


NORGES NATURVERNFORBUND 


LANDSM0TET 1966 


Landsm\1lte i Norges Naturvernforbund holdes l\1lrdag II. juni 1966 kl. 
17.00 pa Troms\1l Museum, Troms\1l. 

Saker til behandling: 
I. 	 Arsberetning og regnskap (se «Norsk Natur» 1/66 s. 24-29). 
2. 	 I henhold til vedtektenes § 10 avgj0r Landsm\1ltet kretsinndelingen etter 

uttalelse fra de mteresserte kretsforeninger og landsstyret. 
a. 	 Kongsberg Naurvernforening ble stiftet 25. mai 1965. I brev av 17 . sep

tember 1965 s\1lkes om opptagelse i Norges Naturvernforbund. 0st
landske Naturvernforening giu inn for at det etableres en kretsforening 
for Buskerud og Vestfold unntatt kommunene Ringerike, Kr0dsherad, 
Fla, Nes, Hemsedal og Gol, evt. at Vestfold utgj0r egen krets. Norgcs 
Naturvernforbunds landsstyre anbefaler at Kongsberg Naturvern
forening tilsluttes NNV som kretsforening. 

b. 	 Finnmark Naturvern ble stiftet pa arsm\1ltet i S0r-Varanger Naturvern 
den 25. februar 1966 og anmoder om a bli opptatt som kretsforening . 
Landsstyrets innstilling vii bli forelagt pa landsm\1ltet. 

3. 	 Valg. 
Pa valg er formannen, professor Anders Hagen, styremedlemmene skog
konsulent Bj\1lrn Bj\1lrnsrud og oberst O. M. J\1lrgensen og varamennene 
redakt\1lr Ragnar Frislid og forstkandidat Thv. Kierulf. 

Professor Rolf Vik har pa grunn av tiltagende arbeidsmengde i sin 
stilling gatt lit av landsstyret. 

Landsstyret har nedsatt et eget utvalg til a forberede valgene 1966. 
Utvalget som har bestatt av reguleringsarkitekt fru Elin Conradi, land
skapsarkitekt Knut Ove Hillestad og generalsekret<er Toralf Lyng uttaler: 

Den midlertidige valgkomite som er oppnevnt av landsstyret har 
bestatt av reguleringsarkitekt, fru Elin Conradi, landskapsarkitekt 
Knut Ove Hillestad og generalsekret<er Toralf Lyng. 

Komiteen har behandlet saken og har fatt beskjed om at forman
nen, professor Anders Hagen, viseformannen, skogkonsulent Bj0rn 
Bj\1lrnsrud og styremedlem, oberst O. M. J\1lrgensen er pa valg. Like
ledes varamennene, redakt0r Ragnar Frislid og forstkandidat Thv. 
Kierulf. Valgkomiteen er ogsa blitt meddelt at styremedlem, professor 
Rolf Vik har gatt ut av styret pa grunn av tiltagende arbeidsmengde i 
sin stilling. Dessuten er det opplyst at Frislid \1lnsker a trekke seg fordi 
han har overtatt redaksjonen av «Norsk Natur» , og at Kierulf har 
meddelt at han ikke 0nsker gjenvalg. Forts. 3 0mslagsside 
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Fredningstiltak pa mange felter 

Pa grunnlag av Naturvernradets innstilling om «Landsplan for 
natur- og nasjonalparker i Norge» og de uttalelser som er inn
hentet fra en lang rekke organisasjoner og institusjoner, er det 
na utarbeidet en stortingsmelding om landsplanen. 

Vassdragsvesenet har bedt om ytterligere frist nar det 
gjelder institusjonens endelige standpunkt til fredningsplanene 
i Jotunheimen, Femundmarka og Saltfjellet. I aile disse om
radene foreligger det aktuelle utbyggingsplaner. 

Landsplanen vii bli tatt opp til dr0ftelse i Stortinget, men det 
vii ikke bli gjort Doe fredningsvedtak for aile omradene under 
ett. Departementet regner med at de enkelte omradene vii bli 
fredet ved kongelig resolusjon i tur og orden etter hvert som 
man blir ferdig med de n0dvendige forberedende arbeidene. 

Administrasjonen for friluftsliv og naturvern i Kommunal
og arbeidsdepartementet er ellers i gang med andre landsom
fattende fredningsplaner. Naturverninspekt\1lren er ferdig med 
sitt utkast til fredning av ialt 48 skogreservater. Arbeidet med 
en landsplan for fuglereservater er ogsa kommet langt, og det 
samme gjelder planene om a fa fredet et representativt utvalg 
av forskjellige myrtyper og eutrofe sj0er. 
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PLAN FOR BEVARING AV 

BJ0RNESTAMMEN I 


VASSFARTRAKTENE 


AV KA.RE ELGMORK 

·tterhvert som mennesket mer ogE mer preger sine omgivelser i «sitt 
bilde», forsvinner den ene dyreart 
etter den andre fra jordens overflate. 
Og andre arter som enna ikke direkte 
er truet av utryddelse, reduseres kata
strofalt i antall og forvises til av
sides steder. Dette er tilfelle med de 

Fig. 1. Omtrenllig utbredelse tor taste 
Slammer av bj¢rn i S¢r-Skandinavia 
1965. Den norske er Vasstarstammen. 
(Svellske o ppgaver ved Berti! Haglund.) 
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store rovdyra som er gatt radikalt til
bake i aile kulturland. Bortsett fra de 
nordlige deler av Fennoskandia og 
enkelte fjelltrakter i S0r- og Mellom
Europa, er de store rovdyra ulv, 
gaupe, jerv og bj¢rn sa a si fortrengt 
fra Europa. Enkelte steder har iso
lerte sma stammer klart a holde stand, 
og en slik reliktstamme av den brune 
bj¢rn har vi igjen i Vassfartraktene 
mellom dalf¢rene Hallingdal og Vald
res (fig. 1). Dette er den siste faste 
stamme av bj¢rn i S¢r-Norge, hvis 
det med fast stamme menes en popu
lasjon i regelmessig forplantning og 
som holder til i samme omrade gjen
nom et lengre tidsrom. Som kjent 
observeres det bj¢rn ogsa i andre 
distrikter i S¢r-Norge, men dette er 
enten streifdyr, rester av gamle stam
mer eller innvandrere fra svenske 
nabostammer som f. eks. i grenseom
ddene i Trysil-Engerdal og i Nord
Tr¢ndelag (fig . I). 

Vassfarstammen er isolert pa et 
meget snevert omrade som i ¢kende 
grad utsettes for sivilisasjonens trykk, 
og det er sannsynlig at dersom ut
viklingen far fortsette slik man kjen
ner fra andre steder, er det bare et 
tidssp¢rsmal mi.r bj¢rnen vii forsvinne 
ogsa fra dette omradet. 

Stammens beliggenhet bare 100 km 
fra Oslo, og dens vel definerte og av

grensede leveomni.de gj0r denne popu
losjonen vel egnet som forsknings
objekt, og bevaring av stammen har 
s(or vitenskapelig interesse. Ogsa fra 
naturvernhold arbeides det for a be
yare denne bj0rnestammen, og det 
gledeJige er at mange grunneiere er 
interessert i a ha bj0rn pa sine eien
dommer. 

Mens Vassfarstammen i 1930-arene 
holdt pa a utryddes ved overdreven 
jakt, er det idag f0rst og fremst de 
forandringer som fore gar i dens leve
omrade pa grunn av menneskelig 
virksomhet som truer dens eksistens. 
Det er derfor pa h0Y tid a ta opp til 
vurdering hva som kan gj0fes for a 
beholde denne stammen intakt for 
fremtiden. 

F0r en fredningsplan settes opp, 
er det viktig a fors0ke a klargj0re 
hvilke faktorer som gjorde at nettopp 
dette omradet relativt mer de store 
befolkningssentra pa 0stlandet ble 
bj¢rnens siste skanse i S0r-Norge. En 
fredningsplan rna fors0ke a ta yare 
pa de srerdrag ved dette omradet som 
er av betydning for bj0rnestammen. 

Flere faktorer har antakelig hatt 
betydning for bj¢rnens reliktfore
komst i Vassfartraktene og av mulige 
faktorer kan nevnes: 

1) Omradets topografi og terreng
forhold med fjellmassiver gjennom
skaret av skogdaler er antakelig av
gj¢rende for at dette ble bj0rnens 
siste tilholdssted i S¢r-Norge. Bj0rn
ens forekomst i Vassfartraktene kon
sentrerer seg om de h0yereliggende 
skoglier og daler rundt fjellmassivene 
(fig. 2). 

