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Store begivenheter 

1966 tegner til a bli et begivenhetsrikt ar for naturvernar beidet 
i Norge. Vi har fatt en ny bygningslov som apner helt nye 
muligheter for myndighetene til Ii la naturvernhensyn tellc i 
arbeidet med omradeplanlegging og regulering, og vi kan vente 
at Stortinget i varsesjonen vii ta N aturvernradets landsplan for 
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et par av de viktigste tingene. 

Pa denne bakgrunnen kan det kanskje virke en smule ube
~;kjcdent a trekke fram en tredje begivenhet, som unektelig er 
av noe mindre format. Men tross alt er den av mcget stor 
betydning for forbundets virksomhet. Og dermed mener vi 
ogsa at den er av betydning for naturvern2.rbeidet som helhet 
her i landet: Norges Naturvernforbund har fatt nye kontorer! 

I slutten av februar flyttet vi inn i Akersgt. 63, Oslo. Det er 
et sQ'lrgelig faktum at skrikende plassmangel har v(ert en a lvor
lig hemsko for forbundets virksomhet de senere arene. Men na 
har vi endelig fatt plass - nok av plass l Dermed er grunnen 
lagt for den utvidelsen av sekretariatet som er tvingende n0d
vendig om vi skal makte a f<blge opp aile aktuelle naturvern
saker pa tilfredsstillende mate. Neste skritt er na a skaffe det 
Q'lkonomiske grunnlaget for n<bdvendig <bking av den meget be
skjedne staben ved vart kontor. 
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Ulven jins her i landet lUi bare i tam
reindistrikter i fjellet, mens den lid
ligere val' vanlig ogsa i skogslrakter. 
(Folo A. 0 w e sen .) 

SVEIN MYRBERGET 

ULVEN 
I 
FARESONEN 
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U Iven er vel kanskje den mest 
forhatte av aile st'i'>rre norske 

dyr. Den er kjent som en gradig, 
blodtl"JIStig og nadel0s morder av 
forsvarsl0se lam og tamrein. Nar 
man tenker pa ulven, vii man lett fa 
assosiasjoner om en fjellvidde med 
drivende sn0 og en dott med rein i 
vill flukt foran raske villdyr med 
hengende, siklende tunge. Jeg har 
faktisk ikke m0tt noen som har varme 
f01elser for vargen. Det er vel ytterst 
fa som ville bli trist til sinns hvis den 
siste norske ulv var avlivet, mens for 
eksempel den «godslige» bj0rnen har 
mange som taler dens sak. 

Stor var derfor min og trolig ogsa 
andres overraskelse da man i «Sve
riges Natur» for desember 1965 kunne 
lese f0lgende: «Vargen fridlyst. KUng!. 
Maj:t har funnit gott fdrordna, att 
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jakt efter varg skall vara fdrbjuden 
under aterstoden av jaktaret 1965/ 
1966.» Dette er en midlertidig fred
ning for a gardere seg mot at man 
utrydder ulven f0r man fir klarIagt 
om man egentlig 0nsker at dette skal 
skje. Dersom en ulv gj0r «avsevard 
skada» skal imidlertid jakt kunne til
lates, men det blir ikke anledning til 
a yte skuddpremie. 

Etter som kjent ulven i Norge 
f0rst og frernst finnes i grensetrakter, 
vii det kanskje vrere av interesse a 
se pa ulvens stilling her i landet. Hva 
vet vi egentlig om den norske be
standens st0rrelse og de skader ulven 
gj0r, og hvilke regler gjelder for ulve
jakt? 

Utbredelse 09 bestand 

I gammel tid og helt fram til begyn
nelsen av det forrige arhundre var 
ulven utbredt over det meste av lan
det. If01ge skuddpremiestatistikken 
fikk man sa en voidsom nedgang i 
bestanden omkring ar 1860, og na for 
tiden felles det ariig noe slikt som en 
ulv (fig. 1) . Kartet (fig. 2) angir 
observasjoner av ulv i Norge i den 
senere tid pa grunnlag av avisrap
porter. Selv om ikke aile er helt pa
litelige, gar det fram at ulven f0rst 
og fremst viser seg i grensestr0k i 
Finnmark, Troms og Nord-Tr0nde

"''',J :\'fJ,,' 

Fig . 1, Fellingsslatistikk jor 
ulv i No rge som gjennom
sl1ill jor 5 og 5 . ar. Apne 
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lag, men en og annen ulv skal ogsa 
ha blitt sett i syd-norske h0yfjelJ . En 
enkelt ulv ble da ogsa skutt i Stor
Elvdal for et par ar siden. 

Hvor mange ulv har vi her i lan
det? Det er ikke godt a svare pa, 
men svrert mange er det helt sikkert 
ikke. Vi kan vel ikke egentlig snakke 
om noen spesiell norsk bestand, da 
ulven som regel vandrer med rein
flokker over grensene mot Sverige 
og Finland. Vi rna snarere snakke 
om en felles svensk-norsk stamme. 
r Sverige har man i de senere ar dre
vet inngaende studier pa spor-sn0 
over aile de fire store rovdyr, og om 
den svenske ulvebestanden sier lede
ren a v disse unders0kelsene, Bertil 
Haglund, i 1965: «l dagens lage an
ser jag att biida handernas fingrar 
gott oeh val racker till. » Hvis man 
plusser pa ett dyr eller to i syd
norske h0yfjell kommer man til at 
den felles skandinaviske ulvebestand 
er pa ikke mer enn 10 - ti - indi
vider. 

Fig. 3. 51eder hvor ulv krysser Finlands 
grenser. Pi/ens tykkelse al7lyder hyppig
helen. (Ell er Pull i a i n e n.) 
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Det har fra forskjellige hold vrert 
antydet at man i Skandina via via 
Finland fa r et stadig tilsig a v ulv fra 
Russland hvor man enna mange ste
der har mye ulv . Men denne inn
vandringen kan neppe ha noe st0rre 
omfang sa lenge vi ikke har flere ulv 
enn vi har. Men det er kjent at man 
i syd0stre Finnland i enkelte ar, som 
f. eks. i 1962, har hatt rene ulveinva
sjonen, og som fig. 3 viser hender det 
slett ikkc sjclden at ulv krysser gren
sen mellom Norge og Nord-Finn
land, slik at man nok ikke helt 
kan utelukke at vi far bes0k av en og 
annen russisk ulv. Men at innvand
ringen av ulv via Finnland ikke er 
srerlig stor viser ogsa den ting at 
mens 23 % av unders0kte finske ulv 
har en svart stripe nedover fram
f0ttene, er denne fargevarieteten ikke 
pavist i Skandinavia. 

Jakt og skuddpremier 

Aile ulv avlivet i de senere ar er 
skutt, til dels ved a benytte fly til 
hjelp. Jaktloven yter ikke ulven noen 
vesentlig beskyttelse. Ulvejakten lean 
drives uten at man har betalt vilt 
trygdavgift og uten hensyn til om 
man eier grunnen eller har vanlig 
jaktrett. Det er riktignok forbudt a 
benytte aIle slags typer sakser til 
fangsten, mens bruk av gift er tillatt 
etter nrermere regler. 

Staten betaler en skudd premie pa 
500 kI. for hver felt ulv. r tillegg 
yter enkelte fylker premier: Telemark 
200 kI., Sogn og Fjordane 250, S\!>r
Tr\!>ndelag 500 og Nord-Tr0ndelag 
1500 kI. En rekke herreder betaler 
tilleggspremier og ikke alltid bare for 
ulv som er felt i egen kommune, 
men til dels ogsa i nabo-kommunene. 
Tabell I gir en oversikt over premie
satsene i en del av de viktigste ulve
fylkene pa grunnlag av oppgaver inn

Tabe1l1. Skuddpremiesatser po ulv. 

Antal! Prem icsatser 
Fylke rapporter Minimum Maksimum Gjennomsnitt 

Hedmark 19 500 2050 1211 
Nord-Tr0ndelag 16 2000 2500 2031 
Nordland 22 500 2000 1082 
Troms 13 500 1000 608 
Finnmark 10 500 750 575 

samlet gjennom viltnemndene. En vii 
se at h\!>yest ligger satsene i Nord
Tr0ndelag, mens ogsa enkelte her
reder i Hedmark og Nordland betaler 
h\!>ye premier. Men i de fylkene hvor 
en nok oftest har bes0k av ulv, Troms 
og Finnmark, er if\!>lge disse opp
gavene premiene ikke noe sted over 
1000 kr. r till egg til premiene far 
jegeme til dels h0ye priser for skin
net, h0yest i de senere ar sa vidt jeg 
vet 3500 kr. for en ulv til utstop
ping. 

Flilde og skade 

Ulven er et utpreget rovdyI. Den 
tar eller pr\!>ver a ta sa godt som aIle 
dyrearter den kommer over, fra mus 
og lemen til rein og eJg. Hvis den 
far anledning, kan den gj0re stor 
skade ved a drepe tamrein og hus
dyI. 

Her i landet fins ulven praktisk 
talt ikke i viktige beiteomrader for 
husdyr, og den tar na for tid en ikke 
mange - om noen i det hele tatt. 

Tabell 2. Drep te husdyr i Nord-Karelen 1962 (data ifl/ilge Pull i a i n en). 

Husdyrart Bestand Ulvedrept Drap i promille 

Rest 15600 3 0,2 
Okse 200 
Ku 82300 9 0,1 
Ungkveg 17500 
Kalv 52700 15 0,3 
Gris 22800 
Sau 28700 149 5,2 
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Pa grunnlag av sp0rreskjema utsendt 
av et rovdyrutvalg nedsatt a v Stor
tinget til saueeiere med en besetning 
pa omkring 125000 dyr, gar det fram 
at i 1963 og 1964 har ulven etter 
eiernes egen oppfatning ansvaret for 
ett eneste sauedrap: i Hedmark 1963. 
Men hvis man har noen st0rre ulve
bestand innen et beiteomrade, rna 
man regne med til dels store tap . 
r Nord-Karelen i Finnland var aret 
1962 et riktig ulvear, og vargen tok 
da i alt minst 176 husdyr if01ge ta
bell 2. Sauen ble hardest rammet 
idet 5 promille av sauene i omradet 
ble drept av ulv mot 0-0,3 %0 av 
andre husdyrslag. Dette sky Ides nok 
neppe at ulven foretrakk sauekh~tt, 

men at det var relativt lett a fa tak i 
sau som beitet uten nevneverdig til
syn. 

Verre er nok tapene av tamrein, 
og samene er til dels med god grunn 
kjent som ulvens svorne fiender. Vi 
har her i landet ea. 185 000 tamrein, 
hvorav 20-25000 i forskjellige syd



norske tamreinlag. I till egg har 
svenske samer rett til somrnerbeite 
for 67000 rein i Nord-Tr~mdelag og 
Troms, men if01ge opplysninger fra 
svenske lappefogder blir denne retten 
ikke nyttet fullt ut. 

