres. Man kan jo forsøke å

få slik dispensasjon i England eller Tsk1and

og se hvad det vil føre til.

Det er nå håb om å få fredet to av vore

sj eldneste gåsearter på Spitshergen, nemlig

ringgås og hvitkinnet gås. De blir nå på flere

måter så sterkt desirnert at det er fare for

at de vil bli helt utryddet. Det er ikke bare

jakten på dem som hevirker dette; man be—

hçiver bare å tenke på oljesvineriet ved de

danske kyster siste høst for å forstå hvor far

lig dette er for fugler som overvintrer i

området, og det er nettopp tilfellet med våre

spitsbergengjess. Disse fuglene b54r ikke tas

med hvis det gis dispensasjon fra fretlnings—

bestemmelsene.

I Svalharclområclet, Som også omfatter

Spitshergen, er de fleste fugler fredet fra io.

juni til 15. august. Allikevel vil nesten hver

eneste liten fangstskute som passerer en holme

med ærfugi og ringgås, sende folk iland

gjerne midt i fredningstiden og ta med hvad

det finnes av egg, uansett om de er ruget eller

ikke. Rugede egg blir bare slengt overhord

efter å være blitt «gjennemlyst».

Foruten at dette er en i aller hØieste grad

ulovlig handling, er det også det mest van—

vittige slØseri noen kan tenke sig. Skulde det

bli tatt noen egg i fredningstiden, ville det —

selv om det er forbudt — ikke være så for—

færdelig skadelig hvis bare de rugede eggene

fikk ligge i fred. Det lar seg lett undersøke

om egg er ruget eller ikke. Det er bare å

prøve dem i et spann med ferskvann; blir

de liggende på flatsiden er de friske. Men

disse karene som røpler egg i fredningstiden

er for late til å ta med seg et spann med vann

for å prøve eggene. De unnskylder seg med

at kyllingen vil drepes ved en slik prøve.

Dette er imidlertid noe sludder, eggene tåler

utmerket godt en slik undersøkelse. Men

disse folkene vil i det hele tatt ikke høre på

en sakkyndig uttalelse, de vet alt slikt så

meget bedre se1v
Den fantastiske ærfugihestand som engang

fantes på Spitsbergen er nå snart en saga blott,

og ikke på noen måte en faktor av Økonomisk

betydning som den engang var. Det må opp-

syn til, hvis vi ved hjelp av de sørgelige res

ter som ennå finnes, skal få hestanden av

ærfugl på fote igjen.
På samme måte er det med ulovlig rens

dyrjakt. Renen som tidligere fantes i tusener

over hele Spitshergen, er nå nesten utryddet,

og det til tross for at den er totalfredet!

Imidlertid gjør folk i de norske småskutene

hvad de kan for å ødelegge den resten som

er tilbake av den engang så tallrike hestand.

Det nytter ikke å gi lover om beskyttelse

av naturen hvis det ikke samtidig bevilges

midler til oppsyn så det kan påsees at loven

blir overholdt. Dessværre kan det selv innen

for rammen av det tillatte gjøres adskillig

skade av uansvarlige personer.

I Ekmanfjorden (en sidearm av Isfjorderi)

på Spitshergen, er det en nokså stor holme,

Coraholmen. Den har alltid vært tilholdssted

for en bra bestand av spitshergengås. Disse

gjessene, som alle våre ande- og gåsefugler

forøvrig, mister alle svingfjærene på ån gang

i sommermytingen. Da kan de ikke fly og er

helt hjelpeløse overfor mennesker. Enkelte

år er spitshergengåsen fullfjæret innen 15.

august når jakten begynner, i andre år ikke.

I 1950 kom en mann fra Longyearbyen til
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Coraholmen første jaktclag og skjøt 90 gjess
som ikke kunne fly! Dette skjedde altså
innenfor rammen av det tillatte, men han
utryddet hele bestanden av gjess på holmen.
Mcd den erfaring man nå har, kan man for
utsi at det vil ta år før det atter er en gåse—
bestand av betydning der.

Jeg har ved flere anledninger Sett at disse

fuglene ikke har kunnet bruke vingene så

tidlig som I 5. august, og har derfor tillatt
meg å foreslå fredningen forlenget til den
2Ode,*) for efter den i Sde har jeg ikke sett

noen som ikke kunne fly. Men kan de først

det, er det virkelig god sport å få fatt i en gås.
Om disse sakene kunne det skrives side

opp og side ned, men det får vare med dette.
Skal arbeidet med vern og fredning av

våre naturherligheter lykkes, må det bevilges
penger til en inspektør som kan reise rundt
og undersøke forholdene ved de fredede om
råder. Vi må få oppslag som viser at naturen
er beskyttet ved lov, og vi må få et oppsyn
som kan påse at bestemmelsene blir respek—
tert, ellers vil de vure mer eller mindre illu—
soriske.

*

Dyrefredning rn. v.
på Svall?ard.

Bestem an/ser om. jakt, fangst og fredning
på Svalbard.

Fastsatt ved Kronprinseregentens resolusjon
av 26. august 1955.

i. Svalbard omfatter i disse bestemmelser
også det tilhøren de te rrito rialfarvann.

Med fredning menes at det er forbudt å

*) Ifølge § 5 i efterfølgende fredningsbestem
omelser for Svalbard er spitsbergengåsen nu fredet
til og med 20. august.

jage, fange, drepe eller skade vilt som om
fattes av freciningen.

2. Rein, hare, moskusfe og hvalross er

fred et.
Isbjørn er fredet på Kong Karis Land med

tilhørende te rritonalfarvann.

§ 3. Rev er fredet fra og med i. mars til
og med 15. oktober.

§ .
Jakt og fangst og innsamling av egg

og dun utenfor fredningstiden av de under

§ 5, 2. ledd og § 6, 2. punktum nevnte fugle—
arter er forbudt uten til forbruk på Svalbard
og i Svalbardfarvannene.

§ 5. Følgende fuglearter er fredet hele
året:

Ringgås eller gaul (Branta bernicia), hvit—
kinnet gås eller grønlandsgås (Branta leucop—
sis), ærknnge eller praktværfugi (Somateria
spi’ctabi/is), sahinemåke (Kema sabini), p°—
la rsvøn nesneppe (P/ia/aro/ais Julicarnis),
svØmmesneppe (P/ma/aropus lobatus), sten—
vender ( ilrenarm inté’rprt’s), polarliper
(Grocetbia alba), islandsneppe (Galidris ca—
nutus), my rsnipe (Galidris alpina), sandlo
eller prestekrave ( G/ta wdius hiaticula).

F1ende fuglearter er fredet fra og med

10. juni til og med 20. august:

Kortnehbgås eller spitsbergengås (sinser

hrachyrhvncliitis), havelle eller isand ( G/an—
gula h)clnalzs), svartand (Melanitta mgra),

ærfugl (Soniateria molissima), lomvie eller

spissnehhet imike ( (Jria lo,,ivia og Uria aalgr),
samt lunde fugl (Fratercula arctica)

§ 6. På Bjørnøya er rype fredet hele året.
På det Øvrige Svalbard er rype fredet fra og
med I. mai til og mccl 20 august.

§ 7. Egg eller dun av fredet fugl må ikke
tas bort fra reirene i fredningstiden.

§ 8. Disse fangstmåter eller fangstredska—
per er forbudt: Gift eller fotsaks (trampsaks)
for alt vilt, garn og limpinner til fangst av
fugl. De som legger ut selvskudd for isbjørn,
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må avmerke stedet, slik at det er tydelig for
folk. Innen fangstfeltet forlates må alle ut—
lagte seivskudd fjernes.

§ 9. Det er forbudt i tiden fra og med
lo. juni til og med 20. august å løsne skudd
i foglefjell eller innen en avstand av inntil
i nautisk mil fra samme. Likeledes er fløy—
ting mccl skipsfløyter innen en avstand av inn
til 5 nautiske mil fra fuglefjell forbudt i samme
tidsrom, når ikke hensynet til skipets eller
passasjerers sikkerhet gjør (lette nødvendig.

§ ro. Når særlige grunner foreligger, kan
departementet gjøre unntak fra bestem—
m elsene.

§ i.’. Det er straffhart å overtre disse
bestemmelser.

§ 12. Disse bestemmelser trer i kraft
i. november 1955. Fra samme dag oppheves
foiskriftcne om fredning og om jakt og
fangst av landpattedyr og fugl på Svalbard
fastsatt ved kongelige resolusjoner av 27.

mai 1938 og 24. februar 1939.

VERDENS NORDLIGSTE FURUSKOG
,lv forstkandidat Thv. Kieritlf.

Golfstrmmen, som på en så tiltalende
måte slikker langs vår lange kyst og bringer
landet vårt så mange fordeler, er også en
av årsakene til at Norge kan oppvise Ver—
dens nordligste furuskog — nemlig i Sta—
bursdalen, ca. 700 8’ n. hr. i Kisstrancl her—
red på vestsiden av det innerste av Porsanger—
fjorden. Riktignok finnes eier furu litt lenger
nord på østsiden av fjorden, i 134rselvdalen,
på ca. 7Q0

20’, men furuen eier vokser så
spredt i hjerkeskogen, at man ikke kan kalle
det furuskog. Det skal før krigen ha vært
en liten samlet gruppe av furuer også der,
men tyskerne bugg eie få trærne som dannet
dette holtet.

I Stabursdalen derimot er det skog, tildels

riktig bra skog, selvsagt preget av den nord
lige vokseplassen.

Når man en sjelden gang kommer på de

kanter av landet og man har egen bil, er

det lett å komme opp i skogen. Ad riksvei

50 fra Alta kommer man forbi Skaidi gjest—

giveri i Kvalsund nordøstover ned til Pors—
angerfjorden ved Olderfjord, fortsetter så
sydover langs fjorden ca. 50 km til man har
en fotballplass på høyre hånd, der svinger
man av, kjører gjennom begge galgene, satt
opp til mål, og fortsetter i samme retning
vestover noen hundre meter, så er man ‘ecl
de første spredte furuene, eie står hist og- her
innimellom hjerkeskogen. Lenelet er fast og
flatt, så med en ikke for lav bil kan en ta
seg frem innimellom buskene og trærne.

Snart blir det flere furuer, det blir skog.
Skogtaksator J. G. Juul, som under sitt

arbeide for 30 år siden med taksering av
statens skoger i Finnmarken, studerte furuens
nuværende og tidligere utbredelse, har skre
vet herom i Tidsskrift for Skogbruk. Om
furuen i Stabursdalen skriver han:

«Furuen i Staburselalen ligger omkring
Staburselven og dens bielv Diljokka. Furuen
begynner ca. 3 km. fra sjøen og går oppover
langs Stahurselven til Fossen ca. 10 km. fra
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sjøen. Ovenfor Fossen blir dalen trang og
bratt, og her er det noen kilometer, hvor der
ikke vokser furu, men ovenfor Roce vier
dalen seg atter ut, og her står noen få spredte
trær, som er de Øverste i Stabursdalen. Langs
Diljokka vokser furuen forbi Diljokvann, og
de Øverste trærne står ca. io km. ovenfor
sammenløpet med Stahurselven. Fra Fossen
strekker området seg nordstover langs skrå—
ningene av Halddevarre, videre i nordøst over
Bakteçokka langs B uollenvarres nordside og
i en bue opp til Maderjavrre, herfra går
skoggrensen ned i Staburselven. Utover langs
fjorden og ca. 3 km. fra stranden står der
atskillig spredt furu langs Cuosgall og Cappis
bakte til bortimot Igildas.

De høyestvoksende furuer på Halddevarre
og Bakteçokka står ca. 200 ni. o. h. (Fossen
ligger på en høyde over havet av nær 100 rn).

Skogen er hverken oppmålt eller taksert.

Delvis på grunnlag av opplysninger fra lærer
Bevkop kan arealet skjnsmessig ansettes til
ca. io 000 dekar, hen inngår dog atskillig
lØvskog.

Furuskogen er nu temmelig glissen og
ihiandet hjerk, dimensjonene er gjennom
gående små, men tidligere fandtes her svære
dimensjoner, ofte så store at 2 mann hadde
vanskelig for å favne rundt dem. Gjenveksten
er jevnt over ytterst sparsom, dog finnes der
på hegrensete områder tilfredsstillende foryn—
gelse. Østenfor Fossen er der atskillige par
tier med småskog, som enten er død eller
dØende, uten noen påviselig ytre årsak. Det
er i det hele tatt ganske alminnelig her ute
ved sjøen at plantene til å begynne med vok
ser ytterst langsomt inntil de blir 30—70 år,
for så plutselig å skyte raskt i været, men når
de blir ca. 2 m. høye begynner de å skrante
for tilsist å dØ helt ut. Rundt omkring i sko—

T. K, FOT. - 52Pd åpni,iger i skogen er det fine steder frodige småtrær.
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gen finnes der, dekket av rnose og lav, svære

forkullede stammer som viser at ilden engang

har herjet.»

Juuls uttalelse om små furuene er litet opp

muntrende, men hans inntrykk av utviklingen

ligger nu 30 år tilbake, og det kan vel vare

en mulighet for at den stigning i årstempera—

turen, som har vært særlig stor og merkbar

nordligst i landet har bedret betingelsene for

treveksten også i «Verdens nordligste furu—

skog».
Under en kort befaring sommeren 1952

fikk jeg inntrykk av at forholdene for furuen

var ganske gode. Selve skogen og tretypene

minnet sterkt om en fjellskog sønncnfjells i

en høyde av 800—900 in. o. li. — se fotocne.

Furtiene så riktig livskraFtige ut, men der

var selvsagt også utpreget kortvoksete, bred—

kronete trær. hotografiene her er tatt i den

Østre utkanten av selve skogen. Lenger inn

— og vest — var hestandene tettere og

furuene mer oppkvistet.

Det som var særlig oppmuntrende var de

plantene på !/—I og I ni. som der ikke

var så få av på smååpningenc. Disse små—

trarne var nok eldre enn de ved fS4rste blikk

så ut til å være, antagelig 20—30 år, noen

kanskje enda eldre, men riktig bra toppskudd

hadde de alle. Det var så langt fra at de ga

inntrykk av å være sveklinger. Det spørs da

uro også disse vil lide den skjebne som Juul

skriver om: «men når de blir ca. 2 m. høye

begynner de å skrante for tilsist å dø helt ut.»

Med den veksten de nu har vil (le fl opp i

ca. 2 m.s høyde i løpet av 8—so år. Så får

vi da se hvorledes de utvikler seg.

Det er all grunn til å ta vare på denne

meget interessante, helt en estående skogen

— til å frede et passe, ikke for lite areal av

den. Og det bør gjøres snarest mulig, så intet

blir foregrepet ved en eller annen hugst. Det

hØr antagelig i de çventuell frçdningsreglene

inntas bestemmelse om at bjerkekratt kan

ryddes bort, hvis det sttr til fortrengsel for

fu ruetterveksten.

I et fredet felt her skulle man ved å legge

ut fors4ksfelter og ved nøye målinger kunne

registrere klimavekslingenes inn flytelse på

furuens foryngelse og vekst — og ved regel

messig konglesanking også på dens frøsetning.

Da nuværende professor Osear Hagem i

å rene 1912—1914 foretok sine undersøkelser

over furucos fi-øsetning også nordligst i

Norge, koni han 11. a. til det resultat at for

l’innmarkens vedkommende hadde der i (le

siste 44 årene I 871—1915 vært 13 middels

eller gode kongle—or, men intet godt frødr.

Hagein refererer i denne forbindelse noen

resultater, som A. Ren vall noen år tidligere

var k( on met til ved un dersøkelser av furu—

skogen i Nord— l”inland, hi . a. rundt Enare,

nemlig at der i disse skogene gjennomsnittlig

ha re hadde vart I godt fr54ii r for hvert i oo

år. Renvall hadde i (li5SC nordlige skugene

ikke fimnet noen aldersklasse yngre enn

—6o år.
T. . lOT 51

Dcl er ti/dels vakre furtiiypcr i Siabursdalen.
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Den rike foryngelse man nu ser mange
steder i furuskogene i Troms og Finnmarken
tyder på at sommervarmen i (le senere 40—50

årene iallfall i en eller noen få perioder på
2—3 påfølgende år har vært så høy at der
er produsert godt frØ og at dette har fått
gode spirebetingelser.