Dette er til dels bratte og utilgjenge
lige fjellsider og kronglete, h¢yere
liggende skoglier hvor bj¢rnen kan 
finne skjul og hvor den kan velge 
vinterkvarter i relativt uforstyrret ter
r~ng. Disse h¢yereliggende skoglier 

har antakelig ogsa en flora som pas
ser godt for bj0rnens ernrering spesielt 
om varen og forsommeren . Fredning 
av de bratte skog- og fjell-liene rna 
derfor antas a vrere livsviktig for 
bj¢rnens fortsatte eksistens. 

2) Omradet har en produksjon som 
er stor nok til a underholde en per
manent bjornestamme, og denne pro
duksjonen er tilgjengelig for bj¢rnen 
i en form som passer dens krav til er
nrering. I bj0rnens ernrering i Vassfar
traktene inngar ogsa at den av og til 
tar sau pa beite. Men antall sauer 
drept av bj¢rn er relativt liten, og 
sauen utgj¢r neppe et n¢dvendig til
skudd til bj0rnens ernrering i dette 
omradet. Etter pressemeldinger a 

Fig. 2. ObservasjOlIer av b;¢1'11 i Vass
tarlraklene i liarsperioden 1949-1958. 
(Eller Elgmork. «Naturen» 1954 og 
1962.) Del innrammede omradet angir 
del areal hvor det toresltis tredninger 
og reguleringer. 
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d0mme synes Vassfarbj0rnen a ta 
betydelig mindre sau enn hva som er 
tilfelle i Trysil- Engerdal. 

3) Vassfartraktene var inntil for et 
par decennier siden noen av de mest 
f/jde viLLmarker i S0r-Norge med store, 
relativt ur0rte skog- og fjellomradeL 
De store skogdaler som Vassfardalen 
og Vidalen var uten veger, og bj0rnen 
fant her et fristed for sin eneste 
fiende, mennesket. Omradets avsides 
beliggenhet og, inntil nylig, liten men
neskelig virksomhet er faktorer som 
sannsynligvis har v<ert medvirkende til 
bevaring av en bj0rnestamme. 

4) Men selv i dette omradet ble 
den hardt forfulgt, og som en faktor 
som kan ha v<ert avgj0rende for stam
mens eksistens i en kritisk tid, rna 
nevnes at det i 1930-arene ble inn
f0rt fredning pa privat initiativ i de 
0stlige deler av bj0rnens omrade. 
Denne fredning gjelder fortsatt mens 
<let i resten av omra.det er offentlig 
skuddpremie pa bj0rn. Den siste bj0rn 
ble skutt i 1956. 

Bj0rnens forekomst i Vassfartrak
tene kan derfor forklares som et resul
tat av omnldets naturforhold som 
topografi , terrengforhold og produk
sjon pa den ene side, og at om
radet inntil nylig har v<ert villmark 
med relativt liten menneskelig ferd
sel og forf01gelse pa den annen. 
Ogsa andre steder i S0r-Norge kan 
en finne liknende forhold, omrader 
med samme topografi, omrader med 
like stor produksjon og ogsa like 
ur0rte skoger og fjell, men kanskje 
ikke i samme kombinasjon som i 
Vassfartraktene. 

Under planlegging med a fors0ke 
a bevare en bj0rnestamme i dette 
omradet blir det f0rste problem a 
avgrense et areal av den type bj0rnen 
synes a foretrekke og som er stort nok 
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til en liten fast bj0rnestamme. Antal! 
dyr i stammen er ikke kjent, men et 
rimelig tall ligger kanskje mellom 10 
og 20 individer? Det eneste grunnlag 
for en gjetning er at det synes a 
(orega en regelmessig forplantning i 
stammen. 

Man kjenner lite til bj0rnens krav 
til territorium, og dette viI ogsa vari
ere med topografi, produksjon og 
bj0rnens kj0nn og alder. Men det er 
klart at bj0rnen krever relativt store 
arealer. Dette bekreftes a v pagaende 
unders0kelser over den amerikanske 
brune bj0rn i Yellowstone National 
Park hvor bj0rnens vandringer blir 
studert med radiopeiling. Lederen for 
prosjektet, dr . John J . Craighead, har 
velvilligst meddelt meg at home range 
i Yellowstone-omradet utgj0r ca. 50 
km 2 i middeltall, og at det minste 
territoriet som ble observert var pa 
ca . 20 km2 • Tidligere unders0kelser 
fra Europa angir bj0rnens krav til 
territorium av st0rrelsesorden 20-30 
km2 . Selv om resultater fra andre 
steder ikke uten videre kan overf0res, 
er det sannsynlig at disse tall gir et 
brukbart utgangspunkt for vurdering 
av Vassfarstammens krav til territo
rium. Selv minimumstallene viser at 
et relativt stort omrade rna sikres hvis 
man skal ha hap om a bevare stam
men for fremtiden. Pa fig. 2 er 
angitt et areal pa ca. 500 km2 som 
er valgt ut som det omradet hvor 
det er st0rst konsentrasjon av bj0rne
observasjoneL I perioden 1949-1958 
ble ca. 50 % av samtlige observasjoner 
av bj0[n i Vassfartraktene gjort innen 
dette areal som utgj0r ca . )4 a v det 
omradet bj0rnen ferdes i. Pa de rela
tivt uproduktive fjellviddene over tre
grensen ferdes bj0rnen meget sjelden, 
og det tilgjengelige areal blir pa ca. 
250 km2 . Dette skulle kunne opprett

holde en stamme av omtrent samme 
st0rrelsesorden som den man antar 
er til stede idag. 

Den menneskelige virksomhet som 
0kologisk faktor har i de siste desen
nier gjort seg gjeldende f0[st og 
fremst i form av moderne skogsdrift 
med bruk a v flatehogster (fig. 3) , an
legg av skogsbilveger inn i tidligere 
0de skoger og bruk av larmende red
skap som kompressorbor, motorsager 
og kj0ret0yeL Denne virksomheten 
f0rer til en radikal forandring av 
skogsbiotopen, men dens virkning pa 
bj0rnestammen er ikke kjent. Det ser 
ut til at bj0rnen kan venne seg til en 
viss grad av skogsdrift, da det funda
mentale fordelingsm0nster hittil ikke 
synes a ha endret seg vesentlig til 
tross for en betydelig 0kning i skogs
driften. Men en for stor avvirkning av 

Fig. 3. Flalehogsler Vass/artrakten e. 
FOlo K. E. 

skogen vii kunne ha negativ inn
flytelse pa bj0rnestammen og en re
duksjon av den intensive skogsdriften 
er derfor 0nskelig. 

En annen faktor av nyere dato i 
Vassfartraktene er den moderne tu
risme i form av turisttrafikk og opp
f0ring av overnattingssteder og pri
vate hytter. Denne virksomhet, som 
na f0lger i skogsbilvegenes spor, er 
bare i sin begynnelse, men hvis den 
fritt far utvikle seg slik man har en 
rekke eksempler pa fra andre omra
der, vii dette sannsynligvis f0re til 
fortrengning av bj0rnen . Det er der
for viktig at utbygging av hyttefelt og 
turisme skjer etter en bestemt plan. 
Her kan nevnes at mange grunneiere 
frivillig har avstatt fra a selge hytte
tomter i de sentrale skogdaler og 
store omrader er her enna lite pa
virket av turisme. 
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Fig. 4. Delaljkart over del avgrensede areal fro fig. 2 med fr edrzingsforslag. 

Nar det gjelder menneskelig virk fredet , spesielt da dette utgj0r hi
somhet i bj0rneomrader, tyder ogsa omradene. Det er ogsa 0nskelig at 
de amerikanske resultater pa at bj0r den menneskelige virksomhet holdes 
nen kan tale en viss menneskelig virk pi\. et minimum ogsa i tilgrensende 
somhet og trafikk i sitt territorium, str0k. 
men ikke i hele sitt areal. Det er vik Derfor foreslas at fjellviddene 
tig at den har relativt ur0rte vill· som grenser inn til liene ogsa total· 
marker tiigjengelig hvor den kan s0kc fredes som en buffersone. Begge disse 
skjul og hvor den kan velge sitt kategorier er for tiden av relativt 
vinterkvarter relativt uforstyrret. liten 0konomisk betydning, og en 

Pa fig. 4 er skissert en rammeplan fredning kan v<ere overkommelig a 
for fredning av det sentrale bj0rne gjennomf0re. 
omrade fra fig. 2. Arealet er delt opp Dette er imidlertid meget vanske· 
i 3 fredningskategorier og et mer ligere nar det gjelder den siste kate· 
lokalt fredningsfelt. gori, den produktive skogen. Skogen 

Da Vassfarstammen synes sterkt representerer de store 0konomiske 
knyttet til de h0yereliggende, bratte verdier i Vassfartraktene, og fred
fjell- og skoglier, foreslas disse total- ningstiltak her vii 10pe opp i store 
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summer. Det foreslas derfor bare en 
fredning av visse strategiske arealer 
()g forandring i driftsmetoder, spesi
elt reduksjon av fiatehogst, mot full 
erstatning til grunneierne. Et lite areal 
i nordvest foreslas totalfredet som en 
utvidelse av det lille urskogsomrade i 
Buvassdalen som tidligere er fredet. 
Dette vii ogsa hindre gjennomgangs
veg i Vassfardalen. 