Vi har her til lands sa vidt jeg vet 
ingen oppgaver over tap av rein 
grunnet de store rovdyr, hverken f0r i 
tiden eller na til dags. Ved foresp0rsel 
til lappefogdene har jeg fatt opplyst 
at ulven na bare pat0rer reinflokkene 
minimale tap. Bare noen ytterst fa 
rein vet man er ulvedrept, bl. a. en 
del svensk-rein i Dividalen, Troms. 
Men i tidligere tider var ulven nok 
til stor skade for reinsamene. 

En ulv trenger sa vidt man vet 
3- 6 kg kj0tt om dagen, omregnet 
pa reinsdyr viI det si 20---40 stk. om 
aret. En del feltobservasjoner anty
der at dette ikke er sa langt fra sann
heten. I Finland drepte f. eks. to 
ulv minst 48 husdyr, vesentlig sau, i 
10pet av 7 maneder sommer og h0st. 
Nord-amerikanske unders0kelser over 
flokker pa omkring 10 ulv viste at de 
drepte hjortedyr med en til to dagers 
mellomrom, det vii si et par dyr i 
mtmeden pr. ulv. Nar flokken er 
stor, blir byttet godt utnyttet, mens 
enslige ulver legger etter seg mye til 
rev, krake og ramn, og rna f01gelig 
drepe forholdsvis mye for a klare seg. 

Er det da kanskje slik at ulven all
tid dreper syke og svake dyr som 
likevel ville ha str0ket med snart 
etter? En har i Alaska og Canada 
gjort mange studier over dette for
hold, og enkelte ga, som ventet, at 
ulven oftere tok svake dyr, men andre 
at dette ikke var tilfelle. Resultatene 
kunne variere med snOforholdene, og 
antall rein og ulv, og det var i det 
minste helt klart at ulven vanligvis 
ikke har st0rre vansker med a drepe 
selv friske voksne rein. Finske arbei
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der viste faktisk at bare 20 % av 
ulvedrepte rein var kalver, det vii 
si omtrent samme kalveprosent som 
i bestanden. 

Konklusjon 

Det skulle etter dette ga fram at 
den felles skandinaviske ulvebestand 
er sa liten at det er mulig at hvis det 
ikke innf0res begrensning i jakten, 
vii det snart ikke vcere en eneste 
igjen. Jeg anser det imidlertid ikke 
for min oppgave her a ta standpunkt 
til om dette er en 0nskelig utvikling 
eller ikke. Dette b0r avgj0res ved 
en avveiing mellom naturvernets og 
forskjellige nceringers interesser. Men 
en ting synes jeg dog at man rna 
kunne bli enige om: Dette er en fel
les nordisk sak, og man b0r komme 
fram til mest mulig lik politikk i 
Norge og Sverige, da det jo er de 
samme ulveindivider det gjelder . 

En annen sak er at jeg er noe i tvil 
om en eventuell fredning vii bli res
pektert. Ulven fins na vesentlig i 
typiske tamreindistrikter, og samene 
har fra gammelt av lagt ulven for 
hat. Hvis en hel eller delvis fredning 
skal innf0res, b0r man som en selv
f01ge vcere villig til a erstatte tapene 
uten at jeg her vii kunne si hvor 
pengene skal tas fra. Erstatninger for 
tamrein tatt av de store rovdyr blir 
na utbetalt bade i Sverige og Fin
land. I Sverige gjelder f01gende sat
ser: okserein 260 kr., simle 160, ung
rein 110 og arskalv 60 kr . Som f0r 
nevnt kan en ulv kanskje drepe 20
40 rein i aret, og relativt flere nar 
ulvebestanden er liten, slik at man 
lett vii komme opp i en arlig erstat
ningssum pa 5-10 000 kr. pr. ulv. 
Det vii ogsa i praksis bli svcert van
skelig i hvert tilfeHe it bevise at det 
nettopp har vcert ulv som har drept 
rein. 

ULF HAFSTEN 

VERDENS NORDLIGSTE B0KESKOG SIKRES 

I det slakt skranende terrenget mot 
Seimsfjorden i den nye Lindas 

!commune, knapt 3 mil nord for 
Bergen, ligger det en merkelig isolert 
forekomst av b0k som faktisk repre
senterer den nordligste viltvoksende 
b0keskog i hele verden. Utstrekningen 
er ikke scerlig stor, og bestandet er 
heller ikke alltid sa rent, men nede 
pa det ca. 25 mal store Poltneset og 
et par hundre meter videre oppover 
fra fjorden, i det omradet som kalles 
Runnane, er bestandet rent og fint, 
med tykt, gyngende f0rnelag som 
praktisk talt er uten bunnvegetasjon, 
slik en ekte bokeskog skal vcere. 

Det kan diskuteres om b0ken her 
virkelig er a oppfatte som spontan, 
men pa bakgrunn av at det sannsyn
ligvis er hele tusen ar siden den even
tuelt ble plantet, rna en ha lov til a 
betrakte denne forekomsten som vilt
voksende. Pollenanalytiske unders0k
elser savel som stedsnavngransking 
tyder nemlig pa at skogen gar til bake 
helt til Hakon den godes tid (934
96\). Kongsgarden der Hakon ble 
hauglagt, ligger like innenfor, ved 
bunnen av fjorden, og skipredet 
«Olendefib, som Hakon opprettet 
her i fjorden, har sannsynligvis navn 
etter den smale sandtangen som for
binder Poltneset med Runnane og 
som i dag gar under det forvanskede 
navnet Fetce eller Alfetce. Det er flere 
grunner for a anta at b0ken ikke er 
kommet til Seimsfjorden ved noen 
naturlig spredningsmate, f. eks. ved 
at b0kenotter er kommet drivende 
med havstr0mmen fra ncermeste 

voksested. For det er nemlig hele 330 
km til mermeste spontane bokefore
komst (Fjcere i Aust-Agder) . Dess
uten ser det ut til at den eldste delen 
av bestandet ikke befinner seg pa Vol
lorn, nede ved fjorden , men pa B0kje
voll, som ligger et godt stykke opp 
fra stranden. Da er det langt mer 
sannsynlig at mennesket her har vcert 
naturen behjelpelig. Omkring slutten 
av det f0rste artusenet etter Kristus 
var det nemlig en utstrakt sj0verts 
forbindelse over havet til De britiske 
0yer og Danmark, hvor b0ken for 
lengst hadde etablert seg, og ogsa 
langs norskekysten, ikke minst til 
Vest fold hvor vi vet at b0ken ogsa 
var vel etablert pa den tid. 

B0keskogen her ved Seimsfjorden 
synes altsa a ha eksistert i minst 1000 
ar. Selvom det her dreier seg om en 
typisk bruksskog - ikke en urskog 
har det fra brukernes side vcert vist 
den piett~t en slik skog fra Saga-tiden 
har krav pa. Men i dag er presset 
selv pa dette klenodium i Norges 
natur blitt sa sterkt at Vestlandske 
naturvernforening har funnet det n0d
vendig a fremme forslag om en varig 
sikring av b0keskogen. Det er faren 
for utparsellering av Poltneset til 
hyttetomter som har vcert den direkte 
arsak til at saken om sikring ble reist 
varen 1962. Ikke minst pa grunn av 
de store friluftsinteresser som knytter 
seg til den fine badestranden pa Fetce, 
sandtangen mellom Poltneset og Run
nane, gikk fylkesmannen i Horda
land i januar 1964 med pa it ned
legge midlertidig forbud mot utpar
sellering, salg, bortleie og bygging 
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innen b0keomradet, i medhold av lov 
om friluftslivet av 1957. 

For a komme frem til en mer 
varig ordning, har Hordaland fylkes
friluftsnevnd ved dens formann og 
sekretrer, Vestlandske naturvernforen
ing, Lindas friluftsnevnd og ogsa 
Naturverninspekt0ren foretatt befar
Inger og f0rt forhandlinger med 
grunneierne om et eventuelt kj0P av 
b0keskogen, f0rst og fremst Poltneset 
og Runnane. Grunneierne er villige 
til helt a avhende det ca. 25 mal 
store Poltneset samt den ca. 12,5 mal 
store tangen mellom Poltneset og 
Runnane, som er glimrende egnet til 
friluftsforma!. Heri er ogsa tatt med 
et mindre, noe avsidesliggende om
rade beregnet til parkeringsplass. 
Runnane, ca. 60 mal, vii de derimot 
ikke selge, men er villige til a ga med 
pa en evigvarende klausulering av 
dette omrade, slik at skogen ogsa 
her opprettholdes Som b0keskog i 
fremtiden. Klausuleringen innebrerer 
at all utparsellering, snauhogst, dyrk
ing og beiting blir forbudt. Men det 
tillates en viss avvirkning av skogen 
under Skogvesenets tilsyn. Etterat Det 
kg!. Kommunal- og arbeidsdeparte
ment, ved Kontoret for friluftsliv og 
naturvern, i slutten av 1965 hadde 
besluttet a stille midler til ri'ldighet 

I likhet med sa mange andre inter
esseomrader i var tid har ogsa 

naturvernet sine internasjonale orga
nisasjoner. F. eks. er Norges Natur
vernforbund tilsluttet den internasjo
nale union for vern om natur og 
naturressurser (IUCN), som srerlig 
omfatter ideelle og naturvitenskape
lige organisasjoner. 

Sid en 1961 har Europartidet hatt 
en spesialkomite for naturvern og 
landskapspleie . Denne komiteen har 

til en slik ordning, ble det s0ndag 
den 13. februar i ar holdt et nytt m0te 
hvor man kom til enighet med grunn
eierne om betingelsene for salg og 
klausulering. Kj0pesummen vii bli 
fastlagt ved rettslig skj0nn og mid
lene vii bli fordelt etter gammel 
«sm0rskyld». Det er Staten, ved 
Lindas kommune, som holder skj0nn 
og overtar eiendommen. Man haper 
pa skj0nn en gang i april og at sik
ringen av denne verdens nordligste 
b0keskog, som dessuten har sa sterk 
tilknytning til var gamle historie, kan 
vrere et faktum allerede ved slutten 
av dette halvaret. For det er ikke 
bare naturvern- og friluftsinteresser 
det her er tale om, men i h0Y grad 
ogsa kulturverninteresser. For innen
for det omrade som er tenkt reservert 
til friluftsformal er det all grunn til 
a tro at naustplassene for det gamle 
skiprede er a finne. Dessuten star 
det her to mindre, eldgamle naust, 
som enna er i bruk, som absolutt er 
av historisk interesse. Om man far 
dette omrade skikkelig unders0kt av 
historikere og arkeologer, vii man 
her kunne fa et verdifullt supple
ment til de historiske minnesmerkene 
inne pa Seim og et milj0 sa enesta
ende at det vii trekke mer enn bare 
badegjester til stedet. 

en rent offisiell karakter med en 
regjeringsoppnevnt representant fra 
hvert land. Beslutninger i denne ko
mite blir via Ministerkomiteen over
sendt regjeringene i medlemslandene 
i form av anbefalinger og anses der
for a ha srerlige muligheter for a 
0ve innflytelse pa landenes natur
vernpolitikk. Det arbeides srerlig med 
saker av felleseuropeisk betydning, 
f. eks. med sikte pa a na fram til 
internasjonale avtaler eller ensartede 
regler i forholdet til naturvernpro
blemene. 