Det vil være av stor interesse å få under
søkt hvilke år denne rike etterveksten skriver
seg fra. En oversikt over sommervarmen i
denne tiden vil selvsagt også ha stor be
tydning.

Dette er ett av (le spørsmål som vil kunne
studeres i Stabursdalen. Der er også en rekke
andre beslektede forhold, som et nærmere
studium av vegetasjonen her i «Verdens
nordligste furuskog» vil kunne belyse.

Praktisk talt all furuskogen her eies - av
Staten, mens private eier mindre områder,
mest gamle hje rkehevokste slåtte r, vesentlig
langs vassdraget. Det skal være et ganske
bra fiske i Staburselven, og der finnes endel
slåttehuer og fiske— og jakthytter. Heldigvis
har skogforvaltningen vært forsiktig med
hortfeste av hyttetomter tiltross for atskillig
pågang. Når der er private eiendommer,
hvor man jo ikke kan nekte oppsetting av
hytter, hr det offentlige være særlig forsiktig
med å imøtekomme ancragender om leie av
tomter, spesielt herefter, siden det nu for—
håbentlig kan bli tale om fredning.

De gamle rettigheter, som fastboende har til
å få utvist ved kan (ler neppe gjøres noe med,
men de h5r om mulig begrenses til løvskogen.

FUGLEFREDNINGEN I VORMA
/Iv kjøbutanu. G. F. Brandt.

Denne fredningen ble ikke gjennomført
ved bare ån manns arbeide. Det er i første
rekke sympatien for fredningen fra de litt
over 140 grunneiere og fra private og offent
lige institusjoner som førte til at fredningen
ble fastslått ved kgl. resolusjon 3. mai 1935.

Den fuglepark som her ble godkjent strek
ker seg fra Minnesund i nord til Svanfossen
i syd — en lengde på 2! km.

For 50—60 år siden, tiden omkring år
hundreskiftet, var det hele vinteren og ut
april store flokker ender i Vorma. Her som
andre steder var det dengang ikke så mange
jegere — men det var ordentlige jegere.
Senere ble det lettere å tjene penger, og det

ble moderne for ungdommen å kjøpe gevær.
Følgen ble at det ble meget skyting på
endene. Det var imidlertid ikke antall skutte
ender som desimerte bestanden, dertil ble
avstandene på denne elven for store. Men
på grunn av all skytingen var endene i tyve-
årene blitt så sky, at det var sjelden å se en
and. Dette var oppsiktsvekkende. Men enda
turde jeg ikke tenke tanken helt ut om et
fredningsområde. Min første henvendelse oni
fredning ble i hvert fall ikke møtt med den
nødvendige forståelse av saken. Det var først
i 1933 da foreningen Kjenn Dit Land hadde
utflukt til min hytte — da jeg tilfeldigvis
kom med en bemerkning om nødvendigheten
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av å få fredet futleIivet på Vorma, at (len

energiske formannen, lektor kaptein 0. T.

Lund straks grep tanken. Foreningen ned

satte like etter en komnité på 3 medlemmer

til å arbeide med saken: Lektorene Lund og

R. Lyngnes (zoolog) og med meg som for

mann. Før vi begynte våre mange propa

ganda—artikler i lokalavisene hadde jeg alle

rede underhånden fått 30—40 underskrifter

av strandeierne. Og etterhvert som de trykte

listene med uiiderskriftene kom inn, ble de

offentliggjort. En henvendelse komitéen

sendte herredsstyrene i Nes og Eidsvoll førte

til enstemmig anbefaling av fredning. Også

takkeskrivelser for det arbeidet vi holdt på

med ble offentliggjort.

Dette var den første Vorma—fredningen.

Senere er jo hielvene Andelven med Risa og

Nessa, som alle render ut i Vorma ved «Ver

dens ende;>, kommet med i fredningsom

rådet,

Vorma (Varma) har selv i kolde vintre

noen glenner med åpent vann. I)et er l’vijøsa

mccl det store dyp — dypere enn Oslofjorden

— som lagrer solenergi og som fører varmt

vann nedover i Vorma og derved gjør den til

et ideelt oppholdssted for svømmefuglene om

vinteren.

På denne måten kommer Vorma—frednin—

gen i en særklasse, idet nesten all annen fred—

ning har stØrst betydning for faunaen i som—

merlialvåret.

Det kan enkelte ganger være mange

ender i Vorma om vinteren nå. Rent anslags

vis fem, seks hundre på hele området. Men

ikke så mange som det kunne være omkring

år 1900.

For 121 år siden berettet Morgenbladet

om to svaner på elven. Den ene ble skutt

ved Svanfossen og den annen ved Minne

sund. Før fredningen så jeg engang i for

rykencle vær tre svaner Som omtrent en

*l

i. )c. FOT.
variia ca. ‘,,, ,ioiå jor Eåisvo// jeriiba,ies/asjon — se/I fra øst

siden. På /e,, vestre sitter hp,,imot 51) sz’co;er. 3. mars — Ç 5.
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hva man kan oppleve!
1. «Naturen» nr. 7 1955 er inntatt

efterfølgende brev fra en naturvenn

Det har vel forhauset flere enn meg å lese i
«Naturen» nr. 17 1954 om gresshoppesange—
ren. Det står meg så fjernt å forstå beret
ningen om å ha anstrengt seg til det ytterste
for å få skutt en meget sjelden fugl, og sant—
tidig heklagelsen over «hvor liten interesse og
som følge derav dårlig viten folk har for
fuglene og sangen».

Det er ikke ved å skyte de sjeldne fugler
en oppnar å vekke folks interesse for dem. Vi
har dessverre så altfor mange som straks skal
skyte når de ser en fugl utenom det vanlige.
Hvor mange av de sjeldne isfugler, som lei—
lighetsvis besøker oss, får vel leve og glede
den som kunne ha glede av å se en så vakker
fugl slå seg ned i hans egn, om enn bare for
en tid.

En morgen så jeg to havørner. Innen
middag var de begge skutt. Heiren er sjel
den på våre kanter. En mann herettet med
stolthet overfor meg at han en dag så en
heire, og skilte hodet fra halsen med det første
rifleskudd.

En nise holdt seg flere dager i småbåt—
havnen i Larvik. Den var så tam at fiskerne
tok på ryggen til den når den kom i nærheten
av båtene. Så skriver avisene en dag om en

time oppholdt seg ovenfor Sundbroen. Og
aldri hørte jeg om at andre noen gang hadde
sett svaner i dette område. Sikkert er det:
Det falt aldri meg inn at her skulle komme
svaner. Men allerede første året kom svanene.
Først tre — fem — otte. For hvert år øker
antallet. Iår kunne en se mellom 6o og 70
svaner i en flokk.

sjelden fangst. En mann hadde tatt en nise
med hendene fra båten sin.

En tiur holdt til i den ganske tette bebyg
gelse like ved Larvik. Den var så lite sky at
den ble rolig sittende på hustakene når folk
gikk over gårdsplassen. Den ble skutt. Den
kjekke jeger fikk heldigvis en mulkt på kr.
250. De innlegg som kom i avisene fra pri
vatfolk både i anledning nise fangsten og
tiuren viste heldigvis at det også er folk som
setter pris på 1vet i naturen.

Larvik, 31. januar 1955.

S. jirbo Htaeg.

«Naturen » s redakt1ir, professor Knut
Fwgri, kommenterer brevet, og vi inntar her
første del av hans kommentar:

Jeg vil gjerne, på egne og samtlige andre
norske naturvitenskapsmenns vegne, så sterkt
jeg kan understreke det som hr. Arho Høeg
skriver ovenfor. Folks klåfingretbet og drepe—
lyst er ganske usannsynlig. De anførte eks
empler: havørnene, heiren, nisen og tiuren,
er slik at vi alle sier en hel del som selv jeg
ikke vil sette på trykk. Egentlig er det bare
rn gledelig sak i det hele: mulkten på 250

kroner. I de få tilfeller det er lyktes å trekke
pøbler av denne «jeger—typen for retten, har
de gjerne sluppet med en eller annen komisk
historie, 10 kroner eller en dag betinget eller
noe i den retning. Dersom våre domstoler
ville reagere kraftigere endel ganger, ville vi
kanskje se litt forskjell.

Ennå mere ville det være å ønske at avisene
ville ta en annen holdning. Alt for ofte blir
ørnemyrding til en heltedåd i avisene. Der—
som de konsekvent ville karakterisere den
slags som det svineri det er, ville sikkert også
mye kunne vinnes.

•1
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BEVARING AV NORSKE MYRER

I sine kommentarer til forslaget om ny

naturlov skriver den komite, som ble nedsatt

av departementet i I 947 om myrene

«Torvrnyrene i et land har bevart plante—

rester fra tusener av år tilbake i tiden. Ved

å studere mikroskopiske pr4ver av torven fra

hunnlagene opp til overflaten, kan botani—

kerne i vår tid rekonstruere skogens historie

fra istiden frem til historisk tid. Denne historie

avspeiler store klimatiske forandringer. Torv—

lagene registrerer også det eldste lanclnåm,

det eldste jordbruk, fordi våre kornsorters

hlomsterst4v konserveres i torv. Både i Sverige

og Danmark og Norge har torvmyrforskerne

i nyere tid kunnet klarlegge når landnåmet

tok til under stenalderen og hvordan for

skyvninger i treslagenes utbredelse fra sten—

alderen gjennom bronsealderen og jernalde—

ren frem til nyere tid gikk for seg. Dette har

den stØrste betydning for en riktig forståelse

av ‘åre nuvarende skogers natur og for en

planlegging av de tiltak som hr settes i verk

for å gjenreise f. eks. skogen i kyst— og fjell—

traktene.

Men torvmy rforskningens metoder for—

bedres stadig, og fremtidens videnskapsrnenn

vil sikkert kunne utlese mange viktige ting

av torviagenes planterester som vi i dag bare

så vidt aner. FØlgelig må torvmyrene ikke

bunnskrapes, der må avsettes parseller til

fremtidig forskning.»

Høsten 1954 tok styret i Østlandske Na—

turvernforening opp saken, idet det foreslo

at der skulle legges en plan for bevaring av

karakteristiske og vitenskapelig interessante og

verdifulle myrer og myrtyper. Det satt opp

følgende fremstilling:

«Landets myrcr betraktes av mange som

unytthar verdilØs mark, iallfall slik de ligger

i dag.

FOT. Myr i nærheten av Stor!jellseter, iltisa, ca. 880 in. o. li.
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Selv store nakne sn.y

rer, som tidligere blev

ansett for å være helt

ubrukelige til skog

produksjon, blir nu

I grøftet for at de ved

gjøds/ing kan gjøres

så næringsrike, at det

vil lønne seg å plante

skog på dem. Østfold.

T. . FOT 55

Endel myrer har imidlertid også nu sin

ikke tibetydelige verdi. Alt etter beliggenhet

og natur blir noen myrcr etterhvert dyrket
opp eller tatt til kitlturbeite, endel myrer Som

inneholder brenntorv blir nyttet til produk

sjon av brensel mens endel nwsemyrer 1,ru—

kes til produksjon av torvstrØ. Og mange
skogmyrer blir grøftet med tanke pt å over

fØre dem til skoghærende mark.
På dette vis blir myrarealet mmd re og

mindre, og særlig når man nu muligens står

foran en mere omfattende dyrking av myrer

til skogproduksjon — nemlig ved gjødsling
selv av magre myrer, vil kanskje myrene bli

avgrøftet og omdannet i en utstrekning som
vi ikke kunne tenke mulig for bare io år
siden.

Det er jo gledelig og en fordel for landet,
at myrene blir utnyttet. Man må imidlertid
ikke bare se på landets myrer som nyttbare

arealer. Det har meget stor vitenskapelig

betydning at endel myrer rundt om i landet

blir bevart urØrt av grøftespaden og plogen
og uberørt av enhver gjødsling.

Man må hI. a. være oppmerksom på og ta
hensyn til hvilken rolle de spiller for iollen—

granskningen med studium av skogtrærnes

og andre planters innvandring og deres veks—

ling i utbredelse fra istiden fremover til histo

risk tid, og til den betydning pollenundersø—

kelsene kan få for vår viden om tidligere

tiders klima, kultur og næringsliv. (Det kan

henvises til såvel norske som svenske og dan

ske undersØkelser, som har brakt meget

interessante resultater).
Også for andre grener av den naturviten—

skapelige forskning vil det ha sin store be

tydning at forskjellige myrtyper blir hevart

for fremtiden. De er uerstattelige naturdoku

menter.
Et viktig moment er også, at det ganske

sikkert har stor betydning for vår mangear

tede fauna, at der rundt om i skogene og

i fjellet finnes sumpige områder. Skremmende

eksempler fra andre land viser at det kan

være meget uheldig å være for ivrig til å

trrlegge vann og myr og å gripe sterkt inn

i naturens orden.
Myrene utgjør karakteristiske trekk i norsk

natur, de gir variasjon i skog og fjell, de har

en særpreget skjønnhet, som har satt verdi—

fulle spor i norsk kunst og norsk folkeminne.
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Alt dette taler for at vi bør hevare noen myrer
så urørt som mulig, og det kan bare gjøres ved
fred n in g.

Noen vil kanskje innvende, at vi har så

svære vidder av myr i Norge, at (let har
ingen hensikt nu å frede myr. 1)ertil er å
si, at så lente vi tilsynelatende har overflod

p’ myrmarker og så lenge oppfatningen ennu

er, at myrene ikke representerer særlig store
verdier — kan det forhåpentlig være mulig

uten for store utlegg å få fredet egnete og
karakteristiske myrstrekninger. Det er (len ur

nettopp nu vi hør tenke alvorlig over disse
forholdene og planlegge hvordan saken skal
gripes an —— og så komme igang. Senere blir
det vanskeligere.»

Etter å ha konferert med endel for (lette
spørsmål interesserte, ble det innkalt til et
møte for å diskutere spørsmålet. Møtet ble
holdt i Oslo 20. april 1955, her møtte for—
uten innbyderne H54eg og Kierulf følgende:

Professor Hj. l3roch, formannen i Landsfor—
bundet for Naturvern,

Direktør Ø. Brandt Kjelsen,
Skogdirektoratet,

Professor Rolf Nordhagen, Oslo,
Professor Knut Fægri, Bergen,
Direktç4r Aasulv Løddesøl, Det norske My r—

selskap,
Direktør 1-leggelund Smith, Ny jord,
Statskonsulent P. Th urmann—l\4 oe,

Skogdirektoratet,
Kontorsjef C. Bonnevie—Svendsen, Det

norske Skogforsøksvesen.

Det var her enighet om ønskeligheten av
å få lagt ‘en landsplan for en fredning som
foreslått, og at det hastet, da flere og flere
myrer etter hvert blir enten dyrket opp, av—
grøftet og/eller gjødslet med tanke på skog
produksjon eller påvirket på annen måte.
Man var også enige om at der snarest bØr

sendes ut forespørsel fortrinsvis til skogfunk—
sjonærer over hele landet for å få en over
sikt over hva der måtte finnes av urç4rte
myrer som det kan bli spørsmål om å bevare.

I samråd med professor Nordhagen ble
der satt opp en skrivelse sålydende

«Som (let vil fremgå av vedlagte proine—
moria har Østlandske Naturvern forening tatt

°PP spørst om å få bevart noen myrer
av karakteristislce typer i (le forskjellige deler
av landet. I den anledning er det nødvendig
å få samlet opplysningen om nivrer som kan
egne seg for fredning som naturreservat, og
i denne forbindelse vil vi være meget takk
nemmelig for Deres hjelp.

Det gjelder å få rede på om (let innen for
det område hvor De er kjent, fins en eller
flere myrer som De mener kan egne seg
som slikt reservat. Myren (e) kan vare av
h vil kcnsomh el st type m nemy r eller gress—
myr, helt gjengrodd eller med åpent vann
i midten. Men avgjørende er det at mi’ren
ikke har va’rt grøftet, gjødsiet eller utsatt for
annen menneskelig påvirkning (bortsett fra
bærplukking, beite i mindre målestokk o. I.
Den må ikke være for liten og bØr ikke ligge
opp til dyrket mark. Tilløp og avløp må være
slik at det ikke er rimelig at noen vesentlige
regulerende inngrep vil kunne finne sted.
Om myren utgjør en del av et større myr—
kompleks, må forholdene ligge slik an at inn—
grei) i resten av myrområdet ikke vil virke inn
på den deirn som tenkes fredet.