Nar det gjelder turisme og hytte· 
bygg foreslas at det utarbeides en 
generalplan for hele omradet og ett 
av prinsippene i denne er antydet pa 
fig. 4 ved at de sentrale deler holdes 
fri for hyttebebyggelse og at denne 
konsentreres i en kjede i periferie.n. 

Fredningsplanen tar sikte pa a be· 
yare Vassfartraktene som villmark 
Dg bj0rnereservat, og organisert fri
luftsliv og masseutfart b0r henvises 
til de utenforliggende omrader. Men 
selv disse b0r mest mulig for skanes 
for en intens utnytting da de vii danne 
en overgangssone mellom det fredete 
bj0rnereservat og de bebygde og mer 
trafikkerte omrader. Som det fram
gar av fig. 2 finnes det regelmessig 
ogsa bj0rn utenfor det omradet som 
det foreslas fredningstiltak i. 

Det synes mer og mer a bli en 
mote at organisasjoner, private sel
skaper, foreninger o. I. bruker Vass
fartraktene til 0velsesfelt og forsam
1ingssted for hundrevis a v personer 
samtidig . Dette er en betenkelig ut
vikling sett fra et fredningssynspunkt, 
da en slik virksomhet f0rer til slitasje 
pa terrenget og en betenkelig forstyr
relse for bjNnen. Av eksempler fra 
den siste tid kan nevnes stadige spei
dersamlinger med hundrevis av spei· 
dere. Med 0kt forstaelse av hva fred
ningssaken i Vassfartraktene gjelder, 
rna man anta at denne virksomhet vii 
bli lagt til andre omrader som kan 
v<ere like godt skikket. 

Dersom man gar inn for a foreta 
fredningstiltak i Vassfartraktene, er 
det innlysende at bj0men rna total
fredes i hele omradet. Selvf01gelig 
rna det v<ere adgang til a gi fellings
tiUatelse til autoriserte jegere for 
skadebj0rn i spesielle tilfelle. 

Det er ogsa en selvf01ge at forbud 
mot enhver utnyttelse av vannkraften 
inngar i fredningsplanen . Det plan
lagte energiutbyttet synes ogsa rela
tivt beskjedent sett i st0rre sammen
heng, og verdien av a ha Vassfar
traktene som fredet omrade vii i frem
tiden sannsynligvis overstige det mer 
kortsiktige utbyttet av vannkraften. 

Som en oppsummering kan sies at 
fredningsplanen tar sikte pa for det 
f0rste a ta hensyn til omradets egen
art og avgrensning, for det andre a 
bevare strategisk beliggende steder 
mest mulig ur0rt av menneskelig 
virksomhet og trafikk ved total fred
ning, og for det tredje a regulere 
virksomheten i omradet for0vrig. 
Hvis dette blir gjennomf0rt sammen 
med en totalfredning av bh~rnen, 

skulle det v<ere berettiget hap om a 
kunne bevare en liten bj0rnestamme 
i Vassfartraktene for fremtiden. Vass· 
farstammen er enestaende i Nord· 
Europa, og en bevaring a v denne 
stamme vii ogsa ha internasjonale 
aspekter og v<ere et bidrag til den 
felleseuropeiske kul tur. 

En detaljert fredningsplan med be
grunnelse for de vitenskapelige interes
ser i Vassfartraktene utarbeidet i samrad 
med Zoologi-seksjonen ved Universitetet 
i Oslo. ble sendt Administrasjonen for 
friluftsliv og naturvem i Det Kongelige 
kommunal- og arbeidsdepartement pa 
nyfnet 1966. 

En supplerende, mer detaljert sik
ringsplan for Vassfaromradet ble sam
tidig innJevert fra 0stlandske Natur
vemforening. 
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SVALBARDGJESSENE 


TEKST OG TEGNINGER AV 

MAGNAR NORDERHAUG 

Hver va r og hl2Sst 

gar trekket av arktiske gjess over 
Norge. Langs eldgamle ruter bakser 
gaseplogene mellom vinterkvarter og 
hekkeplass i en uendelig pendelbe
vegelse. 

De arktiske gaseartene har vrert viet 
en 0kende oppmerksomhet i de sen ere 
ar. Det er ikke uten grunn. Bade jakt
messig og estetisk sett h0rer de til noe 
av det mest verdifulle i Europas 
fauna som b0r ivaretas med omhu. 
J denne sammenheng kan det vrere 
av interesse a se nrermere pa Sval
bardgjessene. 

Norge er i h0yeste grad «medeier» 
i disse fuglene, og har dermed ogsa 
ansvaret for visse av sakens viltstell
messige sider . 

Svalbardgjessene 

er en fellesbenevnelse for arkipelets 
tre hekkende gasearter. Av disse reg
nes kortnebbgasa (Anser fabalis 
brachyrhynchus) som den vanligste. 
Den er nrerstaende til sredgasa og 
h0rer altsa til de «grabrune» gjess. 

Foruten kortnebbgasa finner vi ring
gasa (Branla bernicla hrola) og hvit
kinngasa (Branla leucopsis). 

Ringgasa er en typisk kystfugl som 
tidligere var tallrik i ornradet. Hvit
kinngasa er i litteraturen regnet for 
relativt sjelden pol Svalbard. 

Aile disse tre gaseartene har i de 
sen ere ar vrert gjenstand for studier 
i inn- og utiand. Resultatene kaster 
ikke bare et interessant Iys over deres 
liv og vandringer. De gir ogsa et 
bilde av de forskjellige problemene 
ivaretagelsen av stammene byr pol. 

Ringgasa 

fantes i eldre tid langs Svalbards 
kyster i stort antal!. ldag er situa
sjonen en helt annen. Bare pa fa, og 
til dels u tilgjengelige kyststrekninger 
finner vi rester av den engang sa 
tallrike stammen. Arsaken til dette 
er komplisert, en kombinasjon av na
turens luner og menneskets tankel0s
het. 

I f0rste halvdel av vart arhundrede, 
og sikkert ogsa tidligere, foregikk en 

uforsvarlig beskatning i rugetiden. 
Sammen med rerfuglen hekket nem
lig ringgasa pol de gamle velkjente 
dunholmer langs kysten. Den var der
for ytterst utsatt for dun- og egg
beskatning. I vinterkvarterene har 
alegraset (Zostera marina), ringgasas 
viktigste f0de, blitt redusert av syk
dom og t0rrleggingsprosjekter. I til
legg kom en betydelig jakt og inn
virkning av enkelte darlige produk
sjonsar. 

Svalbards ringgjess har sitt viktigste 
vinterkvarter i Danrnark og del vis 
England (Northumberland). 

Kortnebbgasa 

hekker i motsetnnig til ringgasa pa 
fastiandet, i skraninger og dals0kk, 
til dels langt fra saltvann. Den hek
ker i mindre grad enn de to 0vrige 
kolonivis, og er spredd over det 
meste av arkipelet hvor tilstrekkelig 
f0de fins i sommerhalvaret. 

Takket vrere sin store spredning og 
videre valg av hekkeplass har kort
nebbgasa tilsynelatende bra motstatt 

menneskets beskatning pa Svalbard. 
Vinterkvarterene for Svalbardstam

men er fortrinnsvis Danrnark, Tysk
land og Holland. I strenge vintre har 
imidlertid ringmerkinger vist vand
ringer helt til Belgia og Frankrike. 

I flere europeiske land drives det 
en betydelig jakt pol kortnebbgjess, 
men bestanden holder tilsynelatende 
stand. 

Hvitkinngasa 

betraktes i litteraturen som en sjelden 
hekkefugl pol Svalbard. I de senere ar 
har imidlertid Svalbardbestanden un
dergatt en ytterst bemerkelsesverdig 
0kning. 

I en tid da sa mange dyrearter gar 
til bake, skjer det interessante at en 
stor fugl som hvitkinngasa ekspan
derer. Arsaken er igjen mangesidig, 
en kombinasjon av menneskets vilje 
til a verne viltstammer, og ikke minst, 
gunstige produksjonsforhold. 

Pol Svalbard inntar hvitkinngasa 
som hekkfugl en mellomstilling mel
10m ringgas og kortnebbgas. Den kan 
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hekke i bergskrenter inne i landet 
(som pa Gntmland), men ogsa pa 
holmer langs kysten. 

Vinterkvarteret for Svalbard be
standen er i sin helhet Skottland (Sol
way-omradet). 

Ringmerking og beskatning 

Pa Svalbard har bade kortnebbgas, 
ringgas og hvitkinngas blitt ringmer
ket i de sen ere ar. 