Under naturvernkomiteens fjerde 
sesjon i Strassburg 2.-6. november 
1965 (der undertegnede m0tte fra 
Norge) var bruken av biosider, luft
og vannforurensing, vern om viktige 
biotoper og dyrearter som er truet 
av utryddelse blant de st0rre poster 
pa dagsordenen. Mange av disse 
sp0rsmal kan bare 10ses tilfredsstil
lende i fellesskap av flere land, f. eks. 
vern av fuglearter som har sitt for
plantningsstcd i Norden, men over
vintrer andre steder i Europa og 
Afrika. Det er da n0dvendig a sikre 
et system av fuglenes biotoper langs 
hele trekkveien. Andre eksempler er 
forurensning av elver som renner 
gjennom flere land, oljeslipp i kyst
farvann m. v. 

En interessant sak komi teen er gitt 
i oppdrag a arbeide med er framlegg 
til et europeisk «Water Charter», 
d.v.s. en felles erklrering eller over

enskomst om beskyttelse av fersk

vann. Hovedprinsippene bak dette 

«charter» er: 

a) Vassdrag som i dag er rene skal 


bli bevart mot forurensing ; 
b) Vassdrag som allerede er for

urenset rna ikke forverres ved yt
terligere forurensing, men hvor 
det er mulig bli forbedret ; 

c) Vassdrag som er forurenset utover 

visse grenser rna bli forbedret etter 
et bestemt program for redusering 
av forurensingen. 

Ferskvannsproblemet slik det er 
tatt opp i komi teen er ellers ikke bare 
knyttet til forurensingen (vannkvali
tet), men gjelder ogsa vern om vann
resursene som sad anne (kvantitet). 
I mange omrader i Europa er til
gangen pa godt ferskvann allerede i 
dag utilstrekkelig, og det regnes med 
en fordobling av forbruket i kom
mende 20 ar. 

Av andre emner komiteen behand
let kan nevnes planen om et «euro
peisk naturvernaf» i 1970, katalog 
over naturvernfilmer, oversikt over 
europeisk naturvern]ovgivning, natur
vern i regional planlegging m. v. 

For f0rste gang ble foretatt tildel
ing av det sakalte «europeiske dip
10m» som utdeles for naturomrader 
og landskap av europeisk interesse 
som er vernet pa srerlig eksemplarisk 
mate. Storbritannia fikk diplomet for 
«Peak District National Park» (et 
stort landskapsvernomrade), Frank
rike for naturreservatet Camargue 
(deltaomnide . med srerlig rikt fugle
liv) og Belgia for naturreservatet 
Hautes Fagnes (eiendommelig myr
omnide). 

Det vii ha fremgatt at arbeidet i 
Europaradskomiteen omfatter h0yst 
sentrale naturvernsp0rsmal. Den nytte 
landene kan ha av a delta i inter
nasjonalt arbeide avhenger imidlertid 
meget av mulighetene for a kunne 
f01ge opp sakene. De sma land st0ter 
her pa problemet med begrensede 
personell- og pengeressurser. Nasjo
nale oppgaver rna gis prioritet, men i 
naturens verden finner en oftest andre 
grenser enn de som er trukket mellom 
stater. Derfor rna en i naturvern
arbeidet ogsa etter evne s0ke a f01ge 
med i internasjonalt arbeide. 
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INNLANDS
FISKET 
TRUET 

U nder jakt- og fiskestellkonfe
ransen som en rekke lands om

fattende organisasjoner var gatt sam
men om a arrangere pa Tranberg i 
februar ifjor, holdt fiskerikonsulent 
Kjell W. Jensen foredrag om natur
grunnlaget for ferskvannsfisket og 
om fiskets forhold til andre n.:eringer. 
Om forhold som truer fisket uttalte 
fiskerikonsulenten blant annet: 

Fl0lningen i vassdragene har skapt 
en del vansker -. Det verste vi kan 
tenke oss i sa mate er en opprensking 
eller kanalisering av et vassdrag slik 
som den som ble foretatt i R0a for 
noen ar siden. Vi har selvsagt ogsa et 
godt 0ye til en del fl0tningsdammer. 

Allikevel er skadene ved de lave, 
kortvarige fl0tningsreguleringene ba
gatellmessige i forhold til kraftverk
reguleringene. 

Barkavfallet i vassdragene skaper 
ulemper. Hvor bark i st0rre mengder 
bunnfelles, blir den i arevis liggende 
som et nitnende oksygenfritt teppe. 
Nar dette skjer pa gyteplassene for 
verdifulle fiskearter, kan vi fa betyde

•Fra naturens side er vi velsignet med 
bedre muligheter for sporlsfiske etter 
laksefisk enn noe annet europeisk land. 

Men viI f. eks. en laksefangst som denne 
were mulig i fremtiden? Med utbygging 
helt ned Iii sj@en av lakseelvene wire, er 
del ute med det rike lal<sefisket som vi 
fremdeles har i Norge . Bilder Ragnar 
Frislid. ... 

lige skadevirkninger. Fl0ting av ubar
ket t0mmer b0r ikke forekomme. 

I de sen ere irene er det som kjent 
tatt i bruk kjemiske spr0ytemidler i 
skogen, blant annet mot skadeinsek
ter. I enkelte andre land, og spesielt 
i Canada og British Columbia har 
skogspr0yting fra fly f0rt til meget 
betydelig skade pa en del lakselver. 
Sa vidt jeg har forstatt er slik spr0yt
ing fra fly med insekticider ikke 
aktuelt her i landet. 

En sekund.:er f0Jge av skogsdriften 
er de alvoriige forurensingene vi en 
del steder har av industri som fored
ler t0mmer og trevirke. Det krasseste 
eksemplet er vel Ottra som er slatt 
helt ut som lakselv, og hvor for
urensningen er sa betydelig at laks- og 
0rretunger ikke kan leve nedenfor tre
foredlingsbedriftene . 
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Ved cellulosefremstilling gar halv
parten av vedmassen i oppl¢sning. 

I de tilfellene hvor disse svrere 
mengdene organisk stoff sammen 
med a vfallsluten gar i vassdragene, 
kan skadene bli meget store. I Sverige 
hvor en har statistikk for slikt, reg
ner en med en ariig forurensing av 
st0rrelsesorden I mill. tonn organisk 
stoff bare fra celluloseindustrien. 

Jeg skal ikke komme noe mer inn 
pa forurensingene , men minne om at 
vi aile forurenser vassdragene - og 
ofte i un0dig grad, f. eks. ved at en 
:'.IOnlater a t0mme septiktanken. Det 
er apenbart at vannforbruket og for
urensingsgraden stiger med levestan
darden. Ved arhundreskiftet var vann
forbruket i byene maksimum 25 liter 
i d0gnet pI. person, mens det na er 
300--400 liter i d0gnet. En skulle tro 
at dersom den tekniske utviklingen 
0ker og levestandarden stiger, sku lie 
vi bli bedre rustet bade maskinelt og 
0konomisk til a avhjelpe forurens
ingen av vassdragene, men det mot
satte er tilfelle. 

Allikevel er forurensingen av yare 
vassdrag a v underordnet betydning 
for fisket om en sammenligner med 
f ~) lgene a v kraftverksreguleringene. 
Over halvparten av vart vannarea! er 
regulert, og reguleringene fortsetter i 
¢ket tempo. Vi fordoblet vart kraft
forbruk i ti-aret 1950-60. Om en 
regner med en ny fordobling i ti-aret 
til 1970 og samme forscrte tempo 
noen ar til , vii v3.r 0konomisk nytt
bare vannkraft vrerc fullt utbygget 
mot slutten av 1970-iucne - om 
bare 15 aI. 

For innlandsfi ~;ket bestar det st0rste 
problemet i at reguleringene pa !engre 
sikt 0delegger en vesentlig del av de 
bunndyrene som 0rreten er avhengig 
av, og vi vet ingen mate a erstatte 
denne bunnfaunaen pa. 0rretbestan

den gar dcrfor sterkt til bake i vann 
med stor reguleringsh0yde. Da det 
svcvende dyrelivet, planktonet, pa
virkes lite av reguleringene, er det 
fremdeles plass for planktonetende 
fiskearter som r0ye og sik i h0yregu
lerte vann. Isfiske etter r0ye i regu
!erte vann er blitt en populrer vinter
~port (5000 dagsbes0k pa Tunhovd
fjorden i 10pet av vinteren), men 
mulighetene for sommers ports fiske og 
yrkesfiske er blitt sterkt redusert ved 
reguleringene. 

Forel0pig har ikke vassdragsregu
Icringene betydd sa meget for !akse
fisket, men flere elver er i h0yeste 
grad i faresonen, og b!ant disse flere 
av yare viktigste sportselver som L:er
dalselva, Auriandselva, Driva m. fl. 

Om vi tiUater en utbygging helt ned 
til sj(1)en av en lakselv, slik som det er 
gjort i en rekke svenske elver, kan vi 
si farvel til laksefisket i elva, og vi vii 
a!dri kunne fa det igjen i en elv som 
ligger som en serie inntaksdammer 
med t0rrlagte fallstrekninger innimel
10m. Vi vi! kunne opprettholde et 
laksefiske i sj~)en ved at kraftverket 
palegges smoltutsctting, men dette er 
kostbare tiltak. Om en tillater full ut
bygging uten smoltutsetting, vii nrer
ingsgrunnlaget for en star del a v 
kystbefolkningen svekkes. Det er 
mange sma bruk ute vcd kysten og 
inne i fjordene som er aVhengige av 
laksen am de skal fa endene til a 
m¢tes . 