Det er meget viktig at eiendomsforholdenc
er slik at samtykke til fredning vil kunne opp—
nåes uten store utgifter for det offentlige.

At myrene blir lagt ut som reservat vil i
tilfelle kun si at den skal være sikret mot
grç4fting og annen endring i grunnvannstan—
den, torvtaking, gjødsling, treplanting o. 1.,
mens derimot hærplukking vil kunne finne
sted som ellers, heller ikke er det nødvendig
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at det gjøres endringer i bestående heiteret—

tigheter eller i bruk av vinterveier.

H vis De har kjennskap til en eller flere

myrer som I)e kan tenke I)em vil kunne

fylle disse betingelser, vil Naturvernforenin—

gen (adresse Møllergaten 16, Oslo) være

takknemlig for å få beskjed. Opplysningene

hes gitt så fullstendig som mulig; se neden—

stående 6 punkter.

Med hilsen.

(,Z)stlandske Aatorvernforening

i. Myrens navn.

2. Herred, beliggenhet i herredet.

3. Høyde over havet, størrelse.

4. Myrtype.

5. Eiendomsforhold og hruksrettigheter.

6. Andie opplysninger.»

Denne rundskrivelse ble av skogdirektora—

tet sendt til statens skogforvaltere, fylkenes

og herredenes skogfunksjonærer og til bygde—

almenningene og av naturvernforeningen til

en rekke større skogeiere.

BARE NOEN EIKETRÆR!

Det er vanlig å uttrykke hensikten med

et rasjonelt skogbruk omtrent slik: Ved—

varende å utvinne av skogsmarken et størst

mulig økonomisk utbytte. Det gjelder altså å

produsere et størst mulig kvantum av høy

kvalitet av det eller de treslag, som på stedet

er de mest verdifulle. Et tilsvarende çikono—

misk mål må også en jordbruker stille seg.

Men skal gårdbrukeren være så ensidig,

at han bare tenker i kubikkmeter og kroner?

Er det ikke også andre verdier ute i naturen

som han bør tenke på og ta hensyn til? Har

det ikke litt å si, at det stykke natur han har

å stelle med — enten som eier eller bestyrer

— er vakkert? Man må ikke la alt drukne

i tanken på og et stadig mas for bare å skaffe

flest penger. Riktignok er det naturlig at det

blir hovedsaken, men man kan kjøpe gullet

for dyrt. Det er noe som heter estetiske, im—

materielle vei-dier. Uten dem ville livet bli

sørgelig tomt.
Hvilken glede kan det ikke gi å ha f. eks.

en vakker allé opp til gården, et stort tuntre

— eller en svær kanskje flere hundre år

gammel furu eller eik nær innmarken eller

ute i skogen? Et tre som har stått der som

en personifikasjon av ocielstanken. Mens gene

rasjon følger på generasjon som eier av gård

og skog, sønn fçlger etter far — så står et

slikt tre og binder et nytt slektledd til de fore

gående.
Kanskje har oldefar eller tippoldefar til

den nuværende eier gått og sett på et slikt

stort tre, gledet seg over hvor det har vokset

seg stort og vakkert. Ingen kunne tenke på

å hugge dette treet, selv om det kanskje står

i kanten av jordet og tar lys og kraft fra

noen kvadratmeter av innmarken.

De fleste norske odelshønder har så meget

naturglede og syn for det som er vakkert, og

så meget forståelse av tradisjon, at de verd—

setter slike nedarvede — vi kan gjerne kalle

dem gårdsinventar, for de hører gården til.

Bonden går kanskje ikke og tenker på slikt

til daglig; da har han oftest så meget annet

å tenke på. Men ble slike trær en dag borte

ville han føle det som et dypt og sårt

savn, et uerstattelig tap.

.‘

28



De trisle rester av
to tidligere mek

tige eiker.

.1.. K. FOT.
- 55

Beklageligvis hendte noe slikt i høst på

en gård på Østlandet, og det i så stort om

fang, at det virket opprørende på folk ikke

bare i bygden, men også langt utenfor. 1)et

var imidlertid ikke slekten som eiet denne

gården, det var ingen vanlig odelsgård, så

noen rent personlige følelser var det vel ikke

knyttet til alle eie store trærne som ble hug—

get. Men — det var om mulig ennu verre.

De IOO—150 år gamle svare eiketrierne

sto på en prestegårcl!
I gamle dager sto det, og det står vel

heldigvis mange steder ennu en viss glans

av prestegården i bygden; den var et midt

punkt, ikke bare fordi presten bodde der,

men den var gjerne et kultursentrum. Og
det var ikke bare innendørs det var kultur.

Også prestegårdshaven, ja hele eiendommen

var noe mere enn en vanlig hondegård. Der

fikk bl. a. store vakre trær stå ned gjennom

årene — fra den ene presten til den neste.

.Der •Çtafld(’r ‘n Eg aa Prwsten 101(1,

IIa,is Øii’ til (laglig Mo”rke;

Den løfter sig o over Dal or I’Jorf/

Og strn’kker Grenene starlie.

Den inirer paa flere hundreile zar,

Jilefi fioi/ig (1(71 lØves Vita, for Vuar,

I/vie rind(’nhle Aforgenlue -

Kun flfl’P (.“rVardig at skue.

Når der dessværre finnes folk, ja til og
med prester, som ikke bar den aktelse og
ærhdighet for slike stolte vakre naturens
prydelser, så burde det være noen som innga
dem den rette forståelse av hvilken blodig
synd det er med et pennestr4k — eller for å
si det mere brutalt — med en motorsag —

å ødelegge praktfulle trær, som det tar år
hundrer ii skape.

Jørgen Moe har i «Den gamle mester» gitt

uttrykk for denne tanken:
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Prestegårdene skulle man tro var i gode

hender, de er jo underlagt Kirkedepartemen

tet, som er et kulturdepartement. Og under

dette hører dessuten naturvcrnet. Men det er

riktignok forskjellige kontorer som hefatter

seg med prestegårdene og med naturvernet.

Tross dette har det allikevel kunnet skje,

at der på en prestegård i løpet av noen timer

ble felt 35 eiketrær — angivelig fordi de tok

næring og iys fra innmark og beite. Men de

fleste trærne sto på hergknauser eller mange

meter fra den dyrkede marken! Det måtte

ha kunnet gå an for det offentlige, hvis det

hadde vært nç4dvendig, å slå litt av på for

paktningsavgiften, og så bevart eikene.

Men — skjedd er skjedd. Vi må bare

håpe, at der heretter blir tatt ekstra godt vare

på de naturherligheter som måtte finnes på

andre prestegårder. Kanskje kan det som nu

er skjedd også bidra til å øke den alminnelige

manns forståelse av hva (let vil si å være

omgitt av en vakker natur. 7’ K.

DEN INTERNASJONALE UNION

FOR NATURVERN — IUPN

Fra den fjerde generalforsamling — København 1954.

/Iv direktør Er/ing Sivertsen og vi//konsulent Yn.gvar Hagen.

Undertegnede, dr. Erling Sivertsen og dr.

Yngvar Hagen deltok i ovennevnte general

forsamling som delegater for Landsforhundet

for Naturvern i Norge. Konferansen fant

sted i (lagene 24. august—3. september.

Drtftelseiie gjaldt i hovedsaken følgende

3 saker:

I. Bt’skt/telse av i/en arktz5ke fauna.

I I. Virkningen av ni odt’rne insektisider u

pattedyr fugler og insekter.

III. Metoder og midler til skape publisitet

omkring naturvernet.

Følgende arktiske dyr, som ble diskutert

på konferansen, er av interesse for Norge,

nemlig: hvalross, isbjørn, klappmyss, jerv,

gaupe og jaktfalk. Den noe upresise beteg

nelse «arktisk» for de 3 sistnevnte artene

skyldes egentlig de svenske representantenes

Ønske om å få disse trukket inn i drøftelsene,

under henvisning til at disse dyrene nå er så

sterkt desimert, at de snart bare forekommer

i de arktiske deler av Fennoskandia.

Hvaliossi’n. 2 innlegg av henholdsvis Mr.

J. Durhan (Canada) og Magister Chr. Vihe

(Danmark) hle foredratt. Diskusjonen gjaldt

i første rekke de innfødte i Nord—Canada og

på Grønland og deres avhengighet av hval—

rossbestanden. M agister Vihe uttrykte også

sin glede over at der i Norge var innført

totalforhud mot fangst av hvalross for norske

fangstmenn.
lsbjørnen. Også her var det 2 innlegg, ett

av professor Spiirck (Danmark) om ishjør—

nen på og utenfor Grpnlands kyst, og ett av

dr. Glover (Canada) om ishjørnen i Nord—

Canada. Begge innledere pekte på den sterke

tilbakegang i ishjdrnhestanden de senere år.
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Fra norsk synspunkt var det særlig Spiircks

innlegg som interesserte, idet han mente de

norske fangster av isbjørn også sterkt influ—

erte på ishjørnhestanden på Grønland.
Dr. Sivertsen svarte ham i et innlegg som

i korthet gikk ut på at den norske offisielle

statistikk over ishjørnfangsten ikke viste noen

som helst korrelasjon til den sterke nedgang

som Spårck nevnte for ishjØrnfangsten ved

Grønland. Den norske totalfangst av is

bjørn i årene I 925I 940 var gjennomsnitt—

lig 250 dyr pr. år, for årene etter krigen var

det tilsvarende tall 260. Hovedmassen av

(len norske isbjørnfangsten blir imidlertid tatt

i traktene omkring Svalbard, bare —6 %
av fangsten tas i drivisen utenfor Øst—Grøn
land. Før man derfor kan ta standpunkt til

eventuell fredning av hensyn til grnlender—

nes fangst, må man bringe på det rene for

bindelsen mellom stammene av isbjørn på de

forskjellige felter. Ifølge norske selfangeres

rapporter var isbjørnhestanden til sine tider

sjenerende stor. Dette må kanskje sees i sam

menheng med at den bekjente yngleplass for

isbjørn, Kong Karis Land øst for Svalbard,

har vært totalfredet for norsk fangst siden

‘939.
Kiappmyrsen. Her ble fremlagt et innlegg

av dr. Harry R. Lillie, en skotsk lege som

hadde fulgt med kanadiske selfangere til fel

tene utenfor Labrador og Newfoundland i

1949. Dette innlegget var i høy grad filel—

sesbetonet og atskillig misvisende, det viste

klart at forfatteren ikke var fagmann på

dette område.
Dr. Sivertsen besvarte dette innlegget og

ga endel statistiske opplysninger om den

norske fangst av klappmyts. Særlig ble klapp

myts—bestanden på Newfoundlandfeltet om

talt. Han sluttet seg også til tanken om å

frede klappmyts—stammen ved Newfound—

land, men fremhevet samtidig at der da måtte

settes igang mer intense undersøkelser for å
bringe på det rene om klappmytsen her til
hører en egen stamme, eller om disse dyrene
blander seg med hovedhestanden lengere
nord (Vesterisen) , hvor fangststatistikken
hittil ikke tyder på noen nedgang i bestan—
dens stØrrelse.

Diskusjonen omkring jerv, gaupe og jakt—
folk — hvorunder også den europeiske brune
hjørn ble trukket inn — var i det vesentlige
preget av de svenske representanters Ønske
om å få disse dyr bedre beskyttet enn de nå
er i Sveriges naboland.

Dr. Hagen redegjorde for gaupens sterke
tilbakegang i vårt land i løpet av de Siste
100 år og fremhevet at gaupe og hrunbjørn
vel er de to dyrearter som for tiden (1954)

er nærmest ved å bli utryddet i Norge. Jijør—
nen flyter imidlertid en viss fredning allerede
under den niigjeldende jaktlov i vårt land.
For jervens og jaktfalkens vedkommende er
vel situasjonen mindre kritisk. Det ville

imidlertid ikke skade om disse arter også ble
nevnt i de påtenkte henvendelser til de re
spektive lands regjeringer, skjønt jaktfalken
allerede er delvis fredet i Norge.

Disse diskusjoner førte til at der ble ned

satt en pcr11nent komit som skal følge den
arktiske dyrebestand og komme med forslag

til eventuell nidvendig beskyttelse. Komiteen
består av følgende medlemmer:

Professor R. Spårck (Danmark), formann,
K. Curry—Lindahl (Sverige), j. Dunhar
(Canada), W. A. Elkins (U.S.A.), E.
Sivertsen (Norge), M . Siivonen (Finland)
Chr. Vihe (Danmark), sekretær.

Som et apropos til diskusjonen omkring for
holdene i Arktis ble også en sak angående
snuhvalfangsten utenfor CIzile og Peru
trukket frem.

Senator Barreda fra Peru fremla for kon
gressen en uttalelse fra myndighetene i Chile
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og Peru angående kontroll av hvalfangsten
utenfor disse lands kyster. Dette på bakgrunn
av at Onassis’s flåte fangstet der, og (le for—
holdsregler de nevnte land ville ta i den for
bindelse.

Da senator Barreda anmodet om en ut
talelse fra I.U.P.N., ble det nedsatt en
komit bestående av en dansk (dr. Deger—
bøl), en hollandsk (dr. Appelman) og en

norsk representant (dr. Sivertsen) for å dis
kutere saken med senator Barreda.

Komitéen kom til at denne saken igrun
nen lå utenfor rammen av I.U.P.N.’s pro

gram, idet den mere var av kommersiell og
politisk art. Særlig gjaldt dette spørsmålet om
200 miles territorialgrense.

Komiten avga derfor et forslag til en
rent generell uttalelse, hvor hovedpunktet var
at LU.P.N. sterkt beklaget at nasjoner (eks
pedisjoner) som ikke er tilsluttet den inter
nasjonale Hvalfangstkommisj on har anled

ning til å drive hvalfangst, og således unndra
seg enhver kontroll. Dette er særdeles uhel—

dig når det gjelder en næringsgren som
hvalfangsten, som er av så vital betydning

internasjonalt sett.
Omkring det annet hovedtemna på konfe

ransen: virkningen av ni oderne insektisider
(stoffer til bekjempelse av insektskader i
landbruket) på pattedyr, fugler og insekter
var der ikke noe innlegg fra norsk side, men
drøftelsene ble fulgt med den stØrste interesse,

da problemet er aktuelt også i vårt land.
Problemet insektisider i videre forstand er

drøftet tidligere på I.U.P.N.-konferansen i
Lake Success i 1949 (i forbindelse med den

samtidige konferansen i Unesco).
På konferansen i København ble disse sider

av problemet behandlet:
1. (Ønskeligheten av) absolutt sikker

registrering av insektisidvirkningene på den

naturlige fauna.

2. Å få oversikt over midlene og tiltakene
(le forskjellige land for å beskytte natur-

verdier mot skadelige virkninger av insekti—
sider.

3. Konstruktivt å drøfte nye midler eller
tiltak for å hindre unødig Ødeleggelse av pat—
tedyr, fugler (fisk, amfibier) og insekter.

Også andre organisasjoner enn I.U.P.N.

er sterkt opptatt av insektiside—prohiemet, og
visse industrier har forskningsteam i arbeide
for å studere virkningen av sine produkter
på dym-elivet. Det understrekes at en ikke må
glemme insektisidenes enorme positive betyd

ning for bekjempelsen f. eks, av malaria og

av insekter som ødelegger verdens matpro—
duksjon. Men det insektiside—forbrukende
publikum er ikke tidligere blitt skolert eller
instruert tilstrekkelig i bruken av den slags
midler, slik at anvendelsen av dem i enkelte

tilfeller fører til mer eller mindre alvorlige

ulemper.

En av ulempene består i selektiv utvikling

av insektstammer som viser nedarvet mot—

standsdyktighet mot de insektisider som bar

vært anvendt på dem. Det kan også oppstå

forstyrrelser i den naturlige balanse i dyre—

riket. Videre skjer (ler deleggelser også av

nyttige insekter som f. eks. hier, og i mange

tilfeller skades verdifulle hvirveldyrarter.

Enkelte insektisider er giftige for mennes

ker.

Disse skadelige sider ved insektisidene har
gjort restriksjoner for midlenes anvendelse

nødvendige. Men bestemmelsene er ikke helt

fyllestgjørende, foruten at man i alminne—

lighet ikke gir tilstrekkelig akt på dem.