I arene 1952-57 ble 580 kortnebb
gjess merket pa Svalbard. Ved ut
gangen av 1961 var 172 av disse gjen
meldt, de fleste som skutt. 

Av 141 kortnebbgasfunn er hele 
III fra Danmark, Tyskland og HoI
land. Det forteller ikke bare om trekk
veier, men ogsa hvor den st0rste be
skatning finner sted. 

For ringgasas vedkommende er ma
terialet forholdsvis beskjedent. I 1954 
ble 74 ringgjess merket pa Svalbard. 
I 10pet av 6 ar ble 31 av disse gjen
meldt. 28 fra Danmark og 3 fra Eng
land. 

De 28 gjenfunn fra Danmark er 

skutte individer. Det er verdt a merke 
seg at nesten 30 % av aile ringmer
kede ble skutt i Danmark i 10pet av 
3ar. 

I arene 1962-64 er vel 1050 hvit
kinngjess ira Svalbard ringmerket. 222 
individer er merket i vinterkvarteret, 
og resten pa Svalbard. Fra disse merk
inger foreligger 240 kontroller og vel 
30 gjenfunn ved utgangen av 1965. 
Materialet gir gode holdepunkter om 
denne stammen. 

Hittil viser merkingene at Sval
bards hvitkinngjess om vinteren hol
der til ved Firth of Solway i Skott
land. Hovedmengden har der tilhold 
i et avstengt reservat. Arten er dess
uten totalfredet etter den britiske 
Protection of Birds Act, 1954. 

BestandsshJrrelsen 

Det hersker enna adskillig usikker
het med hensyn til gasebestandenes 
st0rrelse, pa tross av godt utbygde 
tellesystemer i flere europeiske land. 
For Svalbardgjessenes vedkommende 
rna tilf0yes at lokalstammene av kort

.iIIiL 

nebbgas, ringgas og hvitkinngas bare 
utgj0r en beskjeden del av de europe
iske vinterbestander. Fordi gjessene 
fra de forskjellige arktiske omrader 
er ytterst tradisjonsbundne i valg av 
hekkested, kan vi likevel snakke om 
isolerte bestander. 

Siden· Svalbardstammene er sma er 
de ogsa meget f01somme for pavirk
ninger. Det betyr at stammene b0r 
f01ges med skarpt blikk. De sikreste 
talloppgaver fins utvilsomt for hvit
kinngjess, der stammen na teiler 3
4000 individer. 

Av kortnebbgjess regner en grovt 
med en bestand pa omkring 6000 in
divider, selv om dette er mer gjet
ninger. 

For ringgasa er angivelsene ogsa 
usikre. Oppgaver fra vinterkvarterene 
synes mer positive enn inntrykkene 
fra hekkeomradene. I en rapport fra 
The International Wildfowl Research 

Bureau, 1958, beregnes fellesstammen 
fra Svalbard og Frantz Josef Land a 
ligge omkring 4000 individer. 

Frantz Josef Land-bestanden er 
imidlertid liten, og ting tyder pa at 
Svalbardstammen muligens bare er 
omkring 2000 idag. 

Giessenes framtid 

Skal vi vurdere situasjonen for de 
arktiske gasearter idag og pa lengre 
sikt, er det hensiktsmessig a betrakte 
saken i tre avsnitt: forholdene pa 
hekkeplassen, under trekket, og i vin
terkvarterene. Her far bare noen 
grove trekk nevnes. 

Pa Svalbard er ringgasa og hvit
kinngasa totalfredet. Pa kortnebbgas 
drives en begrenset, lokal jakt. 

Ved sitt valg av hekkelokalitet er 
kortnebbgasa relativt godt sikret ved 
stor spredning. 
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Ringgasa er i en usikker stilling og 
er na fortrengt til nord og nord-0st. 
Hekking pa . de gamle lokaliteter pa 
Vestspitsbergen skjer bare i mindre 
grad . 

For hvitkinngasa ser situasjonen 
gunstig ut, men etablering av av
stengte hekkereservater vi1 vrere n0d
vendig for sikring av stammen. Slike 
tiltak kan ogsa virke gunstig pa ring
gasa som bruker samme lokaliteter. 

Pa trekket over den Skandinaviske 
halv0Y tyder de fa foreliggende ring
funn pa en ubetydelig beskatning. 

Kontinental jakt pa ringgas og 
kortnebbgas er betydelig. Det vii uten 
tvil vrere 0nskelig a fa denne nrer
mere vurdert. Det gjelder ikke minst 
den danske jakt pa ringgas . 

Hvitkinngjessene er i de skotske 
vinterkvarter bra beskyttet. Som nevnt 
holder hovedstammen til pa et reser
vat med vel 12500 acres gode beite
marker (vesentlig strandenger). 

Pa Kontinentet er situasjonen en 
noe annen for ringgas og kortnebb
gas. Beiteomradene, srerlig for ring
gasa, som er spesialisert pa beiteom
rader ved sj0en, er utsatt for utfyl

ling, oppt0rring, industriell og mili
trer virksomhet. 

Sterke krefter arbeider imidlertid 
for a sikre de n0dvendige beiteom
rader . 

I forbindelse med nederlendernes 
store Delta Prosjekt for utt0rring , 
som a vsluttes i 1978, pagar blant 
annet vurderinger av behovet for 
gasereservater. 

Menneskets innfiyteise 

pa stammene av kortnebbgas , ringgas 
og hvitkinngas er ulike. Felles for 
stammenes framtid er imidlertid en 
stigende avhengighet av menneskets 
virksomhet. 

Vii gjessene forts att kunne finne 
plass med vir industrialisering av 
Europa og ekspansjon i Arktis? 

Pa tross av tankel0shet og hard hendt 
pavirkning har stammene overlevd 
og vist en viss tilpasning til de om
skiftende forhold. Med vilje og inn
sikt til a behandle gasestammene for
svarlig burde det ikke bare vrere 
mulig a sikre deres framtid , men 
kanskje ogsa 0ke stammene. Men det 
vii tiden vise - - -. 

SKYT 

ISBJ0RN 

-FREDNING 


TRUER! 

«Om ikke lenge vii isbjl/Jrnen bli 
iredel' Grip s jansen Iii d nedlegge en 
- N A! Ishavsreise - Spitsbergen ;uli 
-august 1966. Na:rrnere opplysn inger 
g;ennorn Pal Mariassy, Grevgatan 28, 
Stockholm, Sverige.» 

Denne annonsen star i det tyske 
jakttidsskriftet «Wild und Hund ». Og 
den star ikke som en grov Sp0k i et 
aprilnummer. Den er rykket inn av 
en Iys levende profesjonell agent i 

jaktreiser, bosatt i Sverige, og hans 
oppriktige 0nske er a selge flest mulig 
Svalbard-isbj0rn til tyske jegere. Og 
salget fremmer han ved a mane 
fram den m0r ke skyggen som truer 
med a legge seg over isbj0rnjakten: 
Isbj0rnen vii snart bli fredet! 

Mens man pa internasjonalt viten
skapelig plan alvorlig dr0fter isbj0rn
ens skjebne og mulige midler for a 
sikre artens fremtid , kaster den inter
nasjonale jaktagenten seg inn i kapp
10pet for a sikre seg sin del av kaka 
f0r det er for sent. 

Men la oss bare ikke se bort fra 
at det er norske turistjaktekspedisjo
ner fra Troms0 herr Mariassy skaffer 
kunder til. Og for isbj0rnen er det vel 
noksa likegyldig, nar den f0rst er 
fredl0s, om det er tyske kuler den 
faller for, og om det er en svensk 
borger som har formidlet eksekusjo
nen. 

Sa lenge vitensicapsmenn, pa meget 
saklig grunnlag, er alvorlig bekymret 
for isbj0rnens fremtid, burde vi her 
i landet vrere ytterst forsiktige med a 
utsette stammen for ren turistjakt. Og 
det skal ikke hjelpe a unnskylde seg 
med at denne beskatningen er meget 
beskjeden. Saken har ogsa sin psyko
logiske side. Og den har i h0y grad 
med vir anseelse utad a gj0re, i en 
tid da ansvarsbevisste mennesker i 
alle land vet at vi befinner oss i 
ellevte time i arbeidet med a verne 
om naturverdier . 

At herr Mariassys anseelse ikke 
styrkes gjennom hans annonse i «Wild 
und Hund » bekymrer oss lite . Det 
som bekymrer oss er at var egen 
anseelse svekkes a v denne annonsen, 
som hausser opp «salgeb av en truet 
dyreart pa norsk omrade i sekund
strid med internasjonale naturvern
in teresser. 