For a redde det som kan reddes av 
naturgrunn!aget for laksefisket i sj0 
og elv, tror jeg det er n0dvendig a 
fa innarbeidet det synet at den nedre 
delen av elven hvor laksen i dag gar, 
tilh¢rer laksen, slik at utbyggingen 
ikke far r0re disse nederste fall
meterne som er avgj¢rende for vart 
laksefiske. 
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Hj. Munthe-Kaas Lund 

orienterer om den nye ornitologiske 


stasjonen 


Inntil 1955 var Akenbya, en av de 
ytterste 0yene mot Skagerak i Hvaler 
kommune i 0stfold, en privat eien
dom. Den ble fredlyst som egg- og 
dunvrer ved ekstratinget den 22. ok
tober 1901, ved f0Jgende bestemmelse: 

«Fredlysning. Ved kg!. resolution 
af 24. juli d . a. er det i hen hold til 
loy angaaende jagt og fangst af 20. 
mai 1899 § 15 naadigst bestemt, at 
der meddeles mig tillatelse til at fred
lyse min eiendom Aker0yen gaard no 
45 brug no 1 i Hvaler thinglag som 
reg- og dunvrer. I henhold hertil fred
lyses herved overnevnte eiendom 
Aker0yen som reg- og dunvrer fra 30. 
november f0rstkommende, idet jeg 
herved henleder opmerksomheden 
paa jaktlovens § 15 der blandt andet 
bestemmer, at paa reg- og dunvrer og 
1,5 km paa s0en ud for samme skal 
ederfugl vrere fredet det hele aar, og 
at der ud for samme i nrevnte afstand 
ikke maa J0ses skudd i tiden fra Iste 
april til 15de august. De i kg!. re
solution af 10 de marts 1900 be
stemte tavler vii blive anbragt i paa
budt orden. 

Aker0en i H valer 
den 22de september 1901. 

Nicolai Nilsen (sign.). 

Etter anbefaling av Oslofjordens 
Friluftsra.d ble 0ya i 1955 innkj0pt 
ved hjelp av penger fra f01gende 
kommuner og institusjoner: Borge, 

Fredrikstad, Glemmen, Hvaler, Sarps
borg, Torsnes og Tune kommuner, 
Oslofjordens Friluftsnld og Viltfondet 
(som ytet det st0fste tilskuddet). 

Formiilet med kj13pet 

F01gende vilkar ble vedtatt som 
heft else pa eiendommen: 
1. 	 Eiendommen skal disponeres som 

friluftsomrade tilgjengelig for al
menheten i samsvar med de ret
ningslinjer som gjelder for Oslo
fjordens Friluftsnlds virksomhet 
med de innskrenkninger som an
gitt i det f01gende med sikte pa a 
vareta hensynet til bevaring av 
fuglelivet pa 0ya og muligheten 
for a drive forskning og fors0k 
vedkommende fuglelivet. 

Til a f0re tilsyn med driften skal 
det nedsettes et tilsynsutvalg pa 
tre medlemmer. Hvaler kommune, 
Viltstyret og styret i Oslofjordens 
Friluftsrad utpeker hver sin re
presentant til utvalget. 

2. 	 Fredning av alt fugle- og dyre1iv 
pa 0ya skal kunne gjennomf0res 
i den utstrekning Viltstyret til en
hver tid bestemmer. 

Felling og fangst av fugler og 
ville dyr skal kunne skje efter 
Viltstyrets nrermere bestemmelse 
i den utstrekning det er aktllelt a 
innpasse beskatning av viltet i de 
fors0k og granskninger som matte 
bli drevet av Statens viltunder

• Tjllvjo pa Aker¢ya. F oro R . F. 
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s<bkelser, eller i forstiel se med 
denne institusjon. 

Viltstyret skal ha ad gang til a 
paby innskrenkninger med hensyn 
til ferdselen pa de s<brlige og s<br
vestlige deler av <bya til visse tider 
det finnes n<bdvendig for a be
skytte fuglelivet eller av hensyn til 
til pagaende viltunders<bkelser. 

3. 	 Statens viltunders<bkelser skal ha 
adgang til a drive eller la sette i 
verk forskning og fors<bk vedkom
mende fugle- og dyrelivet pa eien
dommen, herunder gjennomf<bre 
tiltak med sikte pa a innvirke pa 
milj<b og hekkemuligheter, bl. a. 
ved plantninger, arrangering av 
hekkeplasser m. v. 

Det skal S<brges for istandsetting 
av eller erstatning for forefin
nende bebyggelse pa eiendommen. 

5. 	 Blir det aktuelt med videresalg av 
eiendommen, skal Viltstyret ha 
forkj<bpsrett. 

'Er Akerlllya Norges slIIrligste egg- og dunv<er? 

Sa vidt jeg vet er det svrert fa 
fredlyste egg- og dunvrer s<br for 
Oslo; kanskje Aker<bya er Norges 
s<brligste? 

I 

Varen 1965 ble fredlysnings-tavler 
atter satt opp pa Aker<bya, og det er 
a hape at aile bes<bkende pa <bya viI 
hjelpe til med it s<brge for at fredlys
ningen respekteres. 

laktloven forbyr sam bekjent a 
drive jakt fra motordrevet bat innen 
en avstand av 2 km fra land, holmer 
og skjrer. Den slags jakt er f<blgelig 
forbudt ogsa i omradet rundt og 
innenfor Aker<bya. Dessuten er det 
rundt dunvreret Aker<bya forbudt a 
lose skudd i tiden fra 1. april til og 
med 20. august, i en avstand av 2 km. 

Det er ogsa forbudt a forstyrre 
fuglereir . og a ta egg fra Aker<bya. 

Forskning og 10rSlllk pa Akerlllya 

I l<bpet av de 10 ar som har gatt 
siden Aker<bya ble innkj<bpt har ut
forskningen a v dyrelivet, fortrinnsvis 
fuglene , stadig <bket i omfang. 

I 1963 ble det saledes ringmerket 
over to hundre fugler, og i 1964 ca. 

I vaningshus skal det til enhver 
tid vrere disponibelt et rom med 
adgang til koking for personer 
som fra tid til annen med opp
drag fra Statens viltunders<bkelser 
har behov for a oppholde seg pa 
eiendommen. 

4. 	 Brygge for st<brre bater rna ikke 
oppf<bres uten at sp<brsmalet pa 
forhand har vrert dr<bftet med 
Viltstyret. Viltstyret skal ha rett 
til a nedlegge forbud mot at mer 
omfatten de publikumsarrangemen
ter henlegges til eiendommen i 
fuglelivets forplantningstid pa 
<bya. 

Rodslilken i klippende flukt over strand
ellgene er ('{ vanlig syn pa Akeroya. 
FOlo R. F. 
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Tranene flyr mot nord 
Del gcir mot val' e{{er en lang og hard 
vinler. og am ikke lenge skal vi igjen 
se Iranene Irekke i lange, holgende band 
m Olllord. 
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dobbelt sa mange. Det er na obser
vert over 120 forskjellige fuglearter 
pa <bya. 

I En utf<brligere beretning om ut
forskningen av Aker<bya er offentlig
gjort av cand.real. Einar Brun iJ «Sterna», Norsk Ornitologisk Fore
nings tidsskrift 1964. 

Forskningen pa Aker<bya ledes av 
Statens viltunders<bkelser, og storpar
ten av feltarbeidet er utf<brt av zoo
logi-studenter fra Universitetet i Oslo . 



BJ0RN BJ0RNSRUD 

STREIFTOG I NATUREN 3 

Den galliske urelgen 

Stamfaren til var tids europeiske elgart, den galliske 
ure!gen, er den eldste kjente elgart i Europa og kjent fra 
utgravningslag som er mer enn 600000 ar gamle. Ure!gen 
ble omtrent sa stor som vir elg, men hornene var anner
ledes. De sma oppadvendte skovlene satt i enden av meget 
lange horisontale stenger. Bredden var enorm, hele tre 
meter. Absolutt noe a spikre opp pa en stabbursvegg. Dette 
digre hanlige statussymbol rna ha utviklet seg i en utpreget 
glissen skogtype. 

Neste skudd pa elgstammen var den bredpannete elgen, 
den egentlige forl0peren for var elg. Den streifet omkring i 
Europa for ca. 400000 ar siden. Den hadde kortere horn
stenger enn den galliske urelgen, til gjengjeld var skovlene 
atskillig st0rre. Hornbredden var likevel betydelig st0rre 
enn hos var elg. Den europeiske elgen som vi kjenner den 
i dag har vrert alminnelig i verdensdelens tempererte str0k 
fra ca. 80 000 ar tilbake. 

Det er mye som tyder pa at elgen innvandret til Amerika 
for mer enn 400000 ar siden hvor den har utviklet seg 
til a bli «biggest in the world». 

Elgen er i dag utbredt over de nordlige tempererte str0k 
av Europa, Asia og Amerika. 

Gamle tr.er 

Hvor gamle trrerne blir har vi ofte overdrevne fore
stillinger om. Nir det ikke er mulig a oppgi alderen n0y
aktig griper vi til betegnelser som tydelig viser at vi er 
usikre. «Steingammej" og «utgammej" er betegnelser som 
benyttes hyppig i forbindelse med ting av h0Y ukjent alder. 
«Gammel som aile haugene» er ogsa en betegnelse som er 
langtfra ukjent. Men hvor gamle blir egentlig trrerne? 
Her som i mange andre forhold i livet hender det at virke
ligheten distanserer var forestillingsevne. Begynner vi med 
yare hjemlige arter er det barlinden som er den mest 
utholdende. Det er mye som tyder pa at den kan bli inntil 
3000 ar! Eik og lind ender i d0dt l0p pa omkring 1000 ar, 
mens poppe! og aIm har sett sine beste dager etter 600 ar. 
Furua skal kunne overskride denne alderen, men det er 
tvilsomt om den holder ut til 700 ar. 

0 verst den galliske 
urelgell. Tit h¢yre 
bredpann et etg, og 
nedell/ol' val' tids 
elg. 

Grana, verdens fineste fiberprodusent luter mot graven 
«allerede» ved 400-arsmerket. Gar vi til Amerika finner vi 
det treslaget som i dag er kjent som det som blir eldst. 
Det gjelder Redwood, sequoia sempervirens. Redwood'en 
kan leve i bortimot 4000 Arl 

St.ereksport til Amerika 

Som sin fetter graspurven ble streren ogsa eksportert til 
Amerika. Det skjedde i 1890/91. Skjebnen til de hundre 
strerene som ble sluppet i Central Park i New York kan 
sta som et lysende eksempel pa hva som kan skje nar en 
innf0rer en dyreart til et kontinent den ikke har forekommet 
f0r. 

De hundre strerene er na blitt rnillioner, og har helt ut
klasset graspurven som ble innf0rt 40 ar f0r. Amerikanerne 
trod de streren skulle bli et nyttig og hyggelig tilskudd til 
deres egen fuglefauna pa grunn av dens store insektkonsum 
og nrere tilknytning til hus og hage. 