Det ble derfor fremsatt som ønskelig at det

ble utarbeidet mer effektive bestemmelser og

instruksjoner, samt funnet frem til mer nøy—

aktige metoder for slike midlers anvendelse

enn de som er gjeldende, og det er viktig å

,‘)
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at bestemmelsene blir fulgt. Det ble

videre tilrådd bruk i b41’ere grad enn hittil

av insektisidei- som er spesifikke nok i sin

virkning til at (le ikke skader pattedyr og

fugler.
Det ble oL5å tilrådd blant annet at inn—

(lene sørger for «sanctuarier, altså visse om—

råder som er helt og holdent fredet mot over

hodet all bruk av insektisider.

Videre vises det til at effektive biologiske

bekjempelsesmetoder bØr erstatte bruken av

insektisider så langt råd er.

Nødvendigheten av fortsatte undersøkelser

(lette område ble flere ganger understreket.

Det tredje hovedtema gjaldt: Metoder og

midler ti å skape publisitet omkring natur

vern.
DrØftelser og konklusjoner gikk her i det

store og hele ut på organisering og anvendelse

av alle de tekniske og samfunnsmessige mid

ler som i dag står til rådighet gjennom film,

kringkasting, presse, skole, muser, utstillin

ger osv.
De resolusjoner som ble vedtatt på konfe

ransen er nokså omfattende, så vi skal ikke

gjengi dem her. Interesserte henvises til

I.U.P.N.’s «Bulletin» bd. III, hefte 5,

november 1954.

BØKER OM NATUREN

OG OM NATURVERN

Også i Sverige beklager naturfrederne seg

over at forståelsen er så altfor liten for dette

å verne naturen. Hva skal vi da si i Norge

hvor vi er kommet så meget kortere? For vi

faller dessverre helt igjennom ved en sam

menligning. Det gjelder både myndighetene

og almenheten. Det kan man konstatere ved

flere foreteelser — ikke minst ved den litte

ratur som ser dagens lys på de to sider av

Kjølen. Selv om vi tar hensyn til at Sverige

både er større og rikere enn Norge, ligger

vi langt etter. Vi kan rent bli misunnelige.

Men dette må stimulere oss til å arbeide

mere intenst! Vi må søke å mobilisere alle

interesserte krefter — og å gjøre flere og

flere interesserte.

La oss f. eks. f4lge bedre med i det som

skrives og det som skjer i andre land på

dette område.

For dem som leser årsskriftet og som

gjerne vil se hva (ler skrives i Sverige om

«Naturvård», skal her omtales noen bøker

som i de senere årene er utgitt i våre nabo

land.
LOREN’UZ BOLIN: Naturvas-d til jorilbru—

kurens si’npunkl. Lan tbruksfiirbun dets Tid —

skriftaktiebolag, Stockholm. 196 sider, illustr.

Denne vakre boken kom i 1942, men den

bærer så langt fra det krigspreg, som dess—

værre alle norske bøker fra (len tiden bar.

Alt er førsteklasses, ikke bare innholdet, men

også illustrasjoner, papir og innbinding.

Selv om det må sies å være atskillig for

skjell på naturen i de to land, er der allike

vel så mange likbeter, at meget av det som

skrives om «natiirvården i Sverige like godt

kunne være skrevet om forholdene i Norge.

«Vår svenska natur bar inte vant utsatt
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flir skdvlingar i samma grad som andra liin—
ders på grunn av sin rikedom och (len glesa
befolkningen. Fdljclen hiirav har bI. a. blivit
en bristande fdrståelse fdr behovet av skydd
åt naturen. I våra dagar har eruellertid cx—
ploatermgen av naturviirdena fortskridit så
långt, att ilven kulturlandskapets sklinhet
hotas.

Var och en, som fått upp ögonen för, vad
Sveriges natur verkhgen betyder och vilka
viirden (Iell representerar, måste se p utveck—
lingen med den sthrsta oro.»

Er det ikke som det skulle være skrevet
for Norge

Så følger i 13 hovedkapitler meget lese-
verdige og interessante utredningar, inndelt
i underavsnitt: Først som en introduksjon
«Den svenska viixtvhrldens utveckling», så
kommer helt naturlig «Naturens exploate—
ring». «Flir de flesta av oss hr det stora
naturskyddsproblemet» sier forfatteren bi. a.
«att försiika bevara den skdnhet, friskhet och
rikedom, som kulturlandskapet, det av mhn
niskan påverkade eller omgestaltade natur-
landskapet linnu visar upp . . . Man kan ofta
få höra den invhndingen, att det inte spelar
stor roll, om teknik og rationalisering gbra
om landskapet. Om 50 år trivs mhnniskan
lika bra i det nya landskapet som vi i vårt.
— Detta resonnemang bygger på två fel.
Man tar inte hhnsyn til, att förlindringen går
alideles fdr snabbt — och att det sker i ut—
armningens, fattigdomens tecken. »

Han redegjør også klart og tydelig for at
«Man rubbar inte jhmvikten i naturen ostraf—
fat.» Hva har det f. eks, ikke å si for sunn
heten på aker og eng og i skog og mark at
der er et rikt fugleliv, ikke minst av små—
fugler. «Man har berhknat att ett enda mes—
par (meise-par) jiimte ungar under et år
liter inte mindre an 120 miljoner insekthgg
eller 150 000 fullhildade insekter. Detsamma

giiller naturligtvis iivcn andra småfuglar,
hvilka som helst,»

Det er fristende å sitere, for (ler sies så
mange sannheter, forfatteren åpner våre Øyne
for mange forhold ute i naturen, som vi
kanskje ikke har tenkt på i det hele tatt —

eller bare stieifet med en flyktig tanke. Noen
av kapiteloverskriftene vil gi et litet inn
trykk av bokens innhold: Naturskyddets eko—
nomiska hetydelse — Naturskyddet och jakt—
vården — Vilgarna — Naturen och bonden
— Naturreservat och naturskydd — l3ebyg—
gelsen — Teknik och naturskydd.

For en som er glad i naturen, og som er
oppmerksom på hvor meget der så å si dag
lig syndes mot naturen, vil denne boken være
en god stØtte i det syn som ligger til grunn
for naturvernet — og for dem om ennu er
mer eller mindre tvilende, kjølige eller helt
blinde for meget at det som skjer rundt om
en, vil den kanskje gjøre dem seende.

Naturvård Statens Skogar, utgitt av
Domhnverket, Stockholm 1951.

Da denne boken kom for noen år siden,
hadde jeg vanskelig for å tro mine egne Øyne:
At en statsinstitusjon — Dorniinverket —

skriver og utgir en så positiv, vakkert utført
bok om noe så lite direkte inntektsgivende
som naturvård. Men slik ser altså Skog
vesenets Øverste myndigheter i Sverige på
denne saken. La oss helst tenke mindre på
hvorledes forholdet er i Norge. — Det blir
nødvendig også her å sitere. Generaldirekt—
ren for Domiinverket, Erik Hliyer skriver i
forordet:

«Sveriges skogar ha under gångna sekler
ofta utsatts fhr hårda ingrepp. Avverknin
garna ha dock alltid vant lokaliserade til be
grånsade områden, dår ved och virke hiim
tats til gruvor, hyttor och andra bergverk
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eller til mindre triifåriidlingsverk. Åven om
vidstråckta skogsbygdei-, sårskilt inom sådra
delarna av landet, sedan lång tid tilbaka
starkt pråglats av miinniskans niiringsutöv—
ning, har det sålunda tidigare icke kunnat
bli fråga om någon allmiin omdaning av hela
det svenska skogsiandskapet. Fiirst den vål—
diga utvecklingen av skogsindustrierna under
(le senaste hundra åren har mhjliggjort til—
varatagende av skogstiligångarna hver hela
vårt land. Detta sker också på ett viisentligt
rationellare sått iin fårut genom det moderna
skogshruket, som kråver att skogsmarken och
skogskapitalet utnyttj as ekon omiskt och
effektivt. Diirmed heråvas våra skogar undan
får undan sin ursprungliga karaktår. De ‘ild—
vuxna bestånclen, som ofta uppvisa rikt viix—
lande typer och imponerande ti-iiddimensiot ter,
liimna rum får kulturskogar av mera ens—
artad beskaffenhet. bom de norra delarna
av landet kunna fåråvrigt dessa, iinnu unga
skogar först efter många decennier visa vad
skogsmarken kan frainhringa av gråvre och
mogen skog.

Detta år hakgrunden till (le naturvårdande
åtgårder, som vidtagits på statens skogar
sedan nåtot decennium tilibaka och som
viisentligen inneburit fredande av vissa ur—
skogsområden och and ra skogliga viixtsam
hiillen av typer, dömda att försvinna i det
moderna skogsbruket. Domånstyrelsen råknar
med att dette skal bli til nytta får skogs—
vetenskapen och till glådje får de stora delar
av folket, som arbeta i skogsbygden eller
hiimta sin vederkvickelse dårifrån. Ej minst
ha vi haft kommande generationer av skogs—
rniin i tankarna.

I fåreliggande arbete låmnar domån—
styrelsen en åversikt av vad på detta område
utförts i statens skogar. Det år icke någon
slutredovisning. Tvårtom syftar denne bok
också til att åka intresset får fortsatt arbete

i naturvårdens tjånst, ty allt fåi- litet hr iinnu
gjort. »

ja — slik skal det være De som leder be
handlingen av landets skoger har et meget
stort Økonomisk ansvar, men når (let gjelder
landet som helhet, ikke minst statens skoger,
må de som står i spissen ikke gå med sky—
lapper og stirre seg blind på dette med
kubikkmeter og kroner og det som enhver
skogsmann lærer er hensikten med et rasjo
nelt skogbruk, nemlig: Å stelle skogen slik
at den nu og i fremtiden skal kunne gi det
beste og største økonomiske utbytte.

Skogen er en meget vesentlig del av både
svensk og norsk natur. Og foruten kubikk
meter og kroner representerer (len også store
immaterielle verdier, som ikke kan verdsettes
i penger.

Dessverre er det så altfor få som er opp
merksom på denne siden av skogbruket. De
styrende burde imidlertid være det, og (le
burde inngi det forvaltende personale for
ståelsen av hva det betyr å hevare skjønnheten
i og omkring skogene — i det hele det som
generalclirektr Höyer nevner i sitt forord.
Og vi skal også merke oss hva han skriver
videre, bl. a. at det som meddeles i boken
ikke er et sluttresultat — « Tv&tom syftar
denne bok också til att ika intresset f6r fort
satt arbete i naturvdrdcns tjänst, ty allfôr litet
êii €innu gjort.)> Og det skriver han tiltross
for at det umiddelbart etterpå meddeles, at
det frem til 1947 var avsatt 55 nasjonal—
parker i statens eiendommer med tilsammen
ca. 4 millioner mål, og at det i statens og
private skoger var fredet 573 områder med
ialt ca. 10 000 mål.

I boken er inntatt fortegnelse over hvor
nasjonalparkene og de fredede områdene lig
ger, over deres størrelse og deres art.

Boken er skrevet av tidligere byråsjef
i Domånstyrelsen Fedor Aminoff, og den
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«iii- viisentligen hans ‘erk , sier generaldirek

tøren. Man kan nok uten overdrivelse si at

når Domå nverket har gjort så meget for

naturfredningen som boken her gir en over

sikt over, så skyldes det i første rekke byrå

sjef Aminoffs aldri sviktende, men alltid like

store og varme interesse for å hevare svensk

natur så vakker som mulig. Jeg tror det kan

sies, at byråsjef Aminoff aldri har latt en

anledning ubenyttet under utferder og be—

faringer og også ellers å tale nattLrvårdens

sak.
Bokens siste halvdel er viet ialt 46 utmer

kede fotografier med en heskrivende tekst

av skogbestand og områder som er fredet

«å kronans marker, de aller fleste ganske

sikkert fotografert av bokens forfatter.

Bo R0sËN: Alaiurudrd. Utgitt av Skid- och

Friluftsfriimjandet. Kooperative Fårbundets
Fiirlag. ‘953. i6o sider, illustrert.

Roséns bok er nærmest en orientering om
naturvern hvis hensikt, som forfatteren sier

i forordet, er «att skingra något av (len okun—

nighet som råder betråffande våra naturtill—
gångar och vad naturvård egentligen år.»

Og så får vi da høre, hvordan menneskene
på de mest forskjellige områder og måter
forandrer naturen — ved bebyggelse, vann—
regule ringer, drenering, oppdyrkning, skog—
skjøtsel m. m. Er det ikke som det skulle
være skrevet om norske forhold, når Rosén
skriver: «... men alitjåmt exploateras mark
helt bekymmerslåst på många håll.» Det ser
imidlertid ut til at man i Sverige er kommet
litt lenger enn hos oss in. l. t. forståelsen av
naturens betydning: «Først i sista åren har
man ph Sinn håll tagit hånsyn til att all mark
iue ovilkorligen måste hehyggas.» Hos oss
kan man ikke si at der tas svært meget hensyn
i så måte. Der snakkes og skrives så meget
om rasjonalisering — så å si på alle områder,

men «Rationalisenng innebiir inte utnytt—

jande til varje pris, men utnyttjande efter

få en uft. » « U tvecklingen krilver inget hun—

synslåst offrande av all naturskjLinhet, och

cj heller offer i form av åverexploatering av

jorden, fullstuindig reglering av alla bety—

dande vattendrag och mycket annat.»

Kunne vi bare få både dc styrende makter og

administrasjonen på de forskjellige områder

til å innse dette!
— Og ta hensyn til det!

Boken, som mest tar sikte på turfolk og

utferdsfolk, er en utmerket innføring i na—

turvernets mange sider, man kan nesten si

at det er en lærebok i naturvern, men skre

vet på en så lettlest og fengslende måte, at

leseren m bli interessert. Innholdet er delt

i i8 kapitler, alle illustrert med gode typiske

fotografier, som taler sitt eget tydelige sprog.

For bare å nevne noen av kapitlene : Natur—

vård hr sjhlvbevarelsesdrift — Skogsvård, Na—

turvård — Djuren på marken — Vattenreg—

lcringar — Fiirgiftade vatten — Den flykt—

ande jorden -— Vakrare viigar — Naturvår

den i skulorna. — Den svenske Naturskydds—

lag-en er tatt inn bakerst i boken. Den inne

holder 37 paragrafer. Det er interessant å
sammenligne den med vår nye norske med

sine 9.
Boken anbefales sterkt til alle som er

interessert i vår natur — og at den kan forbli

så vakker som mulig.

KAI CURRY-LINDAHL: Djurcn och nin—

nskan i svensk natur. Lars Håkerbergs Bok—

fårlag, Stockholm 1953. 497 s., Sv. kr. 28,50.

Folk som bor i byene, har sitt arbeide der
og som er det vi vanligvis kaller typiske by—

mennesker, ser lite til dyrene ute i skog og

mark, på fjellet eller ved sj4en. Slik er det
nok dessverre også med de fleste av våre
dagers bilturister, som farer langs lande—
veiene fra by til by eller fra hotell til hotell. l)e
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menneskene som ikke kommer nærmere i be—

røring med naturen — enten det er vekster

eller dyr, de går glipp av noe vesentlig her

i livet. De vet det ikke eller de vil kanskje

ikke innrçsmme det selv. De som bruker sine

sanser ute i naturen og har lært å lese om

enn bare litt i dens store bok, de har en rik

dom som er uvurderlig. Og for alle disse vil

Curry—Lindahis bok være ønskelesning.

Selv om den beskriver forholdene i Sverige,

så er jo dyreartene der praktisk talt (le samme

som i Norge. Særlig de 3 første kapitlene kan

gjelde like godt i Norge som i Sverige:

I. «Gryning övcr Sverige» ; her får vi på

20 sider en fengslende fremstilling av na

turens utvikling fra istiden frem til nutiden.

I kapitel II leser vi om «Sveriges djurviirld

under 900 år.» Et kort kapitel III er nær

mest en innledning til bokens hovedkapitler.