R.F. 
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OSLOSKOLE SKRIVER 

STIL 

OM NATUR

PARKER 

De se ks 2. realskoleklassene ved 
Kirkeveien skole i Oslo fikk Iii jule
lenlamen i fjor sliloppgaven "Del er 
planer om a frede sl¢rre omrader 
sam nalurparker i Norge. Redegj¢r 
for grunnen Ii! delle». Oppgaven ble 
skre vel ulen al elevene hadde adgang 
Iii hjelpem idler av noe slag. To av 
ele vene, Trine-Lise Jensen og Agnelhe 
W eisser, hle av skolens norsklterere 
funn el verdige Iii premiering for sine 
bes varelser. Fra Norges Nalurvern
forbund har de 10 unge damene i 
15-16 drs alderen fall el £Irs m ed 
lcmsskap i gave . Vi gjengir her Ag
nelhe W eissers slil: 

Norge er et vakkert land. Vi har 
skh!lnne daler og sn0kledde fjell. 
Fjordene skjrerer seg innover i landet, 
vi har m0rke skoger og klare vann, 
og fjellviddene strekker seg vidt ut
over. Jo, Norge er et vakkert land, 
fremdeles . Men hvor lenge vii Norge 
vrere et vakkert land , hvor lenge vii 
var herlige natur bli bevart? Byene 
vokser og bebyggelsen trenger inn 
over alt. I fjellet skyter hytte etter 
hytte opp og skjemmer terrenget. 
Hotelier og pensjonater blir bygd i 
fleng , mer eller mindre usmakelig. 
Bulldozeren kjemper seg fram og leg
ger kilometrene under seg, og snart 
farer noen eksosspyende uhyrer over 
vidda og bryter fjellets stillhet. Mange 
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steder bygges fa brikker og kraftan
legg uten tanke pa de estetiske ver 
dier i naturen som blir 0delagt. 

Engang i fremtiden vii kanskje hele 
vart heriige land med dets vakre 
natur vrere bebygd, og mennesker vii 
ha trengt inn overalt og 0delagt med 
sin teknikk. En slik utvikling rna ikke 
skje . Ettersom tiden gar, blir byene 
st0rre, befolkningen vokser og farten 
vokser. Storbyens liv kan vrere hardt 
og kaldt, og i menneskenes streben 
etter penger og statussymboler blir det 
sikkert ikke frerre som er pia get av 
stress og hjerteinfarkt. Menneskene 
trenger naturen. En trenger a komme 
bort fra storbyens anstrengende liv, 
bort fra st0y og skitten luft, en tren
ger a komme ut og oppleve naturen. 
Her kan man vrere seg selv og lrere 
og slappe avo Naturens gleder er utal
lige . Man kan oppleve naturens still
het samtidig som man f01er at alt 
lever og gror . Man kan st0te pa ville 
dyr, og det gir mye st0rre glede a 
sc en hare pa fjellet enn a se en 
1~)Ve i zoologisk hage. 

Overalt kan en fange inn skj0nn
hetsinntrykk. Selv i en liten sten og 
i den enkleste blomst kan en finne 
skj0nnhet som vi med all var kultur 
og kunnskap har vanskelig for a ta 
etter. Derfor trenger menneskene na
turen . Og derfor ville det vrere stor 
skade om den ble 0delagt. Man har 
allrede sett flere graverende eksemp
ler pa hvordan det kan gj0res. 

Det er fantastiske verdier som lig
ger i var natur og en rna sette aile 
krefter inn pa a bevare den. Det er 
ogsa en plikt mot ettertiden a gj0re 
noe f0r det er for sent. Ved a frede 
visse omrader til naturparker vii man 
bevare naturen og det vii bli til glede 
for dagens nordmenn og de som 
kommer etter oss. For menneskene 
vii alltid trenge naturen . 

FUGLEFANGSTEN 

I BELGIA 

Finkefll gler av ymse slag - pris 
kr. 80 som burfugl i Belgia. Pa bi!
det bj¢rkefink. Folo R. F. 

N orges N alurvernforbund har sendt 
f¢lg ende brev til den belgiske stats
miniSler angaende smafuglfangsten i 
Belgia: 

Norges Naturvernforbund som bl.a . 
har til oppgave a verne om fuglelivet 
vii med dette rette en inntrengende 
appell til Dem om a gj0re Deres inn
flytelse gjeldende slik at den utbredte 
fangst av smatugl i Deres land kan 
bli s tanset. 

Savidt vi kan forsta dreier det seg 
i utstrakt grad om trekkfugler som 
har sine hekkeplasser i Skandinavia . 
Saken har derfor en klar internasjo
nal karakter . 

Sa lenge det ikke foreligger tilstrek
kelige vitenskapelige unders0kelser 
over bestandsst0rrelse og naturlig av
gang i de nordiske land, kan det ikke 
utelukkes at fuglefangsten i Belgia 
er til stor skade. Den kommer dess
uten i tillegg til den sterkt 0kende 
avgang som skyJdes bruk av biocider 
i de fleste land i Europa. 

Smatuglene representerer i seg selv 
et effektivt vern mot de insekter som 
gj0r skade for millionverdier, og vi 
anser det n0dvendig a peke pa de 
faremomenter som ligger i en for
skyvning av det 0kologiske system i 
naturen. 

Vi vii dessuten peke pa at jakt og 
fangst av smatugl, pa det rent este
tiske plan, er i strid med den frem
herskende tankegang i Norden . Sa
ledes fastsetter var norske jaktlov 
fredning av de aktuelle arter i tiden 
fra 1. mars til 20. august, og forbyr 
bruken av en rekke fangstmidler, her
under limpinner og garn (nett) . 

Norges Naturvernforbund som har 
tilslutning ogsa fra andre organisasjo
ner med et samlet medlemstall pa ca. 
900000 slutter seg fullt ut til de syns
punkter som den belgiske Comite de 
Coordination pour la Protection des 
Oiseaux gj0r gjeldende og vii uttrykke 
hap om en snarlig l0sning av de pro
blemer som er oppstatt. 
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Tabell 1. Tallet pa jellingspremier. 
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Riket i alt ........... . ... . I 1 29 

0stfold .................... 1 
Akershus og Oslo .......... : 
Hedma,rk .............. .... J 1 
Oppbnd . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 8 
Buskerud ....... . .......... 
Vestfold ........ . ...... . ... 
Telemark ............ . . . ... 
Aust-Agder .............. . . 
Vest-Agder .. .. ......... .. . 
Rogaland . .............. . .. 
Horda,la,nd .............. ... 
Sogn og Fjordane . . . . ... . .. 
More og Romsdal . .. .. . . . .. 
Sor-Trondela,g ... ..... . .. . .. 
Norcl-Trondelag .. .... . . . ... 1 
Nordland .. .... .. . .... . . . . . 11 
Troms . .............. . . ... 4 
Finnmark .. . .. . . . . ... . . . .. 12) 1 4 
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<!) 

m 
~ 

'0 
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31 39 26987 11944 269 

1387 414 108 
2288 300 132 

6 2428 436 28 
2653 589 
1694 335 

593 65 1 
1737 39 

823 375 
1058 1093 

4 474 2174 
14 913 2058 
12 1112 1207 

1) 2 7 1155 88B 
'J. 1 ;;62 65g 
7 1708 26(; 
7 3438 865 
G 2 1898 182 
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53] 26 21891 31 38 1067 171 360 9117 2006' 18 2 40 

5 112 5 5 11 
151 72 3576 1 173 

4 137 7 95 41 14 1 
7 43 

28 3 18 
9 26 7 71 

3 3 2 164 41 7 219 
133 3 1 79 
373 1 8 4 3 128 27 

24 1 89 19 3 65 87 3143 669 
28 2 43 134 156 36 
32 4 2 56 2 305 44 40 

2 18 9 1 37 80 2 
3 7 2 14 
1 2 3 8 283 4 
4 3 467 1 

12 10 23 631 
14 4 3 62 54 30 

1) Herav 1 gaupe felt i 1964, men premiert i 1965. 
') Dessuten 2 bjornunger 80m ikke er premiert. 

mUner, til dels fattige kommuner i 
utkantstr0kene, villig punger ut langt 
bortimot en million kroner. for likt 
og ulikt av nedlagt «vilt» , fra dompap 
til bj0rn. 

Kjrere leser! Studer tabellene! Og, 
om De kjenner en politiker, uansett 
format, sa sp0r ham om han synes to 
millioner kroner ariig til bekjempelse 
av Norges ville fauna er en god in
vestering. 