Den er blitt en pIage, og har fortrengt mange av de fugle
artene amerikanerne hadde rugende i fuglekasser rundt 
husene f0r den ble innf0rt. Sa snart ungene bUr flyve
dyktige i juni samler de seg i enorme fIokker og det er ikke 
uvanlig at tusen fugl kan kaste seg over og ribbe et kirse
brertre pa et 0yeblikk. Tidlig pa sommeren overnatter strer
flokkene i myromrader. Seinere samler de seg i skygge
fulle trrer langs bygater, eller pa bygninger. St0yen, skitten 
og den spesielle Iukten som f0lger med disse flokkene har 
gjort fuglene upopulrere i bystr0k. Av og til kan flokker 
pa opptil en halv million tilbringe natten pa samme sted. 
Nreringsmengden som gar med til en slik flokk er enorm. 

I nord-statene blir en del strer igjen om vinteren pi\. 
steder hvor de kan finne regelmessig med mat, f. eks. pi\. 
fyllinger eller i parker og arboreter hvor det henger sa
pass brer vinteren igjennom at de kan berge seg pa demo 
De fleste trekker s0rover til Ohio og Maryland, noen enni\. 
lenger s0r. 

KONTINGENT 1966 
Med dette nurnmeret av «Norsk Natur» f01ger postgiroblankett for inn

betaling av medlemskontingent for 1966. Vennligst benytt Dem av blanketten 
- og skriv navn og adresse tydelig! Dermed sparer De vart sekretariat for 
en ekstra belastning, og hjelper til med a frigj0re arbeidslyst og arbeidstid 
for nyttigere formal! 
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Fumer suser langs 0devallll il1l1 m o l HANS KR. ERIKSEN 
Ireri ksr¢ysa d er Finland, No rg e og Sov
jel m¢l es. Her il1l1 e er fisk corn og jerv 
og bjf/J rn. 

GJENNOM 0DE URSKOG I 

0VRE PASVIK 

O vre Pasvik ligger urskog0de, og 
det er villmark inni grenselan

det der 0devann strekker seg lang
smalt mot Krokfjell . Bustet og 
hundrearsgammel suser de skjeggete 
furuer i vannkanten. 

0vre Pasvik er med i Naturvern
radets landsplan, villmarka mellom 
Ellevann og 0devann skal forbli ur
skog. Dermed viI et av de fineste 
stykker norsk natur bli bevart. For 
bare hundre ar siden var hele Pas
vikdalen et ukjent land og kunne 
tegnes kvitt pa kartet. Den dag i dag 
er den norske villmarka mellom Russ
land og Finland sa ukjent at rek
tangelkartet over omradet er helt 
misvisende. Men Pasvikdalen er vel 
likevel var vakreste dal, for der 
Patsjoki renner ut fra Enare i Fin
land, tar den til ,1 danne innsj0er for 
a tii dusinet fullt f0r den renner ut i 
Varangerfjorden som Pasvikelva. 

Ingenmannsland 

Pasvik var vart ingenmannsland i 
arhundrer, og dette 0delandet mellom 
tre land ble liggende for villdyrfot 
til skoltesamene nyttiggjorde seg mo
sen pa marka og fisken i sj0ene. En 
gang ble det da sa pakrevet Ii fa til 
skjellgjerder mellom naboene der 0st. 
Gjennom hundrearene n<)k de uklar 
om ska tterctten til samen e, og i 1826 
dclte de liksa godt fellesdistriktct s0r 
for Varangerfjorden. Sa fikk Norge 
det meste av Pasvik og Neiden, men 
Russland beholdt Petsamo og en for
underlig firkant pa vestsida av Pas
vikelva, det som enna er Boris Gleb. 
Det var skoltcsamene som skulle fa 
Whore den gresk-katolske kirka og 
dermed Russland. Men sa hadde jo 
ikke tsaren gjort sa lite for a sikre 
seg dette folket (og med dem landet). 
Det er over 400 ar siden den russiske 

kirka intensiverte sin virksomhet ved 
Isha vet. Det ga v resultater. 

Veidefolk ved 0devann 

Den f0rste skoltesame langs 0de
vann - han trengte fisken, han h0rte 
til et veidefolk. Men det kunne ga 
maneder og ar uten at tofotinger 
kom der. Og enna er der ikke nett
opp mannefotnedtr0dde skogsmarker 
i 0devannstraktene, men der gar elg 
og bj0rn og jerv, og tamreinen beiter 
der oppe. 

Carl Schlllyens ide 

Det var Carl Sch¢yen som var far 
til ideen om en fredet plett mellom 0st 
og vest, dette landskapet som if¢lge 
professor Nordhagen er «det siste 
uber0rte grenseomdlde mellom to ver
dener - Europa og Asia». 1 1936 
kom Sch¢yen med forslag om a frede 
170 000 mal a v 0vre Pasvik. Det ble 
forkastet av aile instanser sa sent som 
i 1951. Men det er skjedd en utvikling 
siden da, og idag vii trolig fredningen 
bli en realitet. Men mi gjelder det 
bare 60000 dekar, og det er den aller 
inste trekant av Norge mellom Sovjet 
og Finland. 

En morgen i juli kom jeg gjennom 
denne Carl Sch¢yens og skoltesame
nes ¢demark. Den ligger stille og 
milevid som da den f0rste skolte
same gikk her. Skogfullmektigen i 
Pasvikdalen og 0vre Pasvik viste vei 
til villmarken . Arve Martinsen er 
tr¢nder, men fra sin boplass ved 
Vaggatem har han gjort seg bedre 
kjent med Pasvik-omradet enn de 
fJeste. 

Vindfallskogen 

Vi stanser et sted innpa skogen , og 
Martinsen har tatt meg med inn i 
en vindfallskog jeg aldri har sett 
maken til. En halv times tid har vi 
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gatt mellom vindfall, klatret over 
vindfall, og enna ser vi ingen ende. 
De fleste tnerne fait for en voldsom 
storm i 1949, men ellers er urskogs
bunnen dekt av falne kjemper i aile 
aldre ira de dager da Tore Hund be
seilte Bjarmeland til idag. 

Ved naturparkens <bstgrense viser 
skogfullmektigen stolt fram den 
langstrakte, ville kl<bfta i landskapet 
der rovfugl ruger og berget reiser 
seg bratt opp av svart tjernbunn i 
kl<bftbunnen. Det er Raudagorre, og 
Martinsen kryper frampa stupet og 
gl<btter ned pa et falkereir. 

12)rn og bj_rn 
Lenger utpa morgenen gar jeg alene 

vestover mot Ellevann i hjertet av 
0vre Pasvik. I <bst har jeg Pasvikelva 
og Russland, og i vest gar jeg mot 
Finland. Men i s<br star et tydelig 
hakk mot himmelen. Det skal vrere 
grensegata i skogen mellom Finland 
og Russland. 

Bj<brnen gir seg ikke til syne denne 
julidagen enda det bare er en ukes 
tid siden den ble sett av troverdige 
folk mye nrermere bebodde str<bk i 
Pasvikdalen enn dette. Og noen molte
brerbj<brn skulle det ikke vrere. 

Men da jeg ved middagstid har 
vendt vandringsleia mot s<br og kom
mer fram mot 0devann, letter fiske
<brna fra furuskogen rett over vannet 
og flyr hurtig mot nord. Den har nok 
reir der borte. 

12)devannsgjedde 

Og bj<brk og furu skiftes om a 
pynte opp omkring 0devann mens 
sennegresset star irrgr<bnt langs land. 
Men i 0devannets nordende vokser 
n<bkkerosene og er av de nordligste 
vi har. Der ligger ogsa en gammel 
bat mellom buskene, og omkring fin
ner man minner om 0devannets fis
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kerikdom, mengder av hoder fra sik 
og gjedde. 

For gjedden er stor her. Jeg tror 
det var en a v de st<brste jeg'var i kon
takt med. Den var ikke langt fra 
favna lang der den kom s<bkende 
gjennom <bdevannsdypet mellom ratne 
trestammer for a bli eier av sluken 
min. Sa snurret den nylont<bmmen av 
mellom gebisspiggene og gikk til
bake. Men den fulgte like sulten 
etter neste sluk med den f<brste til 
pynt i venstre kjeftvik. 

Utpa ettermiddagen gar jeg <bstover 
gjennom uret skogsmark og leiter 
etter t<bmmerkoiene en times vandring 
<bstafor 0devann. Det er skjegget furu 
som veksler med gyngende myrmark 

Vindfallskogen. Tusener av falne furuer 
ligger og ratner kilometer elter kilo
meter. 

"!~J:7![I!~

Plan i fjellet 

Axel S¢mme m. fl.: Fjellbygd og 
feriefjell. 1. W. Cappel ens forlag. 
Oslo 1965. 

Etter tre i'trs arbeid har na «fjellplan
teamet» under ledelse av professor Axel 
S¢mme lagt fram resultatene av sitt 
arbeid i «Fjellbygd og feriefjell», et bok
verk pa m:r 200 sider i stort format og 
med fyldig kartbilag. Det kan uten 
videre slas fast at det arbeid som her 
foreligger er det mest betydningsfulle 
som hittil er gjort for a verne om natur
verdiene i fjellet, samtidig som fjell
bygdenes nreringsgrunnlag og feriefolkets 
interesser tilgodeses. 

Kommunepolitikere og grunneiere i 
fjellbygdene ma studere denne boka. 
Og nyttig ville det vrere om ogsa vord
ende hytteeiere setter seg inn i proble
mene. 

Foruten team-Iederen selv, har disse 
levert verdifulle bid rag til boka: Arki
tekt Erik Langdalen, forsoksleder ala 
Einevoll, amanuensis Asbj¢m Aase, 
amanuensis Arne Thormodsa;ther, ama
nuensis Sverre 0vstedal, hagearkitekt 
Olav R. Skage og lektor Relge A. Sundt. 

R.F. 

Urskogen i Pasvik 

Sigmund Ruse: Strukturformer 
hos urskogbestand i 0vre Pasvik. 

I denne meldingen fra N.L.R. presen
teres forstkandidat Sigmund Ruses av
handling for licensiatgraden. Avhand

der kjerringris og starr nar midt pa 
Htrene. Der modnes molter nedi riset. 
Fiske<brna star i et kors mot vest
himmelen og seiler mot 0devann. F<br 
ruget sangsvana her, men er blitt 
borte. Og jeg gar ut av den aldrige 
urskogen som bare 0vre Pasvik enna 
eier. 

Det virker som en ferd gjennom 
tidene, fra skoltesamenes hundrearige 
stier til bilen ved skogsvesenets koier 
<bstpa. 

lingen gar ut pa en undersokelse av 
hvordan en uberort naturskog sa langt 
nord er bygget opp og hvordan den ut
vikler seg. Arbeidet er en parallell til 
undersokelser som er foretatt pa Balkan 
og i Canada. 