Når det gjelder menneskenes bruk eller

kanskje helst misbruk av naturen, legger for

fatteren ikke fingrene imellom, han synger

kraftig ut:
« i\4ed in dustrialismens genomhrott, torr—

liiggningsraseriets ödesdigra farsot, kiaft—

verksregleringarnas kortsynt li iinsynslhsa

framfart och barrskogarnas stigande vården,

skulle den svenska naturen, som under år—

tusenden utformats och danats på ett har—

, moniskt och för flertalet levande varelser

smhlthart shtt, våldsamt omståpas. i Soo— och

1900-talen bli de mest dramatiska av io

sekel i svensk naturhfstoria efter istiden. Det

ligger mer dramatik i denna utveckling iin

mången tror, ty miinniskan har kastat sitt

eget iide i vågskålen, g1imsk av at hon sjhlv

bor intimt samman med naturen. Med berhtt

mål rycker hon marken undan sina egna föt

ter. Hon omskapar den omvår]d hon sjålv

hr beroende av. Hon rusar vidare av bara

farten mot ett innbillat, odefinierhart mål,

trots att avgrunden redan skymtar. Naturen

kan ickc cxploateras bor mycket som helst, och

frågan hr om griinsen icke redan hr nådd.»

l)isse ord kunne likeså godt vare skrevet

om forholdene i vårt land. I (le Senere kapit—

lene beskriver forfatteren dyreverdenen under

Sveriges forskjellige naturforhold : «Hav,

koster och skiirgårdar» — «Slutter, alvar och

åkerfiilt» — «Lövskogar, liivhngar och

brantherg» — «Sjiiar, triisk och kiirriingar»

— «Barrskogar och hcrg, myrar och iilvar»

og til sist «F’jiillen» . Man kan si at dette er

en Sveriges dyregeografi, men (ler er overalt

så meget av interesse også for en ikke—svensk

leser, at man blir sterkt fengslet. Dette gjel—

der f. eks, om fugletrekket vdr og høst. Det

kan nevnes, at en mengde trekkfuglarter ikke

bare fra Sverige men ogsa fra Finland og

store (leier flV det nordvestrc Russland trek

ker over det sydlige Sverige, hvor trekket kon—

sentreres over Øland, Gotland og Skåne. Her

er ornitologene flittigc ohservatrer. Det er

enorme mengder fugl som kan passere spesi

elle trekk—lokaliteter. Curry—Lindahi nevner

bi. a. at på en eneste (lag oktober I 94
passerte det ca. 145 000 hokfinker forbi (len

ytterste odden utenfor Falsterbo på Skånes

sydvestre spiss, og samme høst var antallet

av trekkende bokfinker i alt ca. 463 000.

Av «landskaper» hør spesielt nevnes Øland

og Gotland, de har en natur som er helt

sa rpreget både geologisk, zoologisk og hota—

nisk, vi har ikke noe lignende i vårt land.

Alvaret på Øland f. eks., flate steppelignende

gress— og lyngmarker, mens naturen andre

steder på Øen er så rik og vekslende som vi

antagelig ikke har maken til i Norge. — I et

avsnitt til slutt: «Fjållnaturens framtid» kom—

mci- forfatteren tilbake til den uerstattelige

skade som vannkraftutbygningen forårsaker:

«Den stårsta, alit mer hotande faran utgåra

vattenregleringarna. De stora dårnningarnas

konsekvenser åro fi5rfiirande. Ej blott för det
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vattendrag, Som riikat illa ut, utan fiir hela
den omgivande trakten. Landskapet kan i
grund föriindras. Fauna och flora bli utsatta
fdr ideliga, tvbra omkastmngar, vilka i liing—
den måste vara fürhdandc ... » Oi.tså (lette
er skrevet som det skulle gjelde Norge. 1)et
kunne være fristende il nevne noen eksempler,
men det får komme en annen gang.

Boken er illustrert med en mengde ut
merkede fotografier, både av landskaper og av
(le dyrene som omtales.

VILLY E. RISØR: «Vor Skov i den lyse tid».
Forlaget Tohira Ar’S, Khenhavn 1956.
110 sider, 8 d. kr.

Trelasthandleren Risør er igjen kommet
med en delikat liten bok.* ) l3indet, papiret,
illustrasjonene, det lille tiltalende format —

alt innbyr til en hyggelig stund. Og innhol
det skuffer ikke. De første to avsnittene:
«Skoven — et folk» og «Der sto en bænk»
er som et lyst skogens evangelium. Det er
nettopp slik en virkelig naturelsker føler det
når han går ute i en vakker natur, her har
forfatteren uttrykt det som mange rent ube
visst føler når de er lite skog og mark:

«For at blive klar over skovens væsen inå
man vandre mellem skovens træer. Ikke en
vandring ad (le fortrampede stier og veje,
ikke hvilen på skovsvinets moseplet med skår
og dåser — udtryk for hin hellige natur—
glæde, der trives hedst til akkompagnement
af klirrende flasker og raslende madpapir og
en rumlende fyldt mave. Nej, vandringen
i skoven er en vandring med ka’rlighed —

mml karlighed. Hjertet er med både i glade
og sorg, det er endda mcd i den stille glæde,
der er lykke. Lykken — Ilden at man fuji—
derer over, hvad lykke er.

*) I 1955 utgav han «LØst og fast om i ra og
kiist».

Øyet fryder sig umiddelbart og ustandse—
ligt alene ved at se og leve med. De små ting,
(le himmelstormende giganter, dyhdernes og
farvernes nuanser, forskelligheder i form,
bark, hiade og vækst. Øie og sind fryder sig
over hølgende og vajende toppe, og man
fatter med hjertet, — niedens man griber
sig i med sin forstand næppe at kunne forstå
(le jordhundne trælegemers livsdans mod lys
og luft — mod liv. Hvis man evner blot et
øjeblik at glemme sin navlebeskuelse, kan
træerne rive een med sig i himmelflukten.»

I små avsnitt karakteriseres så hvert tre—
slag — med den samme kjærlighet og med
den samme glede over alt som vokser og tri
ves. Under lesningen mhtte jeg rett som det
var tenke snart på Haakon Lie’s skildringer
av trær og skog, snart på skoginspektør Kau
rins beste små epistler.

De mange gode tildels helt utmerkede og
stemningsfulle illustrasjoner slutter seg til—
talende til teksten.

Den levende skogen — under redaksjon
av BERTIL HAGLUND. P. A. Norstedt &
Söners Fbrlag, utgitt i samarbeide med Skici—
och Friluftsfriimjandet. Stockhholm 1955.

Illustr. 206 sider, Sv. kr. 14,50.

Boken er skrevet for alle dem som gjerne
vil vite litt om hele det kompleks som vi kan
sammenfatte i begrepet skogsamfunnet. Altså
ikke bare trerne, men vegetasjonen på mar
ken, det rike dyrelivet, dels småkrypet på og
i marken, dels det større springende og flag
rende. Boken er også skrevet for at alle (le
mange og stadig økende skarer som tyr ut i
skog og mark i sin fritid kan lære å bruke
sine sanser til å fornemme skogens niangfol—
dighet: «Skogens ansikt skiftar alltid — mar
ken och vattnet och vinden ger varje be
stånd, varje grupp, varje enskilt triid dess
eget siirpriiglade ansiktc.» ... «lVlan tri5tnar
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aldrig på att gå i skogen. F’jiillet och havet

kan bjuda på vildare, viùsan-imare linjer och

på den fria horisont som många lilskar så hett

och lidelsefulit under någon kort, lycklig fri—

tidsmånad. Men i skogen vandrar man hela

året. Den år alltid tilgiingJir, det finns inte

så clåligt våder, att inte en skogspromenad år

motiverad och kan ge utbyte. Skogen har

heller inte någon spesiell siisong, dit den år

siirskilt spiinnande och tilgiinglig och då

alla rusar (lit. Varjc årstid har sitt egenviirde.

Vet man vad man skal finna och var man

skall såka efter det, år det alltid rått årstid .»

Og boken hjelper en til å vite hva man kan

finne og hvor dette er å finne.

Innholdet er delt i hovedkapitler: «Vad

viixer i skogen? » med omtale av trærne og

buskene, «Klimat och mark i skogen,»

«Skogens historia» — «Sveriges skogsvegc—

tation» «Skogens fyrfotadjur» — «Fågel—

livet» — «Spår och spårtecken» — «Skogen

och skogsbruket» — «Hvfs och fårordningar»

— og så til slutt «Eld i skogen.»

Kapitlene er rikt illustrert mcd gode foto—

grafier og tegninger.

Boken har et lite og hendig format.
T. K.

Fredningsvedta 1974 og 19ff.

Kirke— og U n (le rvisn in gsd eparte mntet

har vedtatt følgende fredninger:

‘954.

26. mars: Fuglelivet i et nærmere bestemt

område langs Andelven, med hielver Nessa

og Risa, Eidsvoll herred, Akershus. (Jevnfør

kgl. res, av 3. mai 1935 om fredning av

fuglelivet langs Vorma mellom Minnesuncl

i Eidsvoll og Svanfossen i Nes).

2. april: Tilleggsbestemmelse til kgl. res.

av 9. mars 1951 om fredning av skogen,

plantelivet, dyre— og fuglelivet på gården

Rød, gr. no. i, hr. n. 4—7, tilhrendc for

fatteren Alf Larsen, Tjçme, Vestfold.

8. mai: Et eiketre på eiendommen Gunne—

stad, gr. no. 22, hr. no. 2 i Sancle herred,

Vestfold, tilhørende gårdbruker Einar Gun—

nestad.

21. mai: 3 furotrær og et eiketic i eien

dommen Sj uve, gr. no. 158, hr. no. i i

Ramnes, Vestfol å, til Il p ren (le gård bruker

Hans Sjuve.

26. juni: Et eikctrc og to furuer på eien

dommen Ask gods, Ask på Ringerike, til—

hØrcn de godseier Axel Lvenskiold.

27. august: Ftiglelivct langs Tyrifjorden

med strandkanter og evjcr fra en nordlig be

grensning linjen Øst/vest Furetangen—Jaren—

tangen og til en nedre sycllig begrensning

broen ved Geithus, Buskerud.

27. august. Totalfrednng av et område

på ca. I 500 dekar omkring Buvasselvens

Øvre løp i Vassfaret og omfattende fjelikollen

Bringen, Buskerud.
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n. oktober: l”redningsvedtaket For fugle—
livet i et område ved Heddalsvatnet i Tele
mark, gjort i kgl. res. av 3. mai 1946 gis
fortsatt gyldighet i år, og fredningen blir
utvidet til Skjelnadtjssnna, Bekkhustjpnna og
Prestegårdstjpnna.

Oflhrvn fredadug. Den ved departemen
tets beslutning av 13. oktober 1954 foretatte
fredning av have og to almetrær tilhØrende
Yris hotel, Nord fjordeid, Sogn og Fjordane,
er opphevet ved beslutning av 5. apni 1953.

‘955.

24. man: Et eiketre på eiendommen Sol
vikveien 17, Blommenholm, gr. nu. i,, hr.
no. 131, 45 og 148 i Bærum, Akershus,
tilhprende frpken Gudrun Østhye.

Miste/tent,, er fredet.
Henimot jul 1954 kunne man i lokal-

avisene i Vestfold lese at en mann helt ulov
lig hadde felt en stor lind ved Horten for å
få tak i et par kvaster med mistelten. I)et er
trist at slikt skal kunne skje. Misteltenen er
jo en av landets meget sjeldne planter, en
interessant snylter, som vokser på flere arter
lØvtær — hovedsakelig i Vestfold.

Da den nye Naturvernloven nr et faktum,
ble arbeidet for å få all mistelten i landet
fredet tatt opp igjen, og ved Kronprinsre
gentens resolusjon av 13. januar 1956 er det
bestemt: tI henhold til Lov om Naturvern
av . desember 1954, 1 i, første ledd, fre
des misteltenen over hele Norge mot ødeleg
gelse av enhver art.) Så får vi da håpe at
den heretter får være i fred.

24. mars: Ei. stort eiketre pa eiendommen
Gloppen, gr. nr. 71, hr. im. 1, i Fitjar,
Hordaland, tilhprende gardhruker Kr. Glop
pen.

.13. juni: 26 hjerker og i lpnn på Kongs—
hang, gr. no. 142, hr. nu. 3, Modum, Bus
kerud, tilbprende Modum kommune.

i. juli: To store eiketrær på gården Pugle
vik, gr. nu. 3, hr. no. 1, i Kråkerpy, Øst
Md, tilhprende Jenny Fuglevik.

30. august: To store eiketrær på gården
Eide, gr. no. 8, hr. no. i, på Omho, Sjernar
øy herred, Rogaland, eier gàrdhruker Jacoh
Østebp.

7. november: To hjerketrær pa LillehØ,
gr. nu. 14, hr. no. 2, i Sande, Sunn-Møre,
tilhørende Sigrid Lillehis.

st;#bwugn;ng.
Til vitenskapelige, litterære og kulturelle

formål er på statsbudsjettet for 195 6—57
oppført ialt I 250 ooo kr. Av denne fore
slåtte bevilgning er til Landsforbundet for
Naturvern i Norge oppfØrt 5 ooo kr. og til
Naturvernrådet til dets virksomhet 3 ooo kr.

l)ette er altfor beskjedne belpl
Det er på tide at Naturvernforeningene og

ikke minst det nye Naturvernråd gjør både
almenheten og våre myn4igheter forståelig,
at der må ganske andre belpp til, hvis man
skal kunne gjøre noe effektivt for å verne
norsk natur.

Vi må Ikke verdsette Norges natur så lavt!

fl’n

s)
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NATURV ERN-RADET

6 i Lov om naturvern av I . (lesember

1954 lyder:

«l)et skal opprettes et naturvernriicl til å

bistå myndighetene ved gjennomføringen av

denne lov. Rådet skal ha en formann og så

mange medlemmer som Kongen bestemmer.

Formannen og medlemmene med personlige

varamenn oppnevnes av Kongen for 3 år.

Minst 2 av de som oppnevnes bør ha natur—

vitenskapelig utdannelse. — Kongen kan gi

nærmere regler om rådets organisasjon og

virksomhet, herunder om godtgjrelse til for

mannen og medlemmene.»

I statsråd den 30. juni 1955 ble rådets

medlemmer, og i statsråd 24. februar 1956

varamennene oppnevnt — alle med en funk—

sjonstid til og med 3°. juni 1958. (i forteg—

nelsen her er varamennenes navn satt i paren—

tes.) Formann: Den til enhver tid funge

rende formann i Landsforhundet for Natur

vern i Norge (skoginspektør Kristen Krogh,

Mosjøen), konservator dr. Yngvar Hagen,

zoolog, (fiskeribiolog Sven Sømme), profes

sor i botanik Ove Arbo Høeg (konservator

i botanikk Olav Gja’revoll, frondheim ) , pro

fessor i geografi Fridtjof Isac/zsen (direktpr

ved Norges geologiske undersøkelser Sven

Føyn) skogdirektør ilif Langsæter (direktør

i skogdirektoratet Ø. Brandt Kjeisen), fyl

keslandbrukssj ef 1(,stian il asni undsted,

Gjøvik (landhrukskonsulent R. D. Tønnes—

son, Bærum).

Naturvernrådet hadde sitt første møte

Oslo den 14. november under ledelse av for

mannen professor d r. Hjalmar Brocb.

Ved Landsmøtet for naturvern, som ble

holdt 26. januar 1956 trakk professor Broeh

seg tilbake som formann for Landsforhundet.

Som ny formann ble valgt kontorsjef 77,v.

Kzeriilf, som deretter i statsråd er oppnevnt

til formann for Naturvernrådet.

Hvad rådets arbeidsoppgaver angår, har

Stortingets kirke— og undervisningskomité,

som forberedte Lov om Naturvern for Stor

tinget, uttalt at «Naturvernråclct får en vid

arheidsoppgave. Alle tiltak som virker skjem—

mende i naturen må sØkes unngått. I vårt

land mccl reguleringer av vassdrag, kraftgater

etc. foregår der stadig drastiske inngrep i na

turen. Ved slike arheider må man i den ut

strekning det er mulig, ta estetiske hensyn.

Det må være en plikt å ta vare på områder

vi ennå har av uherØrt natur, og komitåen

forutsetter at det hør være en nærliggende og

verdifull oppgave for naturvernrådet selv å

være initiativtager når det gjelder fredning

av mindre og stØrre områder p. g. a. disses

egenart eller naturskjønnhet. »

Komitéen har, som det skjønnes, atskillige

forventninger til rådets virksomhet, og det er

da helt rimelig at «Komitcen går ut fra at

administrasjonen, som skal gi nærmere regler

for rådets organisasjon og virksomhet tar opp

til overveielse å knytte en fast inspektørstil—

ling til rådet».