1961 1962 1963 1964 1965 

BjiOrn .... .. .. . ........... 1 1 1 1 
Ulv .. .. .. .... . ........... 1 3 1 
Jerv ..... .......... . . . .... 25 25 21 26 29 
Guape . . .. ........... . .... 28 24 28 20 31 
Oter .. ........ . ...... . .... 112 90 57 66 39 
Rev . . ...... ......... . .... 26742 31832 34371 29854 26987 
Mink ..................... 5363 7687 9893 10 885 11944 
Ilder ..... .. .. ..... . .... .. 375 383 442 364 269 
Grevling .... .. . . . ......... 316 644 572 491 531 
0rn .... ................ .. 221 184 168 187 189 
Hubro . ..... .. .... .. .. .... 36 46 100 35 31 
Falk ..... . ... . . . .... . ... . 49 45 50 21 38 
Hl'msehauk .. . . ... . . .... ... 1402 1704 1413 1058 1067 
Spurvehauk ....... ..... .. . 372 387 335 222 171 
Ramn ......... ........ .. . 322 583 745 258 360 
Krake .. ... .. .. . . ......... 15326 17977 14376 9459 9 117 
Skjrere ....... . . ........... 5508 6051 4160 3186 2006 

Hvis tall kan tale, sa gjelder det i 
h0Y grad tallene i skuddpremie

statistikken ! Tabellene pa disse sider 
anbefales til studium na i disse lyse 
varkvelder, mens landets pwfesjonelle 
revedrepere haler tusenvis a v reve
hvalper ut av hiene og innkasserer 
sin dr0ye million pa lensmannskon
torene landet rundt. Og mens kom-

Tabell 2. Utbetalte pJ·emiebelo)). Kr. 

1961 1962 1963 1964 1965 

Staten og Viltfonclet .... . . . 142 000 175000 198000 176000 148000 
Fylkene ... ............... 
 495000 651000 701 000 617000 594000 
Kommunene .............. 
 675000 982000806000 923000 890000 
Foreninger og private ...... 71 000 79000 92000 66000 no 000 

I alt .... . .............. . . 
 1711 0001383000 1914 000 1841000 1742000 

I hvert av arene 1962 og 1964 ble det felt 1 bj0rn som det ikke er betalt premie Av det samlede premiebel0p i 1965 fait kr. 1 245 000 pi\. rev og kr. 303 000 
for. I 1965 ble det fanget 2 bj0rnunger som ikke er premiert. pa mink. 



BJ0RN BJ0RNSRUD 

STREIFTOG I NATUREN 4 


V
Fort flyr de 

i kjenner tarnsvalenes snittflyging i de lumre solvarme 
sommerettermiddagene nar de med skjrerende skrik 

og hvinende yinger leker mellom husene i villastr0kene 
i bra og dristige kast. De frerreste kjenner til at disse 
fuglene ikke er svaler, men h0rer med til seilerne og er 
kolibrienes nrermeste slektninger. Tarnsvalene h0rer til de 
raskeste fugler som finnes. Det er ikke uvanlig at de har 
en «marsjhastighet» pa 110 km/time mens de tar nrering til 
seg, en fart som med letthet kan 0kes til 160 km/time. Det 
er ingen andre fuglearter som til bringer sa mye av sitt liv 
i luften som tarnsvalene. De kan tilbringe det meste av 
dagen i luften i en tilsynelatende endel0s flukt. 

I India er det malt hastigheter for to forskjellige tarn
svalearter over en avstand pa 3 kilometer pa henholdsvis 
270 og 320 kilometer i timen! 

Tarnsvalene er spesialiserte insektetere og er meget utsatt 
hvis det setter inn med kaldt vrer slik at insektene blir barte 
for en tid . For de fieste fuglearter som har unger kan det 
bety d0d og undergang for reirungene hvis situasjonen 
va rer i flere dager. Tarnsvaleungene derimot er forberedt 
pa slikt og gar over i en dvaletilstand med sterkt nedsatt 
stoffskifte. De voksne redder seg ved a fly ut av uvrers
omriidet, ofte strekninger pa flere tusen kilometer fra reir
omradet og holder seg der til uvreret har passert. Den 3. og 
4. juli 1947 passerte 15500 og 27000 tarnsvaler forbi 

Ottenby fuglestasjon pa «vrertrekk» s0rover . Men noen 

voksne fugler blir alltid igjen i reiromradet. De overlever 

den insektfattige perioden i en dvaleliknende tilstand uten 

f0de og kan holde seg i live 4-5 d0gn. Ungene kan klare 

seg i sin dvaletilstand 10--12 d0gn. I en slik periode kan 

de tape opp til halvparten av kroppsvekten . 


Ikke som planlagt 

Overalt hvor det finnes liv finnes det ogsa faktorer som 
begrenser det. Uten naturens regulerende evne ville livet 
eksplodere og d0 som en supernova. Artene ville formere 
seg uten kontroll og pa et 0yeblikk 0delegge sitt eget 
eksistensgrunnlag. Overalt lurer sykdommer og andre fien 

der. Livets n0dvendige motstykke er d0den, og d0den den 
n0dvendige forutsetningen for fortsatt liv. 

Insektene er jordens suverent tallrikeste dyregruppe. Vi 
kjenner i dag ca. 900000 arter og nye kommer stadig til. 
En tilfredsstilknde matproduksjon for menneskene er av
hengig av effektiv insektkontroll. Hvis ikke vi kan kontrol
Iere dem vii de kontrollere oss og var avkomproduksjon . 
Menneskenes produksjon rna skje pa bekostning av in
sektene. 

Insekter kontrollerer insekter. Blant dem finnes det en 
femtekolonne, snylteinsektene som utvikler seg i og av andre 
insekter . 

Et fors0k pa a sette 100 nye furufly til verden ga som 
resultat 36 furufly, 46 snyltefluer og 18 snylteveps! 

Farlig spesialisering 

I sumpomradet Everglades i Florida lever det en rov
fugl som heter Everglade Kite. Det er ikke nok at den 
lever i et sumpomrade, den ser ogsa ut til a ha tatt seg vann 
over hodet pa grunn av sitt sterkt spesialiserte levevis. Den 
har gjort seg totalt avhengig av en bestemt ferskvannssnegl 
som den griper med sine lange kl0r og bringer den med 
seg til sitt favorittspisested hvor den haler sneglen ut av 
huset med sitt lange slanke krokete nebb . Pa slike steder 
blir det etterhvert veritable «spettesmier» av sneglehus. 
En slik spesialisering er h0yst uvanlig blant fugler og selv
f01gelig meget farlig. Ikke minst etter at en har begynt 
a skjrere gjennom sumpene med kanaler slik at vannstanden 
er blitt lavere og sneglen er forsvunnet fra store omrader. 
Arten ble en tid reg net for a vrere utd0dd, men er na 
gjenoppdaget. En skal ikke se bort fra at Everglade Kite 
d0r ut hvis sneglen blir utryddet, fordi den ikke tidsnok 
oppdaget at den hadde nebb og kl0r som var egnet til a 
fange andre dyr som ogsa var spiselige. 
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En seismisk sprellgning pa havel. Helt til vellSlre registreringsfarlf/Jyet, nr. 2 er 
skYlebatell . 

BIRGER RASMUSSEN 

OLJEBORING 

I NORDSJ0EN 

OG 

VARE FISKERIER 

S2 

N ar man skalutnytte naturfore
komster pi\. havbunnen er det 
naturlig at det vii oppsta inter

essemotsetninger av forskjellig slag . 
F. eks. ble det skapt et problem av en 
helt ny art da oljeindustrien etter 
siste verdenskrig begynte med seis
miske unders0kelser ute pa havet i 
forbindelse med s0king etter olje
forekomster. Dette problem oppsto 
f0rst borte i Amerika . 

Gjennom de siste 3 ar har det vrert 
foretatt seismiske unders0kelser 1 

Nordsi\')en for pavisning av mulige 
oljeforekomster. Disse unders0kelser 

har foregatt over hele Nordsj0en, 
d.v.s. dels i den norske og dels i den 
britiske sektor. For kontroll og juri
diksjon i forbindelse med oljes0kingen 
er Nordsj¢en delt pa langs mellom 
Norge og Storbritannia med en linje 

2 0som stort sett f01ger meridianer 
0stlig Jengde sydover til 56 0 N. Herfra 
kan en linje trekkes i retning midt 
gjennom Skagerak hvor interessene 
deJes av Danmark og Norge . Denne 
oppdeling gj(!>r at seismiske under
s0kelser f. eks. pi\. viktige fiskefelt 
som Fladengrunn og Doggerbank lig
ger under britisk kontroll, og spreng
ninger pi\. Lille Fiskebank, Bl0den
grunn og Hornsrev er under dansk 
kontroll. Norge pi sin side kontrol
lerer bl. a . oljeletingen j havomradet 
fra land vestover til midtlinjen som 
inkluderer bl. a . Vikingbanken, Pate
banken, Korallbanken, Lingbanken, 
Revet og Store Fiskebank. Nar f. eks. 
fiskere vii klage pa de seismiske 
sprengninger pa Doggerbank eller 
Fladengrunn, sa er dette et britisk 
anliggende. Imidlertid er det opprettet 
kontakt mellom norske og britiske 
myndigheter nar det gjelder sp0rs
malet om skadevirkning pa fisk og 

kontroll med sprcngningen, og man 
holder hverandre gjensidig orientert 
saframt klager kommer inn. 