Bevaringen av de siste intakte urskog
forekomster har lenge vrert gjenstand for 
naturvernets oppmerksomhet og det har 
spesiell interesse at avhandlingen tar for 
seg et av de omrader som av Natur
vernradet er foreslatt lagt ut til natur
park. 

Forstkandidat Ruse vii komme med 
en sammenfatning av sin avhandling 
et senere nr. av «Norsk Natur». 

M.M. 

Europas natur 

Kai Curry-Lindahl: Europas na
tur. Natur och Kultur, Stock
holm 1965. 4° 302 s. lnnb. n. kr. 
178,-. 

Med sitt overdadige utstyr av forste
klasses fargefotos er denne boken en 
fryd for oyet, men den er ogsa av inter
esse for biologer, geografer og kanskje 
fremfor alt for dem som ser naturvernet 
i stOrre perspektiv. 

Europa, fra nordkysten av Spitsbergen 
ti grader fra Nordpolen, til Maltas syd
kyst; fra Portugais sUbtropiske vegeta
sjon til nordiske bjorkeskoger og fjell
vidder og arktisk tundra; fra Irlands 
forblaste, regnfulle atlanterhavskyst til 
russiske stepper, - fins det make til 
variasjon i noe omrade av samme areal? 
Fins det en sa vakker, sa fro dig, rik, 
begunstiget verdensdel? 

Forfatteren skildrer det alt sammen 
med nokterne fakta, med utnyttelse av 
den vitenskapelige spesiallitteratur og pa 
basis av sine egne erfaringer og vur
deringer. Samtidig er fremstillingen ba
ret av hans sterke naturfolelse, uttrykt i 
hans ypperlige stil, men uten romantiser
ende snikksnakk. Overalt merker man 
forfatterens varme interesse for natur
vern i videste og beste forstand. 

Gjennom mange ar har forfatteren 
levert en stor produksjon av artikler og 
vakre boker, alltid med vern om naturen 
som en rod trad. Ogsa i denne boken 
legger forfatteren vekt pa a vise hva 
mennesket vettlost og hensynslost har 
odelagt og hva som fremdeles fins a ta 
yare pa. 

ave Arbo R¢eg. 
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NORGESNATURVERNFORBUND 

ARSBERETNING 

1965 

Landsstyret har frem til den 14. mai bestatt av: Professor Anders Hagen, 
Bergen, formann, generalsekretrer Toralf Lyng, Oslo, viseformann, skogkonsulent 
Bj0rn Bj0rnsrud, Asker, dosent dr. Ulf Hafsten, Bergen, overlege Anton G. Johnson, 
Bod0, oberstl0ytnant O. M. J0rgensen , Brerum og kontorsjef Einar M011er, Trond
heim. Varamenn: Redakt0r Ragnar Frislid, Oslo, museumsdirekt0r Holger Holger
sen, Stavanger, forstkandidat Thv. Kierulf, Oslo, direkt0r Odd Narud, Oslo, tele
grafbestyrer Sigv. Normann-Hanssen, Kirkenes og obersti0ytnant Hans N0kleby, 
Kristiansand S. Revisor: Statsautorise.rt revisor Johan Engelstad , Oslo. 

Den 14. mai gikk f01gende ut av styret: Styremedlemmene, generalsekretrer 
Toralf Lyng, Oslo og overlege Anton G. Johnson, Bod0 og varamennene direkt0r 
Odd Narud, Oslo og telegrafbestyrer Sigv. Norman-Hanssen, Kirkenes. Samtidig 
ble innvalgt som landsstyremedlemmer telegrafbestyrer Sigv. Normann-Hanssen, 
Kirkenes, og professor Rolf Vik, Oslo, og som varamenn fjellsynsoppmann Normann 
Heitk0tter, Otta, og overlrerer Loyd Villmo, Bod0. Revisor: Johan Engelstad og 
Jonn Hoen, statsautoriserte revisorer, Oslo. 

Landsmllltet 

Landsmmet ble holdt i Bergen den 14. mai o Hilsningstelegram ble sendt 
H. K. H. kronprins Harald. 

Arsberetning og regnskap for 1964 ble gjennomgatt og godkjent. 0stlandske 
Naturvernforenings (0NV) forslag om forandring av vedtektenes § 9 ble trukket 
tilbake av forslagsstilleren. 

Landsm0tet dr0ftet NNV's standpunkt til sp0rsmalet om grunnprinsippet for 
jaktlovgivningen (Nordisk Rads forslag). 
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Professor Rolf Vik, (0NV) foreslo at Iandsstyrets uttalelse: 
«NNV ser med sympati pa dette forslaget, men finner det av underordnet 
betydning for Norges vedkommende» 

forandres til a Iyde : 
«NNV ser med sympati pa delte forslaget og slutter seg helhjertet til det». 

Han foreslo at den ovrige ordlyd i landsstyrets uttalelse blir endret overens
stemmende med sitt forslag, og at dette blir NNV's linje i det fremtidige arbeid pa 
jaktlov og dyrelivssektoren. 

Ved votering ble Viks forslag vedtatt. 
Pa valg var styremedlemmene Anton G. Johnson og Toralf Lyng, som begge 

hadde frasagt seg gjenvalg, og varamennene Odd Narud og Sigv. Normann
Hanssen. Narud hadde frasagt seg gjenvalg. Til nye styremedlemmer ble valgt 
professor Rolf Vik, Oslo, og telegrafbestyrer Sigv. Normann-Hanssen, Kirkenes, og 
til nye varamenn fjelloppsynsmann Normann Heitkotter, Otta, og overlrerer Loyd 
VilImo, Bod0, - samtlige for perioden 1965-68. 

NNV's revisor Johan Engelstad hadde inngatt kompaniskap med Jonn Hoen. 
Deres firma Johan Engelstad & Jonn Hoen, statsautoriserte revisorer, ble valgt til 
revisor. Revisors godtgjorelse for 1964 ble satt til kr. 1000,-. 

Landsm0tet for 1966 ble besluttet lagt til Troms0, fortrinnsvis j forbindelse 
med pinsen 27.- 29. mai. Landsstyret fikk fullmakt til a fastsette n0yaktig tidspunkt 
i samarbeid med Troms Naturvemforening. 

I forbindelse med landsm0tet ble det arrangert et apent my-He i Bergens 
Handverks- og Industriforenings Festsal med bl. a. foredrag av professor dr. Rolf 
Vik og direkt0r Gunnar Germeten og med Iysbildekaseri av generalsekretrer Toralf 
Lyng og redakt0r Ragnar Frislid. 

L0rdag 15. mai ble det arrangert en battur til Austevollskjrergarden med retur 
med busser over Lysekloster. A/S Hnnsa Bryggeri bevertet, og det var orienteringer 
underveis av professorene Fregri, Hagen , Kloster og Kvale samt lektor Sundt 
og f0rstekonservator Willgohs. 

Landsm0tet er for0vrig omtalt i «Norsk Natur» nr. 2 og 3 1965. 

Landsstyre- og arbeidsutvalgsmlllter 

Landsstyret har i 1965 hatt 4 og Arbeidsutvalget 13 m0ter. Dessut{;n har Lands
sty ret og 0NV's styre hatt et felles m0te. 

MlIlter med komiteer og medlemmer av det faglige rad 

Arbeidsutvalget har holdt et m0te med NNV's komiteer og et med medlemmer 
av det faglige rad. 

Sekretariat og kontor 

De utilstrekkelige kontorforhold har vrert arsak til at NNV ikke har kunnet 
bemanne sekretariatet slik at det har maktet a 1iz,se de oppgaver man har satt seg. 

0konomien 

Statsst0tten 1965 var pa kr. 10000,- . Oslo Kommune ytet et bidrag til NNV 
pa kr. 25000,-. Fra Viltfondet fikk NNV kr. 25000,- . Kontingenter og bidrag 
rra organisasjoner, bedrifter, banker, kommuner m. v. utgjorde fon~vrig til sammen 
kr. 56552,50. 

Med de 0konomiske midler NNV rar over er det ikke mulig it lose tilnrermel
sesvis de oppgaver som presser pa. En betydelig bedring av skonomien er derfor 
nodvendig. 

NNV vii gjerne gi uttrykk for sin takknemlighet til aIle som ytet skonomisk 
stotte i 1965. 
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Medlemstall pro 31112-65 (111-65 i parentes) 

Personlige medlemrner 0kning ca. 800 til ca. 4800 (4000) 
Upersonlige medlemmer 0kning 55 til 305 (250) 

Trollklubben 

To nye medlemrner er kommet til. Disse er: 
A/S E. C. Dahls Bryggeri, Trondheim, og 
Grilstad Fabrikker, Jenssen & Co. A/S, Trondheim. 

NNVIKretsforeningene 

Kontakten og samarbeidet mellom NNV og kretsforeningene er styrket. I Opp
land tar et lokalt initiativ sikte pa a stifte en egen kretsforening for Oppland. Dette 
skjer i samarbeid med NNV og 0NV. I Kongsberg Kommune er det stiftet egen 
naturvernforening som har s0kt NNV om tilslutning som kretsforening. 

Stiftelsen av flere ungdomsforeninger tyder pa at naturverninteressen blant 
ungdom er voksende. (Slemmestad Ungdomsskoles Naturvernforening, Oslo Kate
dra lskoles Naturvemforening, Alesund Naturvernforening for Ungdom.) 

Informasionsvi rksomhet 

NNV's kvartalsskrift «Norsk Natur» ble startet i 1965. De f0rste fire hefter 
med et samlet sidetall 128 ble i alt trykket i 41 500 eks. «Norsk Natur» er blitt 
godt mottatt av medlemmene og har fatt fine anme1delser i pressen. 

Ogsa i iir har B0ndernes Bank trykket opp brosjyren «Skikk og Bruk i Skog og 
Mark», denne gang 15000 (total 140000) eks. Brosjyren er vesentlig nyttet i under
visningen i folkeskolen. 

Restopplaget av brosjyren «Naturvett-NATURVERN», oppr. 100000 eks, er 
gatt ut. 

For a gj0re publikum kjent med NNV og dets form!t! , har en fors0ksvis 
annonsert i aviser og tidsskrifter , - yes. gjennom gratisannonser i forbindelse 
med artikler og intervjuer. En del aviser har selv tatt initiativ til spesielle natur· 
vernutgaver, saledes «Dagen» med sitt nyttarsnummer 1965, 

NNV er medlem av Norske 4-H Studieforbund og har ogsa i 1965 arbeidet for 
a gjore brevkurset i natu,rvern bedre kjent. 

I samarbeid med NNV laget Jahre-Line sommeren 1965 en liten naturvem
trykksak pa tysk. Denne ble distribuert til turister om bord pa MIS Kronprins 
H arald. Ideen er tenkt utvidet i 1966 (NSB, Fred Olsen, NAL, Hurtigrutene m, v.). 