Skal rådet kunne bli det komiten Øyen

synlig venter at det skal bli, og som det også

hØr og må bli, må der naturlig nok skaffes

det virkemidler både i form av assistanse og

pkonomisk stØtte.

Når rådet har virket en tid, vil man få

noe erfaring for hvorledes og i hvilken grad

denne assistansen og støtten bør gis. Inntil

videre vil rådet få endel sekretærhjelp fra

Kirke— og Undervisningsdepartementet.
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LANDSFORBUNDET

FOR NATURVERN I NORGE

holdt landsmite i Oslo 26. januar 1956.

Landsforhundets formann, professor Hj.
Broch ledet møtet. Innledningsvis redegjorde
han for hvorfor det er så nødvendig at Lands—
forbundet og kretsforeningene driver Sitt ar
beid for å verne naturen. De skal bI. a. stØttc
opp om, stimulere og hjelpe Naturvern rådet
i dets arbeide, og særlig skal de legge vekt på
den opplysendc og propaganderende virksom
heten. Det er kretsforeningene som hver i
Sine distrikter har de beste forutsetninger for
å gjtire naturvernsaken kjent og til å få
almenheten med. Dette blir mer og mer

nødvendig for hvert år som går. Kretsfor—
eningene må gå mere aktivt inn for saken
enn hittil, hvis det skal lykkes å bevare Nor
ges natur så vakker og rik som forholdene
måtte tillate.

Det blev under m5tct fremholdt at den
offentlige administrasj on i sine disposisjon er
Som berØrer naturen ikke må ta ensidige rent

økonomiske hensyn. Som i andre siviliserte
land plikter det offentlige også i Norge å ta
hensyn til andre sider ved naturens betydning
for befolkningens liv. Naturvernloven, Strand—
loven og den hebudede Friluftslov er skritt

i den riktige retning, men også under det

daglige arbeide må det offentlige og dets

funksjonærer være oppmerksom på dette;

det gjelder ikke minst statens forvaltende
skogpersonale.

Formannen omtalte endel av de viktigste
forhold, som naturvern foreningne må være

oppmerksom på og eventuelt gripe aktivt inn
likeoverfor, til fordel for Norges natur:

I. I )en overhåndtagende vassdragsutbyg—
ging. Man må i tide få fredet endel vass—
drag, spesielt vakre fosser.

2. Fredning av forskjelligartede myrer.

3. Veiingenivirene må inngis forståelsen av
at der ved bygging av veier ikke bare må
tas ensidige hensyn til ønsket om den
absolutt beneste vei. Den omgivende na
tur må ikke unødig ofres på fartens alter.

4. Reiselivsforeningenes arbeide for flere
veier, taubaner, hoteller o. I. må søkes
holdt innen rimelige grenser, så naturen
ikke unødig skjemmes av skrikende hotel
ler, kabelbaner og sportsanlegg.

5. Det må arbeides for opprettelse av helst
stØrre fredede områder og for å få bevart
typiske skogsamfunn i de forskjellige
I andsdele r.

6. Som grunnlag for det hele er det nød
vendig med mere opplysning og propa
ganda. Spørsmålet om et tidsskrift, gjerne
i form av et kvartalskrift, som tidligere
foreslåttt, må sØkes realisert.

Formannen re fererte regnskapene for dc
siste 3 år. Det er meget beskjedne tall disse
fremviser. Det må arbeides for stdrre inn
tekter, så man kan få stØrre slagkraft. Han
foreslo en forhsyelse av kretsforeningenes
kontingent til Landsforbundet, den er altfor
liten. Det blev opplyst at kontingenten i
Østlandske naturvernforening for 3 år siden
blev Øket fra 4 og 40 kr. for henholdsvis
årlig hetalende og livsvarige medlemmer til
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I 0 og 100 kr., og at tilgangen på nye med
lemmer tiltross herfor endog var Øket efter
forhøyelsen. Resultatet blev en enstemmig
beslutning om å Øke kretsforeningenes kon
tingent til landsforbundet til 2 kr. årlig for
årlig hetalencle og 5 kr. for hvert nytt livs—
varig medlem. Forhøyelsen skal gjelde fra
og med 1956.

Det hlev sterkt fremhevet ønskeligheten av
å få opprettet en fast stilling tilknyttet Natur
vern rådet slik som forutsatt av Stortingets
kirke— og undervisningskomité i dens innstil—
ling om naturvernloven. Uten en lØnnet,
helst naturfagutdannet funksjonær er det ikke
mulig å få virksomheten så aktiv og frukthar
som en så stor og viktig sak krever.

Et forhold Som også hiev brakt på bane
var det meget uheldige, at slik som jaktlovens
bestemmelse nu er kan foruten det offentlige
også fvlkesting og kommunestyrer sette opp
skuddpremie på clyrearter som de mener er
«skadelige». Dette er en sak som bare må
henhØrc under (lCt offentlige. Landsforbundet

hØr henvende seg til Naturvernrådet herom,
så man kan få en lovhestemmelse som fastslår
at skuddpremie bare må settes opp av eller
iallfall godkjennes av det offentlige.

Det må også sørges for et mere effektivt
OSfl med at j aktlovens fredningsbestern—
melser blir overholdt. Bestemmelsene blir ikke
respektert. Landsforbundet skal henstille til
Viltstyret å sørge for et effektivt oppsyn.

Man kom også inn på spØrsmålet om den
fremtidige stilling av og eventuelle regler for
Njardarheim Veidemark og Sognli i Sør
1’røndeiag.

Til slutt blev foretatt valg. Professor Broeh,
som har vært formann i Lanclsforbundet siden
1951, uttalte bestemt pnskct om å slutte.
Som ny formann blev valgt forstkanclid at
Kierul f.

§ i Landsforhundets lover sier at det
skal ledes av et forhundsstyre p 3 personer.
Til sammen med formannen å danne dette
hlev valgt professorene Ove Arho Høeg og
l’ridtjof Isacbsen.

I n ti t e k i e r

REGNSKAP FOR 1953

Belioldning i ticditbanken 1/1—53 kr. 2 8 I 6,87
—»— i Kreditkassen 1/’ 1-53 2 58 1,82
—»— i kontanter I ‘I 53 383,56

--kr. 5782,25
Renter:

( resli ibanken
Kreditkassen

l3ergens Privatbank »

Statsbiclrag 1951/54-
Medletoskontingent

Agder 194-9—51 kr. I 62,’)))
Østlandske I 952 » 11)3,25
Rogaland 1952 » 103,50

Østlandske: bidrag til ii rsskrift 1951/52
Gave fra fru Maren StamsØ Knutsen
Annonseinntekt

87,65

38,71

21)0,))))
- - » 326,36

» 5 000,0))

» 168,75

» I 50)1,00

» 10 000,00

» 12)1,00

Overføres kr. 231)97,36
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V t g i f ter
(Jierfrt kr. 23(1)7,36

Porto

Sartrvkk av årsskriftet

Kon to rhj el p
Kontingent I. U. P. N

Diverse

Balanse, beholclning:

I Creditbankcn pr. 1/1—54 kr.

I Krcclitkassen » 1/1-54

I Bergens Privatbank 1/1-54 »

I kassen »

* ) Fru Maren StainsØ Knutsens gave.

kr. 21,75
» 253,5))

:s 460,00

» 361,5))

» 22,92

Reviciert:

SIGRID SKJØNSBERG,

statsaut. revisor.

I n n t c k t e r

l3eholdning

—>)—

—»—

—»—

Renter:

HJALMAR BROCH.

Qrcditbankcn kr.

Kreditkassen »

Bergens Privabank »

Statsbidrag 1954/55

Medlemskontingent

Rogaland t. o. ni. 1953 kr. 182,0))

SØr-Varanger t. o. ni. 1954 » 85,0(1

Agder 1952 » 58,01)

Østlanclske 1953 » 8 6,1)1)

Annonseinntekt

Andre inntekter

U t g i f t e r

Trvkning av årsskrift 1952/53

Utgifter vedk. Thv. Kierulfs reise til Stockholm for deltagelse i Svenska

NaturskyddsfOreningens konferanse

» 365,95

» 5 000,00

» 411,0))

» 870,0))

» 120,45

8 1392,77

2 620,53

10 200,00*)

264,39

954. Januar 1. Saldo

» 21 977,69

kr. 23 097,36 kr. 23 097,36

kr. 21 977,69

REGNSKAP FOR 1954

i Creditbanken 1/1-54 kr. 8 892,77

i Krcditkasscn I / 1—54 » 2 620,53

i Bergens Privatbank 1/I -54 » 10 200,00

i kontanter » 264,39

kr. 21 977,69

122,65

3 9,3()

204,00

kr. 6675,1)0

» 281,38

OverfØres kr. 28 745,09 kr. 6 956,38
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Overført kr. 2$ 745,09 kr. 6 956,3$

Balanse, beholdning:

I Creditbanken pr. 1/1-55 kr.

I Kreditkassen » 1/1-55 »

I Bergens Privatbank pr. 1/1-55 »

I1hevet statsbicirag pr. i/i—ss »

I kassen pr. i/i-ss »

*) Fru Maren StanisØ Knutsens gave.

Reviciert:

SIGRID SKJØNSBERG,

statsaut. revisor.

3 460,49

2 659,83

10 404,00*)

5 000,00

264,39

REGNSKAP FOR 1955
I n is t e k t e r

Beholclning I / 1—55:

i Creditbanken kr.

i Kreclitkassen »

i Bergens Privatbank »

Ulsevet statsbidrag »

i kassen »

Renter:

Credibanken kr.

Kreditkassen »

Bergens Privatbank »

Mecllemskontingent

Østlandske Kretsforening for 1954 kr.

—»— —»— » 1955 »

Vestlandske Kretsforening 1943—55 »

Utgifter

Kontingent 1954 og 1955 i International Union for the Pro

tection of Nature $ 100.— kr. 723,50

Kontingent 1946—55 i International Committee for Bird

Preservation £ 20.- »

Ba] anse, behol dn ing:

i Creditbanken pr. 1/1-56 kr. 7 619,03

i Kreditkassen » 1/1-56 2 722,90

i Bergens Privatbank: Fru Maren StainsØ Knutsens gave

pr. 1/1-56 » 10 703,12

» 517,S3

» 600,00

» 5 (100,00

1955. Januar 1. Saldo

» 21788,71

3 460,49

2 659,83

10 404,1)0

5 OOt),00

264,39

155,64

63,07

299,12

kr. 28745,09 kr. 28 745,09

kr. 21 788,7!

IIjALM.R BR(K’ll.

kr. 21 788,71

kr. I 129,9(1

.Annonseinntekt

Statshidrag 1955/56

132,80

306,25

864,00

i 31)3,1(5

406,40

OverfØres kr. 21 045,05 kr. 29 209,59 kr. I (29,90
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OverfØrt kr.

I’hcvet staisbidrag »

Andre utestSend fordringer »

i kassen

21 05,05 kr. 29 209,59 kr. I 20,91)

5 000,00

1 770,25

264,39

» 28 079,69

kr. 29 209,59 kr. 29 209,59

1956. Januar i. SaI,In kr. 26)79,69

Itevidert:

SIGRTD SKJØNSBERG,

si i isaul . rvisor.

IIJALM:\R BROCH.

KRETSFORENINGENES ÅRSBERETNINGER

OG REGNSKAPSEKSTRAKTER FOR 1955

Øst/andse Naturvernforening.

ÅRSBERETNING

.

Styret har i året hestfitt av professor Ove

Arbo Høcg, fØrstcbihlioteka i Peter Kleppa,

dr. philos. H. L. Lvenskiold, journalist As—

hjrn Omberg og forstkandidat Thv. Kierulf

med sistnevnte som formann og Løvenskiold

som nestformann.
Av saker som styret har behandlet kan

nevnes:
Forandring av kretsforeningens lover.
Fredning av fuglekvet i Midtsjøuaunet i

Ski, Ake rsh us. Fredningsforslaget, som var

innsendt av Viltstellforeningen i Ski, er med

anbefaling oversendt Landsforhundet for Na

turvern, som igjen la det frem for Natur—

vernrådet i dets konstituerencle mØte i no

vember. Her blev det besluttet at forslaget

skal forelegges Viltstyret til uttalelse.

Det har vært arbeidet videre med forslaget

om et stØrre vltreservat med et sentralt

mindre totalfredet område fra Skrm og syd

over; samlet areal ca. 25 ooo dekar.

Efter forslag fra }lseg og Kierulf blev det

i april holdt et mØte i Oslo for å diskutere

spørsmålet om fredning av mvrer og flyr—

typer. [Se nærmere side 25.]

Foranlediget ved en henvendelse fra gene

raldirektør Fredrik Vogt i Vassdragsvesenet

har foreningens formann sammen med lands—

forbundets formann, professor Broch og IJro—
fessor Isachsen hatt et møte med 3 represen

tanter fra Turistforeningen for å diskutere

det spørsmål som direktør Vogt Ønsket ut

redet, nemlig hvilke fosser og vassdrag man

bor ta sikte på å få bevart for eftertiden.

Landsforbundet og Turistforeningen har der

efter henvendt seg til sine tilsiuttede kretsfor—

eninger for å få forslag. Henvendelsen er av

styret i Østlandske Naturvernforening sendt

til alle fylkes— og herredsskogfunksjonærer på

Østlandet.
I anledning av at riksvei 40 — Den sør

landske hovedvei — ved Larvik er planlagt

i

46



fort frem i kanten av Bøkeskogen, har HØeg

o Kierulf i marken sett på de to alternativer,

som det kan være tale om, det ene på sydøst—
siden, det annet på vestsiden av skogen. Sty
ret har senere diskutert saken. Man fant det

vanskelig å foreslå noe annet alternativ enn

(len av veichefen i Vestfold foretrukne traci

l nordvestsiden av Bøkeskogen frem til ut—

løpet av Farris, skjçnt det fra naturvernssyns—

punkt er meget å beklage at det vakre partiet

mellem skogen og Fritze—kilen på denne

måten skal bli skjemmet.
Ilove/cen. Som fç4lge av de inntrykk man

fikk under befaringen våren 1954 fikk styret

arrangert en befaring den i6. juni av de fre—

dede områder. I hefaringen deltok bygartner

b’lod og avdelingsgartner Kristensen fra Oslo

Parkvesen, bestyrer Hj. Larsen fra Bade— og

F’riluftsutvalget og representanter for Natur—

veunforeningen. iVlan diskuterte hvorledes de

fredede områdene brir behandles. J)e ret—

o ingslinjer som foreningens styre derefter

utarbeidet i samråd med professor Nordhagen

hiev senere tiltrådt såvel av Bygartneren som

av Park— og Friluftsutvalget. (Retningslin

jene er tatt inn i årsskriftet for 1954.)

Styret har fortsatt arbeidet med spørsmålet

om fredning av sjø fuglene i indre og ytre

Oslo—fjorden.
Krokkieven. Det er ikke ennå tatt noen

bestemmelse om konsesjonsandragendet om

kahelbane i Krokkieven. Riksantikvaren har

imidlertid sendt inn til Kirkedepartementet

forslag om fredåing av Kleven.

T)et blev i den anledning i høst foretatt en

ny befaring med veisjefen i Buskerud,

riksantikvaren, ordføreren i Hole og represen

tanter fra departementet. Naturvernforenin—

gen var ikke anmodet om å være tilstede.

Styret arrangerte den i i. september en

utferd til Klevstuen for foreningens medlem

mer. Fremmçstet var meget godt, ialt var ca.