Seismiske unders0kelser pa havet 
foretas i den hensikt a registrere de 
trykkb¢lger som fra en eksplosjon 
reflekteres fra havbunnen og de 
underliggende Jag. Under de seis
miske unders0kelser i Nordsj0en nyt 
tes vanligvis 2 fartq,yer som sam
arbeider. Pa hovedfart0yet er plasert 
alIe registreringsinstrumenter. Hoved
fart0yet sieper en kabel etter seg hvor 
det er montert hydrofoner som opp
tar ekkoet etter eksplosjonen . Et 
stykke bak hovedfart¢yet f01ger 
sprengningsfart0yet som slipper ut 
sprengJadninger med passende mel
lomrom . Sprengstoffet er vanligvis 
pakket i spann og blir opphengt i 
en gul plastballong med elektrisk av
fyringsledning til fart0yet. Ladningen 
avfyres omtrent en skutelengde baken
for fart0yet. Sprengladningene vari
erer vanligvis fra ca. 2 kg til 22,5 kg. 
De eksploderer pa ca. 1- 1,5 meters 
dyp i overflaten, aldri pa havbunnen . 
Hastige sprengstoffer som dynamitt, 
TNT o. I. er forbudt, og idag brukes 
til seismiske unders0kelser uteluk-

Sk jemalisk legnillg av seismiske underSf/J ke!ser pci havel. 
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kende ammoniumnitrat, en kjemisk 
sammensetning som ligner kunstgj0d
sel, og som detoneres elektrisk ved 
hjelp av en spesiell fenghette. 

Nir et sprenglegeme eksploderer 
under hav flaten oppstir der en sjokk
b01ge som forplanter seg med en 
hastighet av ca. 1500 meter i sekun
det. Ved eksplosjon pa dypere vann 
dannes i selve sprengningspunktet en 
gassboble som vider seg ut og trekker 
seg sam men pa grunn av vanntrykket. 
Dette fenomen forirsaker sekundcere 
sjokkb01ger eller pulser i vannet som 
registreringsmessig er lite 0nskelig. Det 
er nettopp for a unnga a registrere 
disse boble-pulsene fra de sekundcere 
b01ger at man eksploderer ladningen 
i havets overflate og ikke nede ved 
bunnen. Den gassboblen som blir 
frembakt av eksplosjonen blir 0ye
blikkelig brutt i overflaten. Man far 
en h0Y vanns0yle som reduserer 
sprengningens energi endel. 

Nar man eksploderer sakalt hurtig 
sprengstoff (h0yeksplosiver som TNT 
og dynamitt) i sj0en vii det oppsta en 
sterk sjokkb01ge med en bratt front 
og stor trykkintensitet. Men trykket 
reduseres fort med avstanden fra 
eksplosjonsstedet . Hvis f. eks. trykket 
fra en h0yeksplosiv er I 000 kg pr . 
cm2 i sprengningspunktet, er det redu
sert til 100 kg i 15 meters avstand, til 
10 kg i 30 meters a vstand og til 4 kg 
i 45 meters avstand. Scerlig i De 
Forente Stater har man unders0kt i 
hvilken grad den trykkb01ge som opp
star ved eksplosjon under vann av 
TNT, dynamitt eller andre h0yeks
plosiver kan vrere skadelig for endel 
fiskearter. Disse unders0kelser har 
vist at fisk inn en en kort radius fra 
sprengningspunktet kan bli skadet 
eller drept ved at fiskens sv0mme
blrere, blodkar og andre organer blir 
sprengt ved de hastige trykkforand
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ringer . Det er srerlig fiskearter med 
sV0mmebicere som kan vrere utsatt 
for skadevirkning. I yare egne farvann 
er flere av yare matnyttige fisk utstyrt 
med sV0mmeblrere, som f. eks. torsk, 
hyse, sei og sild, mens sV0mmeblrere 
derimot mangler bl. a. hos makreU, 
kveite og aile de andre f1yndrearter 
samt hos skalldyr. 

Nar det gjelder den skade som fisk 
kan vrere utsatt for, si er arten av 
sprengstoff av stor betydning. F.eks. 
kan nevnes at TNT og krutt viser en 
fundamental forskjell i sin virkning. 
Det h0yeksplosive sprengstoff har en 
trykkb01ge med et skarpt voldsomt 
m0nster med en h0Y og bratt trykk
front, mens krutt utvikler en avrundet 
trykkb01ge med liten amplitude. Dette 
betyr at hvor et h0yeksplosiv vii virke 
drepende pa fisk, viI f. eks. en krutt
eksplosjon ikke gj0re noen skade. I 
Amerika har det f. eks . vrert gjort 
fors0k med a plasere kruttladninger 
pi 40-50 kg kloss inntil fiskeruser. 
Ved eksplosjonen ble rusene sprengt i 
filler, mens fisken inne i rusen over
levet. 

Problemet med undervannseksplo
sjoner og sprengningenes drepende 
virkning pa fisk har vrert av stor 
interesse bade for fiskeribiologer og 
fiskere som blir ber0rt av problemet 
i forbindelse med olje1etning pa havet. 
Tallrike fors0k og vitenskapelige un
ders0kelser i Amerika har pivist at 
fisk med sV0mmebirere kan tale et 
sjokk pa inn til 5 kg cm2 nar det 
nyttes h0yeksplosivt sprengstoff som 
TNT. Med langsommere sprengstoff 
kan fisken tale h0yere trykk. 

Som nevnt foran reduseres sjokk
virkningen av en eksplosjon ganske 
hurtig med 0kende avstand fra spreng
ningspunktet. Pi den norske del av 
kontinentalsokkelen er den st0rste til 
latte mengde sprengstoff som kan 

nyttes ved seismiske unders0kelser 
25 kg ammoniumnitrat. Sjokkvirk
ningen av denne mengde sprengstoff 
kan ha skadelig virkning pa fisk i 
en avstand av 150--180 meter fra 
sprengningspunktet. En ladning pa 
5 kg viI ha tilsvarende virkning i en 
radius av ca . 100--110 meter, og 
en ladning pa 100 kg i ca. 280 meter . 
I dybden antas den skadelige sjokk
virkning for fisk a ga ned til den 
halve avstand, d.v.s. ca. 90 meter fra 
en 25 kg ladning. 

Oljeletingen og de seismiske under
s0kelser i Nordsj0en begynte for ca. 
3 ir siden. Den norske del av konti
nentalsokkelen med rett til utvinning 
av mineraler i havbunnen strekker 
seg som nevnt foran midt ut i Nord
sj0en, d .v.s. til midtlinjen mellom 
Storbritannia og Norge. Dette betyr 
igjen at den norske del av sokkelen 
strekker seg mellom 120 og 160 nau
tiske mil ut i havet fra kysten av 
Vestlandet. 

Nordsj0en er et meget rikt fiskefelt , 
og det var helt naturlig at man pa 
et tidlig tidspunkt ble oppmerksom 
pa de skadevirkninger som seismiske 
unders0kelser kunne fa for fisken og 
for fiskeriene. Gjennom arbeidet i 
Kontinentalsokkelutvalget og Statens 
Oljerid, og gjennom den norske olje-

Ombord pa sky/eba/en er el spann med 
ammolliumni/ra/ gjort klar tor seis
misk sprengning. 

radgivning, har man fors0kt best 
mulig a beskytte de fiskeriinteresser 
som knytter seg til Nordsj0en. 

Tillatelse til a s0ke etter petro
leumsforekomster og foreta seismiske 
unders0kelser pa den norske kontinen
talsokkel syd for 62 grader nordlig 
bredde (Nordsj0en) blir etter s0knad 
tildelt av Industridepartementet. De 
selskaper som far slik tillatelse er 
pliktig a f01ge de bestemmelser som 
er gitt i Kgl. res. av 9. april 1965 
hvor det bl. a. heter: 

5. « U nders0kelsene rna forega pa 
forsvarlig mate i samsvar med god 
praksis, og ma ikke pa urimelig mate 
gripe forstyrrende inn i annen virk
somhet. Det rna pasees at virk
somheten ikke i urimelig grad van
skeliggj0r eller hindrer skipsfart, fiske 
eller luftfart. 

Departementet kan nar som heIst 
bestemme at unders0kelsene i be
stemte perioder ikke rna foretas i 
nrermere a vgrensede omrader. 

6 . Unders0kelsesfart0yene rna vrere 
kjent med, og f01ge de vanlige inter
nasjonale og norske skipsfarts-, sj0
veis- og luftfartsregler. De rna holde 
seg i forsvarlig avstand fra fart0yer 
som driver fiske. Unders0kelser b0r, 
sa vidt mulig, unngas i nrerheten av 
st0rre ansamling av fiskefart0yer. 