I forbindelse med fredningsarbeidet pa Runde er turistavisen «Se Sunnm0re» 
utgitt av Alesund-Sunnm0re ReiseJivslag og NNV i fellesskap. Stoffet pa norsk, 
engelsk og tysk, er viet Runde og naturvern, 

Arbeidet med en serie naturvernfrimerker er i god gjenge, og det er hap om 
a fa den ut til NNV's 50-ars jubileum i 1966. 

Med st0tte fra forsikringsselskapet Samtrygd deltok NNV med egen stand 
pa utstiHingen «Form og Flora» i Oslo fra mai til september. Som et i0yenfallende 
tiltak hadde Samtrygd en vellykket naturvettappell i form av et arrangement med 
en «naturgris». Pa utstillingen «Sj0en for aile» ble brosjyren «Stopp 0ljes0let» 

Pa Telemark Fylkes H andelsstevne i Skien hadde NNV egen stand sammen 
med Langesundsfjordens Naturvemforening, 

Vervearbeid 

Ved direkthenvendel ser pa landsbasis har en vendt seg til aile landets fris0rer, 
frisersa longer, leger, tannleger, advokater, skipsredere, forstkandidater, samt yrkes
grupper inn en reiselivet med anmodning om a st0tte NNV gjennom medlemskap 
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eller pa annen mate, Om lag 20000 eksemplarer av «Norsk Natur» har v<ert med
sendt henvendelsene sammen med vedtekter og annet opplysningsmateriell, 

,«Vervekort» ble sendt aile medlemmer i forbindelse med hefte 4 av «Norsk 
Natur». 

Naturvernarbeid 09 fredningssaker 

NNV har avgitt uttalelser om Naturvernradets «lnnstilling om landsplan for 
natur- og nasjonalparker i Norge». Stort sett slutter NNV seg til innstillingen, men 
mener samtidig at forslaget ikke spenner vidt nok og har foreslatt at arbeidet med 
en supplerende landsplan straks b0r tas opp. Det er pekt pa en rekke aktuelle om
rader og n0dvendigheten av en vitenskapelig inventering for a finne de mest verne
verdige objekter. 

NNV har ogsa uttalt seg vedr. «lnnstilling om Lov om vannforurensing» og 
har spesielt understreket n0dvendigheten av et effektivt kontrollorgan, 

Det er rettet fornyet henvendelse til myndighetene om n0dvendigheten av en 
ny naturvernlov, og Komrnunal- og Arbeidsdepartementet har begynt forarbeidet. 

Det har v<ert arbeidet med reguleringssaker vedr0rende Aurlandsvassdraget, 
Ulvundvassdraget (lnnerdalen), Nea, og 0vre Otra (Bykhyl I). Reindalen blir uber0rt 
av reguleringsplanene. Dette er i stor utstrekning et resultat av det arbeid Alesund
Sunnm0re Turistforening, VNV og NNV har nedlagt. 

Byggeskikken pa landsbygda er tatt opp som egen sak i samarbeid med 
B0ndenes Bygningskontor og utredes na av et eget utvalg , 

Pa dyrelivssekcoren har 0NV i samarbeid med NNV og pressen oppnadd at 
forsvarets planer om et skytefelt i Vidalen ved Vassfaret inntil videre er stilt i bero, 
0NV arbeider med en fredningsplan for a sikre bj0mestamrnen i Vassfaret. 

Sp0rsmalet vedr0rende bj0rnen i Finnmark unders0kes. 
Arbeidet med problemer i forbindelse med engangsemballasje har v<ert fort

satt. Plastproblemet i naturen er til utredning, 
I samarbeid med Europeiske forsikringsselskap har det ogsa i ar v<ert salg 

av nisteposer patrykt naturvernappell til turisthotellene. 
Vegsjefen i Aust-Agder har meddelt at en vesentlig del av skadene ved den 

slette utf0relse av veganleggec Fiateland i Setesdal-Skafsa i Telemark er utbedret. 
I samarbeid med grunneierne, Alesund-Sunnm0re Reiselivslag og VNV er 

fredningsbestemmelsene pa Runde effektivisert. Det er oppmerket ferdselsrute for 
bes0kende til fugleforekomstene og utarbeidet brosjyre med ferdselsregler. Verne
arbeidet vedr0rende Runde fortsetter. 

Konferanser 

Pa IUCN's regionalkonferanse (avd, for utdannelse) i Stockholm i sept. 1965 
var NNV representert ved professor Ove Arbo H0eg, konsulent Sigmund Huse, 
universitetslektor Arne Martinsen og assistent Anne Gulowsen. Professor H0eg ble 
valgt til ny formann , Utgiftene til deltakelse har ikke v<ert belastet NNV. 

Journalist Asbj0rn Omberg representerte NNV pa den ariige svenske natur
vernkonferansen i Stockholm i november. 

Sekret<eren har deltatt i Vilt- og Fiskestellkonferansen pa Gj0vik og en 
konferanse «Skogbruk og Naturvern» pa Holmenkollen. 

NNV's hostkonferanse med emne «Naturvernet og undervisningen i skolen» 
matte utsettes. 

• • * 
NNV har i det forl0pne ar hatt gleden av verdifullt samarbeid med medlemrner 

av faglig rid , komiteer og utvalg. Til disse, og til alle som pa en eHer annen mate 
har hjulpet til i arbeidet , rettes en hjertelig takk. 
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I 
AKTIVA: 
Kassa 
Postgiro 9460 

Fonds: 
Albert Grl'lvs 

STATUS pr. 31/12 1965. 

. . . . ... .. . .. . . ... . .. .... .. 

., .. . ..... . ........ , . . ..... .... . ... . 


Fond .,. " ' , , , ... , , . ' . , , .. , . .. .. . 
Maren Stamsl'l Knutsens gave , 

Livsv . med!. fond ", ' , .. , .. , . ' .. ' , . . . . ' . . , ' .. ' , 


Kapitalkonto: 

U nderbalanse III 1965 

Underskudd 1965 ." 


PASSIVA: 

Christiania Bank og Kreditkasse ' . , , , , . , .. . . 

Diverse mellomva::render if I. spesifikasjon 

Forskuddsbetalt kontingent . , ' , , , .. . , . 

Skyldige kontingentandeler ".' . . , .. . . . . " 


Fonds: 

Albert Gn.~vs fond 1/1 1965 . , .... , , . 

Salg tegningsretter , . . . "." 


Maren Stamsl'l Knutsens gave 1/1 1965 , .. . , . .. . '.. 
Avkastning 1965 (renter) '" ... , , .... , ..... , ' 

Livsv. med!. fond 1/1 1965 ' . , , .. , . .... . , ... , . , ,.
+ nye medlemmer 1965 .. ,', . . , .. , . .. , . . " . . . . . . ,. . 
..;- renter overf. NNV ,." . . . , . . , .. . . "." . .. . , ., 

kr. 240,64 
» 5 201 ,- kr. 5441,64 

kr. 27 782,46 
» 14472,06 
» 16400,- » 58654,52 

kr. 21 450,82 
» 9 260,81 » 30711 ,63 

kr. 94 807,79 

kr. 983,81 
kr. IS 189,46 
» 3 920,
» 16060,- » 35169,46 

kr, 26 314,
» 1 468 ,46 » 27782,46 

kr. 13 793 ,21 
» 678 ,85» 14472,06 

kr. 10454,13 
» 6 000,-
» 54,13 » 16400, 

kr. 94 807,79 

Revisionsberetning for Norges Naturvernforbund. Driftsaret 1965 
Beholdninger i kasse, postgiro, banker og av verdipapirer har va::rt kontrollert 

i arets l0P og pr. 31/12. Kursverdien ved arsskiftet av verdipapirer tilhorende Albert 
Grl'lvs Fond ligger vel ca. kr. 20000,- over den bokfl'lrte verdi, 

Kontingenter 
Det er kun inntektsf0rt kontingenter for 1965 og innbetalte restanser fra tid

ligere ar, Forskuddsbetalte kontingenter for 1966 er ikke tatt til inntekt. 
Vi tilrader at det foreliggende arsregnskap godkjennes og fastsettes som For

bundets regnskap for 1965. 
Johan Engelsrad & JOlln Hoen, 

Statsautoriserte revisorer, 

VINNINGS- OG TAPSKONTO 1/1- 31/12 1965. 
UTGIFTER : 

Ll'lnninger ' .. . , . . . . , , . ' , . . " kr. 57 029,98 

Ll'lnninger ckstrahjelp .. . , .... .. . ,',' » 1 983 ,10 

Trygd " ... , . , . ' ... , ... , .. , ... .. . . , .. .. . , . . .... ,» 3 183,45 kr, 


Konsulenthonorarer ... , . ' . , , ... . . , . , . .. ... ' , .. , . , , , ' » 

Husleie, lys ... .. , ....... ,', .'. ,.,.,".'"., . . . ' kr. 2964,60 

Kontorrekvisita ....... . . . ...... , ... . ..... . .... ,' » 11247,66 

Kontorutstyr ' . .... , . , . ... , . , ... . . . . ' , .. , » 2294,50 

Telefon, porto " .... .. , . . .. . . . " ., .. ... .. ,' » 10674,17 » 


Kontingenter " ... .... .. , . . ..... ", ... .. ' . .. . ". " » 

K vartalskrift .... , ... . , , , , ' . . , . ...... , kr. 43288 ,92 

..;- a vsa tt 1964 . , , , ... , , .. , , , , , , , . , ' , . » 10000,-	 » 


Div. Eksp, sentralen ..... , . , , , . , ... , . .. , . . . , , , .. , ... , » 

Landsm0te, landsstyreml'lter ' . . , . , ' . . . , kr. 10527,45 

Reiser, m0(er, kongresser " .. ' ,' . . ', . , ... . ,.,' » 10 346,95	 » 


Opplysningsvirksomhet .... .. , .... ,', .. . .. ,' kr. 5 139,48 

Vervekampanjer .. ,,', .. ... . , ... . . . ... . . , » 9 317,59 » 


Diverse utgifter ' , . , ..... . . ' , , . ' . . , . , ' . , , . , ' » 

Avsatt livsv , med!. fond ...... . ' , . ' » 

Avsatt Stams0 Knutsens gave. , . , . , .. , , . ' , . ' . ... , ' . . 

INNTEKTER: 

Kontingenter tid!. ar ,., , , , ... , , . . . , ' 


» 
» 
» 

personLige, , , . , , . . . ' , , .. , . ' .. 
uperso~lige .. ",.,' .. "' . . , . . ,,'. , ,.. 
hvsvange ..... .. . , , . ' , . .. , , . . ' .. . , , . . 