40 med. I Se beretning om utferden JirsW

side.
Det sentrale Jotunl,einiin. Efter aniTlod—

ning av Lanclsforbundet har styret uttalt seg

om en eventuell fredning av det sentrale

Ïotunheimen. Styret vedtok å slutte seg til

det forslag som i I var sendt Regjeringen

av Landsforbundet for og

Turistforeningen bare med en mindre

avvikelse m. h. t. de foreslåtte frednings—

bestemmelser, nemlig om (le ubetydelige fure—

komster av hjerkekratt.
Konimunene og naturvernet Det lilev

sist i oktober sendt skrivelse til alle ordfrcrne

(le 7 østlandsfylker, ialt vel 200 med an—

inodning om å ta opp spØrsmålet om natur—

fredning i formannskap og herredsstyre. Sam

men mccl brevet blev sendt en brosjyre om

naturfredning i Norge. Hensikten var først

og fremst å gjøre naturfredningstanken og det

arbeide som utfires, kjent utover i bygdene,

men også å forsøke å få kommunene som

medlemmer av foreningen. Innen årets ut

gang var det kommet svar fra 2 kommuner,

og derav meldte 13 seg som medlemmer. l)a

den årlige kontingenten for organisasjoner
institusjoner på generalforsamlingen i april var

satt til minst det 5—dobbelte av den personlige

årskontingent, vil en god tilslutning fra kom

munene hjelpe bra på foreningens økonomi.
Efter anmodning av Oslofjordens Frilufts—

råd har professor Høeg og foreningens for

mann vært i Brun/enes, hvor Friluftsrådet er

interessert i å få et friluftsområde fra det

arkeologisk fredede Mølen i vest og Østover i

retning av Nevlunghavn. Det er her en egen—

artet og vakker natur og en særpreget vegeta

sjon, som det vil ha stor betydning å få bevart

mot utparsellering og hyttebygging. Natur

vernforeningen har da også stØttet Frilufts—

rådet mccl en uttalelse om at arealet hçr

bevares som det nu ligger.

47



J/as5farct, 1)et har fortsatt vært arbeidet
med denne saken, den vil nu bli forelagt

Na t ur vei n rådet.

Brosjyrer. I arbeidet med å spre foi-ståelse
og interesse for naturvernarheidet er det nød
vendig å ha pene, illustrerte brosjyrer til ut—
sendelse. Da det nu ikke er flere igjen av (le
to man har hatt, nemlig «Vern norsk natur»

og K. G. Gleditsch: «Naturfredning» er
det påkrevet å få laget en ny. Styret har tatt
dette arbeidet opp.

1rsskrft for Naturvern 1954 blev dess
verre av flere årsaker meget forsinket; det
1)1ev sendt ut til medlemmene før jul. Det er
også sendt Osloavisene med anmodning om å
omtale det — og naturvernsaken i sin almin—
n elighet.

Medfeni in ei•. H . r.advokat Anton H eye r—
dahi er foreningens æresmedlem. Ved årets

utgang hadde foreningen I 91 livsvarige og,

6 årlig betalende medlemmer, ialt 356, en
fremgang i året på 9 livsvarige og 30 årlig
hetalende, hvorav 13 kommuner.

Oslo i februar 1956.

7’Iiv. Ks’ru1f. H. L. Lsivenskio/d.

Om’ /Irho Høeg.

Pe’ter Kleppa. ilshjørn Om herg.

Livsvarge medlemmer mnineldt i 1955.

Borehsenius, Chr., o.r.sakfØrer, Oslo,

Dalene, Halvor, fylkcsskogchef, 1-lalden,
Hsiegh, Cari, dr., SnarØen,
Qvale, Erling, rettspresident, Asgårdstrand,

Qvale, Finn Chr., ingeniør, AbildsØ,
Reisa r, Oddvin, dendrolog, Vollebekk,

Stang, Tho,nas, godseier, Oslo,
Tenvig, Fridtj of, skibsniegler, Snekkestad pr.

Ilol mestran d,
\‘oksenkollen \Tel, rokse,ikollen.

UTFERD TIL KROKKLEVEN
Krokkleven har vært i søkelyset noen år,

særlig forårsaket ved et andragende til myn

dighetene om konsesjon på bygging og drift
av en kabelbane pp gjennom selve kleven.
Det var derfor naturlig at styret i Østland—
ske Naturvernforening i høst innbøcl for

eningens medlemmer til en tur dit.
Dagen blev fastsatt til søndag I I. sep

tember med fremmøte på Klevstuen kl. 13.

Det blev overlatt til hver især å velge den
adkomst som de ønsket, idet styret nevnte 3
alternativer : Enten med buss til Jonsrud i
Lommedalen og derfra ad den gamle Ringe—
riksveien over Krokskogen — eller med buss
til Sollihøgda og så derfra skauleies nordover
til Klevstuen — eller også, som det makelig—

ste alternativ, med buss til Sundvollen og
enten pr. apostlenes hester opp kleven eller
med stolheisen tilvæ rs til Klevstuen.

Dagen var ikke nettopp strålende, men
godt vær var det da, og for oss som gikk over
Krokskogen blev det en herlig tur på ca. 3j/
timer. De tidligere beryktede Jonsrud—bak—
kene er jo en påkjenning til å begynde med,
men kommet opp er veien bare en forniielse
— den ligger der som i «gamle dager» —

men nu med gress og mose langs kantene og

med busker og trær på vandring inn over
veigrøftene. En fredelig vei hvor man bare
møter en og annen skngskar eller kanskje også
en bykar, som søker stilihet og ro efter ukens
arbeide inne i en larmende by. Enkelte ste—

G)

0)
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der innhyr utsynet sydover til £1 sette sig ned
og nyte den vakre naturen. Skogåser hvor en

vender sig. Isidalen skjærer sig pà skrå ned
over mot Kjaglia og Bj5irumsagen nede ved

den nye Ringeriksveien. Omtrent på vei—
ens hpieste passeres Midtskogen, en vakkert
beliggende gård langt inne på skogen.

Da de fremmçitte efter hvert samlet sig i
«gamlestnen» På Klevstnen, blev det ganske

tr;mgt, det blev tilslutt ikke plass til flere
stoler —— som deltagerne måtte ta med sig
inn fra spisestuen ved siden av. Da forman
nen onsket vel mØtt, var det vel 40 som var

kommet tilsete — gamle og unge.

Vi fikk fçirst hpre magister Bernt Lange

fortelle om (len gamle Ringeriksveiens histo

rie og om hØitstående personers strahadsiose

kjiiretnrer opp og ned de fæle hakkene. Det

hle’ et fengslende og meget interessant kiseri,

soiii gjorde sig ekstra godt i (len gamle lav—

loftede stuen. (Se artikkelen side 12.)

I )erefter fortalte skogehef Ove Lange om

Krokskogen, om de forskjellige eindomme-ne,

om eierskifter in. ni. in. ; han kom ogsa inn

pa (le ofte besynderlige navn man mpter her,

og hvorav mange skriver sig fra finnetiden.

Lange kunne selvsagt ikke unngå i en for

samling av naturvenner a nevne (le frem—

satte planer om en stor bred bilvei over sko

gen Kjemp mot planene om en autostrada

glennom Nordmnrken, sa han, en slik plan

er noe tsiv. Vi biler fra Hønefoss til Oslo på

50 minutter. Vi vilde spare kanskje 10 mi

nutter ved å skjære Nordmarken istykker.

Hvis folk har det så travelt med å komme til

Oslo, får (le ta fly. En autostrada gjennom

Krokskngen og Nnrdmarken vil ødelegge

vår største naturherlighet i nærheten av

hovedstaden.
Begge fnredragene blev påhort med den

største interesse, så først da man igjen kom

ut på tunet, merket man at (let nnk var blitt

svært varmt i stuen og at det ikke var

meget luft igjen.

Styret hadde vært sa heldig a få ogsà for

eningens tidligere formann professor Werner

Verenskioid med, og han førte nu deltagerne

bort til Kongens utsikt, hvor han på sin

kj endte, ukon vensj onelle møte fortalte om

Ringe rikes og Krokskugens geologi, hvorledes

det hele hadde (lannet sig i tidenes morgen.

Selv om det tilslutt knm noen regndråper,

blev (lette en vellykket avslutning på utferden.

Forhåhentlig husket iallfall noen, (la de

gikk nedover den lange, bratte og trange

kleven ned til Sundvollen å tenke sig inn i

hvorledes den vilde ta sig ut, hvis det blev

bygget en «fl5iihane» opp til Klevstuen. Nu

(

Det er fred over den i/v/liste veien over

Krokskogen.
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har imidlertid Riksantikvaren sendt inn for—

slag om i frede den gamle historiske veien —

i henhold til LOV av 13. j iii 1905 om I nr—

tidsminnesmerkers bevaring. Man skulde der

for ha grunn til a tro at Kleven Far lie slik

frem gjennem drene som den nu er.

*

T. K.

GENERALFORSAMLING

blev holdt 22. april i oslo Hdndverks— or

Industriforenings lokaler.

F’orman nen dnsket velkommen og refererte

derefter den p:i forhi’ind utsendte arsberet—

ning. Efter endel diskusjon om forskjellige

forhidd, bi. a. om vare større rovdyr, blev

beretningen enstemmig godkjent.

Fo rman ilen refererte st fi rsregnskapct. M.

11. t. livsvarige medlemmers fond meddelte

han, at det i mars —55 var tegnet obligasjoner

i Statens nye
.

(,4 ldn for et beløp p 17 000

kr., og at dette beløp var betalt. Dermed var

fondets bankinnskudd redusert til noen hun

dre kroner.

Regnskapet blev enstemmig vedtatt uten

bemerkninger.

Det lilev s foretatt valg it de i tur ut—

tredende medlemmei- av styret, nemlig Loven—

skiold og Kierulf; begge blev gjenvalgt; ogsa

varamennene professor Hygen, direktpr Brandt

Kjelsen o lektor Nybø blev gjenvalt, likesa

revisoren, frøken Skj5nsber.

Sa blev styrets forslag til forandring av

lovenes I og 2 behandlet. lød tidligere:

«Foreningens formil er f vekke og vedlike—

holde sansen og interessen i det çistenfjellske

Norge for a verne om landets natur og a lede

arbeidet herfor innen dette omrade.»

Styret mener, at det viktigste ved foreu in—

gens virksomhet rna vasre k ga aktivt inn for

o verne naturen. Derfor hadde det foreslatt

denne ordlyd: «Foreningens formfil er

verne om naturen i det østenfjellske Norge

og a vekke og vedlikebolde almenbetens in

teresse og sans for vart lands natur.» Efter

noen diskusjon ble forslaget enstemmig ved

tatt.

— ro,.
Vel Ko,oviis utsikt. Professor ti ereuskoli forteller.
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2 omhandler medlemskap og kontingent.

Efter sin ordlyd forutsetter det medlemskap

av per5oncr; tier var ikke noen særskilt kon

tingent for organisasjoner, institusjoner o.

Som jo til en viss grad er «stedsevarende»

Stgret hadde derfor foreslått, at paragrafen

(ris et tillegg sàlvdende: «Organisasioner,

institusjoner o. i. kan bli medlemmer ved

;‘irlig t betale det —dohhelte av den irligc

kontingent. » Efter endel diskusjon blev

dette vedtatt med tdfovelse av «niinst» mellem

«betale» og «det 5—dobbelte».

Professor Broch, landsforhundets formann,

redegjorde derefter for den m e Lov om

naturvern, og tilslutt fortalte de. Lpvenskiold

om «I)yreliv og blomster pa Spitshergen» og

illustrerte sitt kåseri med vakre farvelvshilder

og farvefilm.

REGNSKAP FOR 1955

I , it t e k t e r

Beholdning pr. 31 12 5-1-

I nnkoimnct kontingent:

Livsvarige kr 900,0(1

Àrsbetalende I 228,00

Kommuner a 651,1)0

Bidrag

2

«Vorinafredningen> ki-. I 011,0 0

Andre bidrag » 13)1,01)

23 0,00

Rente,:
Li sva rige ti le-di cm men fond
Qreditbanken, oppg ort konto kr.

—»—
»

Norske st:, tsobl igasi tiner »

( )&1 o Sparebank, ci ri ften k i.

—»— \‘assfarct »

Kredirkassen: Sophus Aars’ gave »

reditbanken : «Den gamle Mester»

U t g i ft e r

Arsberetning og ârsinØte

1tsenddsc av «1\atursern i Norge»

Utferd
_‘ isutki ipp
Film
}1en encleise til kommunene

Porto
Papir, kon vo] ut ter

Diverse

kr. 299,81)

» 55,20

» 1211,11(1

» 14-9,911

» 29,5))

a 135,50

» 268,7(1

» 15,25

» 110,96

kr. 1 254,81

Overføres kr. I 284,51 kr. 6 901,32

kr. 3362,9$

30.65

22,86

35(1,1111

26,37

4,2$

49,4-5

‘I-,

» 44-2,51
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Overført

RJ)fltiIl33ellt III LaiidslniIiun’l_t hr 1955

Innsatt Livsvaiige nedleiiwiers toiid
1al a nse, l,hoIsIn in _i

kr. i 284,51 ki. (, 9111,32

» 366,25

» I 342,51

» 3 967,75

kr. 6 91)1,32 kr. 6 901,32

kr. I 6(12,75

» 153,96

» i 771,61

» 333,75

» 105,68

kr. 19 03(1,35

> 9(10,06

» 442,5!

k. 3 967,5

kr. 2(1 37 2,56

kr. 26 372,50

./IgderATatiirvernforening.

ÅRSBERETNING FOR 1955

Virksomheten i 1955 har v:ert drevet som

i foregaende /ir.
Det er en gledelig pkning i sj1ifuglbestan—

den tross det uhyggelige oljesølet langs kysten.
Foreningen arbeider med /s fa freciet endel

tier og holmer i midtre del av Vest—Agder.
Videre arbeides det med /t fd fredet den 17

mM store verdifulle park tilhørende Gimle
Lrardl i Oddernes herred i Vest—Agder. Par—

ken ligger like ved Kristiansands nnrdnstre

hygrense. Fredning av parken er enstemmig
anbefalt av Oddernes herredsstyre.

Hovedhygningen til Gimle g:Srd er fredet

tidligere.

Kristiansand, den 17. mars 1956.

LI/fred titz’u,

forio:i iii.

-krne \rne.;e n,
,ekretar.

Briulslniig pr. 31/12—55 er anbragt sSledes:
Oslo Spareban k, I) r i fteii

> rf»

Kreditkassen : Sophus Aars’ gave
Creditbanken : «Dcii gamle Mrstcr»

Kntant

Livsvarige inedlemmers fond:

Beholdn ing pr. I / I —55

Tilvekst i 1955:

9 nye medleinine r ((I kr

Ren ter av obi i gasj oner 1)11 ball ku nsk tisiti

\‘e rd ene er 5111) ragi saldes:
(uedithank,,i 6 nndrs. oppsigelse kr. i 572,86

Stats, ubi igasj mer:
23 ‘ 1946 pst kr i ((((1,00

3 >5 » » 500,00

4 ‘ i’) 55 » » 17 ((00,0))

ss IS 51)11,0(1

0120, 25. februar 19 tO.

Revude rt

SIGRII) SKJØNSBERG,

statsaut. revisur.
I}1 V. Kl ERI TI’.
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REGNSKAP FOR

I n n t e k t i’ r

kr. 954,2X

.\RNE ARNESEN,

kasserer.

Bchuldning fr fine ar 75435

]\.)ntiiigs-flt )) 21 9,11(1

I:i-. I (0(3,35

.RNE .\RNESEN,

La ss,’ ren.

Som det gikk fram av arsmeldinga for

1954, hapet Rogaland Naturvern at alle de

til J)epartementet innsend te søknader om

fredlysning av fuirlelivet pa forskjellige ste—

der i Rogaland, skulle vært ordnet i hipet av

I 955. Imidlertid er det fra Landsforhundet

blitt opplyst at samtlige saker vil bli behandlet

av det nylig nedsatte Natorvernråd, der

Lnndsforhnn dets formann, kontorsjef ‘liv.

Kicrulf ogsa er formann.

I n n e k t e r

Be1ir,ldnin fra forrige ar kr. 735,25

F..ontingent a 2 9,)0I

Reviilert: r. E\’ENSEN.

[ t g i f i. c r

Porto, hr runder utgifter ved ti Isen del se
av Landsfc,rbondets rsskrift kr. 11)2,90

Kontingent til Landsforbundet > 52,00

Blomster > 1 5,01)

Biholdning > 764,32

kr. 954,22

31. desember 1953
Kristiansand den ——-——.-__________ —— — —

IS. februar 1954

REGNSKAP FOR 1954

1’ t g i f t e r

Kontingent til Laiidsforl,undrt . 52,0)

I’i » 6,75

BhoIilning » 944,63

Le. I (0)3,36

— . . 3 . IssmIinr 1954
Reist ansand den — —-

25. februar 1955

R,iiI,et: r. EVENSEN

Rora/a,zd IVatirver2z.

:RS13ERETNING FOR 1955

I)et er gledelig ikke bare for Rogaland

Naturvern, men ogsa for byens befolkning at

det nu er gått i orden med en foreibig privat

fredl sning av alt fogleliv a ed Store Stokka—

vatn i r1adla og Hetlancl herreder. I’red—

lvsiflga ble kunngnrt i dagspressa, og har

etter det oppsitterne meddeler, virket meget

bra. Foruten at Stavanger kommune har

fredlyst sine eiendommer, har samtlige 23

grunneiere skrevet under fredningsvedtaket.
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Styret vil rette en særlig takk til fru Kirsten

Flatah5i, Tasta, for alt det arbeide hun har

hatt med å oppspke samtlige oppSittere rundt

Stokkavatnet. Vår forening vil atter gjøre

et forspk p også å fa Litle Stokkavatn inn

under fredninga. Vi arbeidet for noen år siden

med (lette1 men den gang var ikke alle grunn

eierne villige til å gå med på fredning.

Fra Kåre Bergene kom det en henvendelse

om å få fredlyst alt fugleliv ved Eivindshol—

tjernet i Time herred. Formannen tok en tur

dit ned og s på forholdene. Foruten selve

tjernet har grunneierne også fredlyst sine

eiendommer som ligger rundt tjernet.

Som tidligere nevnt har formannen arbeidet

for å fa fredlyst fuglene ved Grudavatnct i

Klepp. Na har samtlige grunneiere så nær

som en, gått med på fredning etter lova om

naturvern .Men vedkommende Som foreløbig

ikke ville skrive under l’ fredningsvedtaket,

har overfoi- (le andre oppsitterne erklært seg

villig til ikke a gi noen tillatelse til jakt på

selve vatnet. Etter hva det opplyses, fikk fug

lene i (rrudavatnet være i fred siste høst.

I siste årsmelding ble nevnt at formannen

sammen med en botaniker ville foreta en be

faring av et urskogsomrde nede i Åna—Sira.

Sammen med lektor Peter Skjæveland reiste

han dit ned en dag i juni og så på området.

Men dessverre ble resultatet av befaringen

ikke så godt som en kunne ønske på grunn

av været. Det satte inn med høljende regn

og tett skodde som nesten hindret all utsikt.

Derfor vil det bli foretat en ny befaring våren

1956. Da vil bi. a. heradskogmeister Martin

I3arkved bli med. Han har gått ivrig inn for

at urskogen i Maldj upet må bli fredet. En

fredning vil ikke bare være av interesse for

naturvernet, men en vil der også kunne få

et verdifullt felt når det gjelder studiet av

skogens livshetingelser i et område som ligger

så nær havet.

Vårt i siste årsmelding nevnte forslag om

fredning av 3 vandresteiner innenfor Stav

anger bygrense, ble anbefalt av Stavanger

formannskap. Dessuten ble den såkalte

«Skrefsrud—steinen» på Storhaug tatt med i

forslaget. Vi skal nå se om ikke også «Ørne—

steinen» ved Ullandhaug kan bli fredet.

Nå da vi har fått et Naturvernråd vil atter

spørsmålet om fredning av Gannsfjorden bli

tatt opp, en sak som avdide redaktør Christian

Oftedal i «Stavanger Aftenblad» tok opp i

samråd med Rogaland Naturvern.

Landsforbundet anmodet oss om å gi en

uttalelse i anledning den nye lova om frilufts—

livet m. v. Styret fant at de av Landsforhun—

(let an førte forslag om tilføyelser og endringer

i lovutkastet fullt ut ivaretok naturvernets

interesse. Det eneste styret bemerket var, at

det innen for fredede områder ikke burde være

tillatt å holde f. eks. friluftsmter og oriente—

ringsløp, når (lette kan virke forstyrrende på

dyrelivet.
En skrivelse fra Landsforhundet vedrørende

fredning av vassdrag og fosser er blitt be

handlet av styret. Det ble vedtatt å slutte seg

til den uttalelse som Stavanger Turistforening

har gitt som svar på en liknende henvendelse

fra Den Norske Turistforening.

På årsmøtet for 5954 ble det satt fram

forslag om å be sløydlærerne i Stavanger om

å la skoleguttene lage rugekasser til småfug—

lene. Forslaget ble behandlet av overlærer—

kollegiet som ga det sin beste stØtte og sendte

det videre til sløydinspekttsren.

Formannen har i årets løp sendt noe stoff

om naturvern til dagspressen, hI. a. en artik

kel der det påpekes det meningsløse i at folk

som fanger Ørn og andre rovfiigler i de av

loven forhudte fotsakser, skal figurere som

«helter» og få sitt bilde inn i avisene. Dess—

liten har han holdt noen filmforedrag med

naturvern som bovedtema.
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Styret i i 5 har bestitt av: A. Bernhoft—

O sa, formann, Holger Holgersen, nestfor—

marin, Jon Andreassen, sekretær, Erling Tor—

gersen, kasserer, Karouine Rullestad, styre—

inedlem. Varamenn : Rasinus Bjorheirn, Kor—

nelius Meland og Yngvar Molaug. Revisorer:

H. Gunclersen og Erik Lunde.

REGNSKAP FOR

I ti ti t e k i e r

Kassabeholdning pr 1. januar 1954- . kr. 254,7))

Renter for 1954- » ((7

Kontingent for 18 8 ned lem ner 5 3,))) » 5 64-,))))

—»—— » 5 » 5 5,00 » 25,))))

kr. 84-4-,-1-1

U i g i f i e r

Kontingent til Landsforbuiiclet for 264

medlemmer for 1953—54- kr. 182,00

—j— Porto » 1,20

Utgifter vedr. Srs,nØte » 46,00

\nnonser » 14,00

KjØring av 5 rshe fier » 3,))))

Utlagt fiakt » 2,20

Itikassoprovisjon av kontingent » 115,4-))

Utlagt ved formannen » 28,))))

Kassabeboldning i bank » 452,61

kr. X4-4-,4-

Revidert. Stavanger 10. 2. 1955.

Fl. GUNDERSEN, ERIK LUNDE,

revisorer.

Kassabehnldning pr. 1. januar 1955 . . kr.

Renter for 1955 »
Kontingent for I 89 med lemmner 5 3,0)) »

—»— » 5 » 5 5,0)) »

REGNSKAP FOR ‘955

‘sflflonser
Porto

Leie av lokale til årsmØte

Kjøring av årslmefter

Utlagt ved fornmannen »

Inkassoprovisjon for kontingent »

Kontingent til Landsforbundet »

+ Porto »

Kassabeholtin ing 0

16,80

6,00

20,))))

9,60

74,60

11 7,S0

96,50

1,90

711,51

kr. 11)53,81

FORENINGENS NATCRVERNFOND

Inntekter: Utgifter

Beho1dmmin- pr. 1. januar 1954 . 9 724,85 lm,nest5enmle i bank kr. 9 919,36

Renter for 1954- » 194,45

kr. 9919,36 kr. 9919,36

. BERNHOFT-OSX,

p. i. formann.

I is n t e k t e r

ERLING TORGERSEN,

kasserer.

U t g i £ t e r

452,61

9,20

567,00

25,00

kr. I ((53,51
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FORENINGENS N.\TrRvER\FoND

stavangr i mars 1956.

H. GtNDERSEN, ERIK LUNDE,

revisorer.

.\. BERNHOFT-C)SA.

p. t. Fori,ann.

frest/ands,e iVaturvern/orening

ÅRSBERETNING

I herutnings:iret har styret hatt folgende

mmensetning:

Lektor A. Åksnes, konservator 0. l)aniel—

su, herridsskogniester (. Jebscn ( kasserer

liovesterettsadvokat Il.. Langlo, konservator

J. F. \.Villiiohs (formann).

V : 1)riftsbestyrer E. F. Lajuz—

myb r, konservator A. Loken, professor H

R bak.

Som revisor har fungei-t lektor 6. Harisji

Foreningen hir nu 66 mellemmer.

P:i stvrerriotet 5. februar hiev bl .a. fpl—

jende saker behandlet

I ) Landsforbundets forslag om tilfo elser til

eller endringer av utkast til lov om fri—

luftslivet ni, v. (Avgitt av friluftskomi—

ten av 1950, i september 1954.

2 Forslaz om revisjon av foreningens lover

samt inspeksjonsreiser i kretsforeningens

i m ra de.

Arsrntet ble avholdt 25. mars.

Landsforhundets sirkulære aug. vern mot

verhandtagende vassdragsutbvgging er blitt

FOR 1955

forelagt l3ergen Turlag, Turisttrafikkomiten,

lEr. Jæger og Fiskerforening samt Inspekto—

ren for ferskvannsfisket med anmodning om

forslag til fremtidig fredning, spesielt av vakre

fosser. Noen konkrete forslag er hittil ikke

innkommet.
Flere soknacier om fredning av enkelte

trær er behandlet av kretsforeningen og vi—

dc’resendt til Landsforhundet og likeledes an—

modning om nodvendig avlvsninr av fredning

i tilfelle hvor gjenstanden ikke lenger eksiste

rer.

Fçjlgende freclningssak er fremmet ved

departementsvedtak av 24. mars 1955:

Et stort, vakkert eiketre pi garden Glop—

pen, gnr. 71 hnr. i, Fitjar.

Formannen har fortsatt sitt arbeide for

fredning av verclifulle sjofuglforekomster p6
Vestlandsksten og ved flere anledninger i

foredrag g dagspresse papekt nd vendigheten

av beskyttelse av visse fuglearter.

Bergen, 13. februar I 956.

.1. F. TJ’ilIgoIs,
p. t. forinrinn.

Erholdniiv pr. 1. antar I9ÇÇ .. kr. 9 919,36 LiiiroaentIc i bank kr. Il 1,3,91

Orirr for I V S Ç » I 1-l-,6 2

kr. lii 213,91 kr. In 23,91

ERLING TORGERSEN,

kase rr r.
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I n i t e k t e r

Kassabelioldiung I 6. mars 1955 ...... kr. 11,55

Innestaende i bank . » 2 138,75

» postgiri) . » I 2 88,45

liankrenter 1958 » 5)1,3(3

Iiinb,.talt ,iirileriiskntin’iiir » 23 5,0))

Porti kr.

Konvolutter »

.‘snnonser »

Kon ti rige i t La i ds forbundet

InnestSende i bank »

» postgiro »

Kassabehuldning 10. februar 956 . . . . »

Bergen, I i. februar 1956.

j. F. \\‘ILLGOHS, p. t. formann.

Revidert. Bergen in. februar 1956,

STGGE\ HSF2N

G. JEFISEN.

Tronde/ag Naturvern.

ÅRSMELDING FOR 1955

Ja generalforsamling 19april 1955 ble

følgende styre valgt: I)irektpr Reidar Brekke

( formann ) , it enir Gunnar Hofstad, kun—

torehef 1’.mar \luller, di. Erline. Sivertsen,

konservator Olav Gjerevoll og konservator

Svein Haftorn (sekretar

I’oreningeii arbeider for tiden med flere

I n n t e k t e r

F1assabebol diii ui st k i. 1)1,2 .5

Kon tingen ter » 704., I)))

Ftlegg av kassereren » 5)1,)))

kr. 764,25

Saldu 51 12—1955 kr. 1 1,1)’)

res id,rt og funflet i

Tuouuulb,.io, 6/3-lO 56. KIRSTEN E\GER.

fredningsprojekter, særlig Borgefjell iig

Bvneshalvpva. En undersoker ogsa mulig

hetene for fredning av større omradei i Sgene

og iroliheimen.

\ïjnteren I 954—5 5 sørget foreningen for

kunstig og regelmessig frin g av endene p

Nidelveri.

i g i ft i

Iii uusk ii il il banker kr.

r\uudeparken 5

Diverse »

Kuntantbebol dnu ng, b.uIanse

SAMMENDRAG AV REGNSKAP

for tiden i6. mars 1955—JO, februar 1956

U t g i f t

kr. 3 713,11

67,o 5

15,92

86410’

2 1189,11

629,45

42,88

kr. 3713,11

0 .RSREGNSKAP FoR 1955

5 28,0)

21 2,79

2,411

11,))’)

kr. 64,25

SVEIN HFTt)RN,

sekretær.
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ATord/a?2 d n atiirvernforening.

ÅRSBERETNING FOR 1955

På generalforsamling som ble holdt
.

februar 1955 ble disse valgt til styre i for
eningen:

Distriktsjef J. Utbeim, formann, fylkes—
skogmester J. Ad. Helgesen, nestformann,
typograf R. Kristensen, kasserer, doktor An—
ton Johnson og fylkesskogmester Th. Sundby.

\raranenn : avdelingsingeniør Sv. Solberg,
major Simon Liljedahi, Jens Seljeseth.

Revisor: G. Sommernes.
Revisor Sommernes omkom ved druknings—

ulykke i september 1955 Ved det mistet for
eningen en mann sçm var meget interessert
i vår sak.

Nordland Naturvernforening har livs—
varige medlemmer og 20 årsbetalende .Års—
kontingenten er 2,— kr., og den kan tidligst
forhøyes på neste årsmøte. l\Itet er planlagt
holdt innen november 1956.

Det Økonomiske grunnlag, som skal til for
at foreningen skal kunne arbeide effektivt,
er ikke tilstede. Det lille beløp som kommer
inn gir ikke hpve til befaringer, oppmerkinger
og liknende og heller ikke til større propa
ganda for saken.

Noen av styrets medlemmer reiser endel
i sitt arbeid og vil under slike reiser også
kunne ivareta foreningens tarv — uten ut—
gift.

I det året som er gått har cii under slike
reiser søkt å bli kjent mccl folk som kan ten
kes å ville tjenestegjøre som tillitsmenn i sin
tid. Likeså har en søkt å få tak i folks mening
om saken i sin alminnelighet og om frednings—
ohjekter i særedeleshet. På denne måte er
det i året reist i strøket nord til Tysfjorden.

Sommeren har vært kald og regnfull o
har egnet seg lite for befaringer i marken.

Styret har funnet at det først og fremst
gjelder å ft istand register over fredcde felt
og enkeitforekomster — og over de fred—
ningsohjekter som finnes, og likeså samle fyl—
digst mulige opplysninger om alt — ordnet
på en oversiktlig måte.

I den hensikt har vi denne vinter holdt p
med å samle og ordne opplysninger i mapper,
egne mapper for hvert fredet felt eller enkelt—
forekomst m. v. Det samme også for alt som
kommer pa tale til fredning. Vi kommer til å
følge Norges Geografiske Oppmålings num—
merering av graclteigkart ved nummerering
av de mapper som vedkommer stedfaste sa
ker. (Eks.: i 7—i Rcissvassholmen.)

Foreningens arkiv ellers ordnes også om.
Naturvern foreningens samling av årsskrif—

ter og andre trïkksaker om naturvern har
vært mangelfull og til liten hjelp. Styret
fant det viktig å få denne samling mere kom
plett, og den er nå bragt i bra stand.

Foreningen planlegger fremstøt i avisene
utover vhren, og dette arbeide er alt begynt
så smått.

Foreningen planlegger merking av fredede
felt m. v. eftersom leilighet byr seg utover
som mere n.

Norcllan ci Naturvern forening vil fortsatt
arbeide med fredningssaker som er igang og
ta opp nye om leilighet skulle by seg.

Bodø, 14. mars 1956.

I. ( iheini,
formann.
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Naturen hater sterk oo fri
all tvang - (Wrgc1and) AN DR. SCHAT VET

1 til og kan heller ikke lriuqt P R I N S E N S G AT E 2

noeti til ii kjøpe hos oss —: OS LO

men flere og flere 5(00 besøker
*

Y)ïd—N())’qe fin ner det n((tu rlig i

pore sine innkjøp hos—

Trelasliqeizliii—

80D0

O(J E.lp()I’I/() rre tii iIzq

Nord- Norges

største manufaktur- og utstyrsmagasin

Hvert medlem
av naturvernfot’eningen bor vise sin interesse for Norges vakte natur

ved innen arets utgang a skaffe foreningen minst 3 nye medlemmer.

Kretsforeningene og deres adresser er:

Ostlandske Naturvern/oren ing. Mollergt. 16. Oslo.

Agder Naturvern forening. Torridalsveien 44. Kristiansand.

Rogaland Naturvern. Stavanger Museum. Stavanger.

J’estlondske Naturvernforen ing. Zoologisk Museum. Bergen.

Tron delag Naturvern, Museet. Tron (iheim.

Nordland Naturvern/orening. Telegrafbygningen. Bocla.

S’or— TTa ra’nger Not u rvernforen i og. Kirkenes.
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