..; avgis til kretsforeningene 

Bidrag staten .", .. , ... , ... '.,." ........ . . ,.,." 
» kommuner. ' , . , . . ' ..... , .... , . . ' .... , ' . , " 
» andre .,."", ........ , .. . .. , . ... .. , .... , 

Salg publikasjoner ., . "' .. .. . ', .. . . . .. ,., .. . . .. . ' 
Annonseinntekter 

Renter og utbytte, Albert Gr0vs Fond .,."",.,." 
- »- andre innskudd og konti 

(henmder M. Stams0 Knutsens gave) 
SaJgsgevinst aksjer ..... .. , , , .. , ' .. , , . , , , , , , , ., 

» 

62196 ,53 

2 200,

271 80,93 

359,

33288,92 

5351,98 

20874,40 

14457,07 

2617,33 
6000,

678 ,85 

kr. 175205,01 

kr. 1456,
» 48180, 
» 46910,
» 6000,

kr. 102546,
» 16 060, kr. 86 486,

kr. 
» 
» 

10000,-
25975 ,-
33667,50 » 59642,50 

kr. 
» 

642,65 
4750,  » 5392,65 

kr. 1 801,91 

» 
» 

1 162,21 
1 458,93 » 4423,05 

Underskudd 1965 "., .. , ... . .... . ... , ... , ... ', . . " . . , .. ,.,',' 	» 9260,81 

kr, 175205,01 
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SnfJScooterens velsignelser 
F~lgende melding fra Sverige sto a 


lese i Dagbladet i vinter: 

«l Kiruna er Sveriges f~rste sn~

scooter-klubb dannet og stifterne 
regner med at de fleste av byens 300 
sn~scooter-eiere skal bli med. Klub
ben er stiftet for a ivareta sn~
scooter-eiernes behov, da de av hen
syn til naturverninteresser ofte har 
f~lt seg hind ret i a nytte doningene 
sine. 

En av klubbens f~rste arbeidsopp
gayer skal vrere a skaffe eget fiske
vann, pa den maten haper man a fa 
slutt pa en god del tjuvfiske. Nylig 
fikk ogsa politiet i Kiruna sine sn~
scootere til bruk bade i rednings
tjeneste og for a hindre tjuvfiske.» 

Denne meldingen lrerer oss f~rst og 
fremst at en skal lese noksa mye f~r 
~ynene faller ut. Dessuten lrerer den oss 
a se de lyse sidene ved at vi pa sa 
mange mater ligger etter nabolandet i ut
viklingen. Men det vesentlige er at den 
viser oss hva vi har i vente ogsa her i 
landet om ikke sa lenge. Sn~scooteren 
vii bli et alvorlig naturvernproblem 
om vi ikke makter a I~se problemet f~r 
det er akutt. 

"Skog og Mark" 
Oslo Katedralskoles Naturvernforen

ing, som vi tidligere har omtalt i tids
skriftet, gir na ut sitt eget medlemsblad, 
stensilert og meget innholdsrikt. Redak
t~rer er Per Thorvald Larsen og Hans 
M. Borchgrevink. Omkring 10 prosent 
av skolens elever er na medlemmer av 
foreningen. 

For Norges Naturvernforbund er det 
en stor glede a se den aktive naturvern
interessen som Katedralskolens elever 
her viser. Vart hap er na bare at flest 
mulig av de h~yere skoler omkring i 
landet f01ger eksemplet. H vem blir 
den f~rste som slar Oslo Katedralskole 
i prosentvis medlemstall? 

"Et skudd i blinde" 
Ved en beklagelig feil var signaturen 

under artikkelen «Et skudd i blinde» i 
Norsk Natur nr. 4 - 1965, fait ut. Ar
tikkelen er skrevet av R. F. 

ingen SfJppelproblemer 

pti landsbygda! 
Kommunesammenslaing kan medf0re 

problemer av ymse slag, a d0mme etter 
f01gende avismelding fra H~nefoss i 
vinter: 

«Innf~ringen av kommunal s0ppel
tomming i storkommunen Ringerike 
har f~rt til flere protester fra folk i 
landdistriktene. Folk rna betate 200 
kroner i engangsutgift for s0Ppel
dunkene, og 60 kroner i arsavgift for 
t~mming. Pa Tyristrand har noen 
nektet a betate, og kommunen har 
svart med trusel om utpanting. Det 
folk reagerer mot er at s~ppelt~m
ming pa landet regnes for det samme 
som i byene. Pa Landet !lar man 
ingen vansker m ed a bli hilt s¢p
pelet silt selv.» 

Uthevelsen av siste linje er gjort av 
oss. Ytterligere kommentarer er over
fl0dige. Vi lar fotografiet tale. 

~wfu l lrubr ~~M · 

====~= 

For de a v tidsskriftets lesere som ikke 
tidligere har h0rt om Feltbiologisk Ung
domsforening, skal opplyses at NFU ble 
stiftet i 1962. Som det gar fram av 
navnet bestar den av ungdom med inter
esser srerlig innen feltene zoologi og bo
tanikk, ved siden av at vi er sterkt opp
tatt av friluftsliv og naturvern. Som 
eksempel pa dette kan nevnest at Oslo
klubben siste h0st bl. a. hadde m0ter 
som behandlet forurensningen av Oslo
fjorden og generelt naturvern , sistnevnte 
med Ragnar Frislid som foredragshol
der. 

Hensikten med yare innlegg i «Norsk 
Natur» er a na fram til den del av ung
dommen som ved siden av en sterk 
interesse for naturvern ogsa har interes
ser av zoologisk og botanisk art. Natur
vernet er i dag ul0selig knyttet til de 
biologiske vitenskaper. 

*~[ffi~[ID~~~@~ITB. 

14. desember 1965 gjorde Kommunal

og arbeidsdepartementet i medhold av 
Naturvernloven vedtak om f01gende 
fredninger: 

Grall med krakskiellkallgler (Picea 
abies f. recurvata) pa Himberg, gm. 67, 

m~~~ ~@[ffi[lli[W~[Q)~11 

Landsmlltet 1966 

Pa fo rbundets landsmote i Bergen i 
fjor, ble det vedtatt at Iandsm0tet 1966 
skal hoI des i Troms0. M0tedagen er na 
fastsatt til 10rdag 11. juni. Troms Natur
vernforening vii i samarbeid med for
bundet s0ke a fa arrangert et apent pro
pagandam0te i forbindelse med lands
motet. Sannsynligvis vii det ogsa bli ar
rangert en utferd s0ndag den 12. juni. 
Nrermere orientering om Iandsmotet og 
om eventuelle andre arrangementer i for
bindelse med motet kommer i nr. 2 av 
~<Norsk Natur». 

Pa denne tiden av aret begynner ak
tiviteten blant feltbiologene a ta seg 
opp etter at den pa det feltmessige plan 
av klimatiske grunner har ligget noe 
nede. Men nih det ikke er mulig a sanke 
planter og studere fugl sa inngaende om 
vinteren som en kunne 0nske, far man 
heller benytte den tid man har til radig
het til a planlegge varens og sommerens 
ut£lukter. Og planene tar til a formes . 
Sommerens hovedbegivenhet for oss 
NFU-ere blir nok fotturen i Iotun
heimen, der sreriig botanikerne kan glede 
seg over at ruta blir lagt i omra.der med 
rik flora . Andre sommerturer er under 
planlegging. Vi har anledning til a 
delta i den finske forening Luonto
Litto's sommerleir i 0st-Finland der 
man har gode sjanser til a se bl. a. 
rosenfink. Men f~r disse begivenhetene 
finner sted vii det bli arrangert en week
end-tur til Norges yngste ornitologiske 
stasjon, Aker0ya i Oslofjorden, samt en 
rekke ekskursjoner hvorav den tradi
sjonelle utenatten i skogen b0r nevnes. 

O. S. 

bnr. 5 i Ramnes, Vestfold, tilhorende 
Ola Langedrag, Ramnes. 

Star villtereik (Quercus petraea) pa 
Gimlemoen, gnr. 40, bm. 8 og 9 i 
Kristiansand, Vest-Agder, tilhorende sta
ten. 

Star sammereik (Quercus robur) pa 
Sondre Glenne, gnr. 15, bnr. 5 i Skip
tvet, 0stfold, tilh~rende Olaf Mang
seth, Glenne, Vidnesdalen p. a. 

Medlemsvervingen 

Med Dr. 4-1965 av «Norsk Natur» 
fulgte et brevkort for medlemsverving. 
Yare medlemmer ble oppfordret til a 
benytte seg av kortet og pa den maten 
gj0re sitt til a ~ke forbundets medlems
tall. Mange har reagert positivt pa dette 
verve-fremstotet. lalt skaffet det oss 
3 700 navn, som na vii bli tilskrevet med 
anmodning om a tegne medlemsskap. 

Men vi viI gjerne understreke at var 
aksjon for ~kt medlemstall ikke er slutt 
med dette! De har sikkert venner og 
kjente som kan tenkes a ville bli med
lemmer. Send oss navn og adresser, og 
vi tar kontakt med vedkommende. 
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BRUK VEDLAGTE 


INNBETALINGSKORT 


NAR DE BETALER 


KONTINGENTEN I 


NORGES 


NATURVERNFORBUN D 


Bli medlem av 


NORGES 


AUTOMOBIL-FORBUND 


landets st0rste 


bilorganisasjon 


ADVOKATENE 

IVER HOLTER ALNJES 
& 

N. BACKER-GR0NDAHL 

Sehesteds pI. 2 - Oslo 1 


Tlf. 33 05 43 - 330751 


Advokat M. N. A. 

ARNOLD MANN SETH 
Torg gt. 10 - Oslo 
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Norges 
Naturvernforbund 
er i stadig vekst
vart medlemstall 
oker fra dag 
til dag. 
Men vi onsker oss 
okt fart i denne 
veksten. Og vi 
haper pa Deres 
hjelp. 
Fortell Deres venner 
og kjente at 
arskontingenten er 
kr. 10, som kan 
sendes til 
postgiro 9460 eller 
bankgiro 24657/ 163. 

Norges 
Naturvernforbund 
Akersgt. 63) Oslo 1. 
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"Staa vakt O1n naturen/" 

Staa vakt om naturen! Slaa angrepet ned! 


D[em op mot de hissige hjerner! 

La fjelJvidda hvile i soidagens fred 

i drys av de evige stjerner ~ -


Slaa c10gnets urolige r0ster med ban!


Lys fred paa de fattige lier~ -


Gi Norge et lysende "Ingen-munds-land", 


hvor skapningens herre tier! 

l'heodor Caspari 

VER N OM VA R VAKRE N ATUR -

Annonsen er innrykket av A/S HANSA BRYGGERI - Bergen 
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