U nders0kelsesfart0yene rna vrere 
kjent med de norske bestemmelsene 
for merking av f1ytende og faststi
en de fiskeredskap, samt med reglene 
for lanternef0ring hos fart0yer som 
driver triling eller annet fiske. 

7. For seismiske unders0kelser 
gjelder f01gende srerregler: 
a) Unders0kelsesfart0yet ma vrere ut

styrt med radar, ekkolodd og so
nar (asdic). Dette utstyr skal vrere 
i ordell og benyttes under under
s0kelsene. Sonar og radar skal i 
god tid f0r sprengningene pabe
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gynnes sHies pa og dreies konti
nuerlig rundtsveipende. Ekkolodd, 
sonar og radar skal deretter va:re 
i virksomhet til unders0kelsene er 
avsluttet. Sa lenge de seismiske 
unders0kelser pagar skal hoved
fart0yet ha heist det internasjo
nale flaggsignal HD. 

b) Sprengninger rna foretas med sa:r
lig varsomhet. De rna ikke finne 
sted i na:rheten av fart0yer som 
driver fiske, eller dersom fiske
stimer oppdages under eller i na:r
heten av sprengningspunktet. 

c) De sprengstofftyper som benyttes 
rna va:re av en slik art at de med
f0rer minst mulige skadevirkninger 
for dyrelivet i havet. 

Sprengladninger rna ikke va:re 
st0rre enn n0dvendig, og spreng
ningene b0r foretas sa na:r havets 
overflate som mUlig . 

Departementet for beholder seg 
retten til, f0r unders0kelsespro
grammet settes igang, a bestemme 
hvilke typer sprengstoff, tennsat
ser o. I. som skal nyttes ved under
s0kelsene, samt fastsette maksi
mumsladninger for sprengningene. 
Ladninger pa mer enn 25 kg er 
ikke tillatt. 

I god tid f0r de seismiske under
s0kelser pabegynnes, rna under
retning gis til Fiskeridirektoratet, 
(Postboks 185, Bergen, telegram
adresse: Fiskeridirekt0r, Bergen, 
Telefon: Bergen 30300). 

U nders0kelsesfart0yene plikter 
a holde Fiskeridirektoratet ajour 
med fart0yenes bevegelseI. De
partementet kan nar sa:r1ige grun
ner tilsier det for kortere eller 
lengre tid helt eller del vis stanse 
igangva:rende unders0kelser, jfI. 
resoiusjonens § 41. 

8. OffentIig inspekt0r har rett til 
nar som heIst a f01ge med unders0k

elsesfart0yet for a pase at unders0k
elsene foretas i samsvar med gjeld
ende regler og vilkaI. 

Inspekt0ren skal ha adgang til a 
oppholde seg ombord salenge han 
finner det n0dvendig .» 

Hva angar inspekt0rens myndighet 
for0vrig heter det: 

«Departementet kan oppnevne in
spekt0rer som har adgang til a f01ge 
unders0kelser og utvinning og pase 
at arbeidet foregar i samsvar med 
gjeldende regler og vilkaI. Inspek
t0rene skal til enhver tid ha adgang 
til anlegg og innretninger, samt til 
de data og det materiale som er 
nevnt i § 42 og 43 . 

Inspekt0rene kan patale overtredel
ser og paby sa:r1ige forholdsregleI. 

Ved alvorlige eller gjentatte over
tredelser av de fastsatte regler og vil
Hr kan inspekt0rene midlertidig 
stanse virksomheten. De skal i sa 
fall straks underrette departementet.» 

Fiskeridirektoratet har med sine in
spekt0rer jevnlig foretatt kontroll med 
de seismiske fart0yer i Nordsj0en. 
Det har va:rt foretatt kontroll av 
ekkolodd og sonar nar fart0yene 
kommer til norsk havn, og inspekt0r
ene har i den utstrekning det har 
va:rt mulig va:rt ombord i fart0yene 
under aktivt arbeid i Nordsj0en. Un
der de foretatte kontroller av seis
miske sprengninger i de forl0pne 2 ar 
i den norske sektor har inspekt0Iene 
observert kun en eneste fisk som var 
bed0vet av sjokkb0lgen. Inntrykket 
er at de ansvarlige ombord i de 
seismiske fart0yer selv legger stor 
vekt pa a f01ge reglementet gitt i til
latelsen. Heller ikke har Fiskeridirek
toratet mottatt spesifikke klager fra 
fiskere i den norske del av Nord
sj0en . Satremt fiskerne som drifter i 
Nordsj0en sku lie observere at spreng
ninger finner sted i fisketimer, eller 

FEMUNDMARKA I FARE 

Av de 16 foreslatte natur- og nasjo
naiparker er tre i faresonen - Jotun
heimen, SaItfjellet og Femundmarka. 
Blaest brenner Iyset for Femund
marka - her er utbyggingsplanene 
brennaktuelle. 

Bildet over disse linjer viser ikke 
garantert dagsfangst i dag - det er 
datert 1922. Men selv om utbyttet 

at d0d fisk f1yter opp etter slike 
sprengninger, eller at sprengninger 
foretas aItfor na:r fiskefla ten b0 r 
melding om dette sendes til Fiskeri
direkt0ren. En slik melding b0r angi 
n0yaktig posisjon, dato og klokke
slett, navnet pa de seismiske fart0yer 
og beskrivelse av hva man har obser
vert. 

I 1966 gar unders0kelsene i Nord
sj0en inn i en ny fase. De enkelte 
oljeselskaper er blitt tildelt utvinnings
tillatelse for avgrensete omrader hvor 

av fisket ikke er fullt sa rikt i dag, 
er disse traktene kanskje de rikeste vi 
har nar det gjelder fiskeproduksjon. 
Og Femundmarka byr ikke bare pa 
fiske - det er et enestaende vill
marksomrade med en natur som vi 
ikke eier maken til i landet. 

Naturvernforbundet viI, med st0tte 
av de store friluftsorganisasjonene, i 
na:r fremtid levere en protest mot 
reguleringsplanene. 

de har enerett til a foreta avsluttende 
~eismiske unders0kelser og pr0vebore 
etter olje. De seismiske unders0kelser 
i Nordsj0en antas stort sett a bli av
sluttet i 1966, men man venter ikke 
at pr0veboringen kan komme igang 
for alvor f0r i 1967. De f1este ut
vinningstillatelser gjelder omrader be
liggende i den ytre halvdel av den 
norske kontinentalsokkel i Nordsj0en 
d.v.s. minst 30--40 n. mil av kysten. 
I Skagerak-omradet 0stenfor 7 gra
der 0st er det hittil ikke tildelt utvin
ningstillatelser. 
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N. BORCHGREVINK 

NATURVERN OG 

TERMINOLOGI 

N aturvernradet har nu avgitt 
innstilling om opprettelse 

sin 
av 

:s 
'" 
~ 

seksten natur og nasjonalparker i '-< 

" Norge, og en stortingsmelding om 5 
sa ken vii bli avgitt i innevcerende se c::: 

sjon. 
Realitetene i sa1cen er naturligvis 

o o 
~ 

det viktigste, men det er ogsa grunn 

til a ofre noen ord pa terminologicn. 
En grunn er at en uklar og uhensikts
messig terminologi kan skape misfor
staelser, en annen at det finnes paral
lelle fredningsfelter som terminolo
gien b0r samstemmes med, og den 
tredje at vi ma ha en terminologi 
som tar hensyn til utviklingen i frem
tiden. 

Det kunne ogsa vcert en fjerde 
grunn: 0nsket om a ha en internasjo
nal terminologi. Dette er ogsa fors0kt 
tilveiebragt gjennom Europaradets 
ekspertkomite for naturvern, men for
s0ket er oppgitt. De forskjellige be
tcgndser (naturpark, nasjonalpark, 
naturrescrvat) er godt innarbeidet, 
men bldels med sa ulike betydninger 
i de forskjel lige land at man ikke har 
funnet det hensiktsmessig a fortsette 
arbeidet med a finne frem til en ens
artet tcrminologi. 

Vi star saledes fritt, men b0r natur
ligvis s0ke a slutte oss best mulig til 
internasjonal skikk og bruk. 

Pa naturverncts omnlde er det be
hoy for minst to betegnelser for a 
ski lie totalfrededc omrader fra om
rader hvor fredningen ikke er fullt sa 
streng, cl1er hvor fredningen er be
grenset til visse arter eller forekoms
teI. 

Naturvernradct har her foreslatt 
betegnelsene naturpark, nasjonalpark 
og reservat. Radet har videre definert 
natur- og nasjonalparker som «st0rre 
omriider pa statens grunn» og vii 
benytte reservat om mindre omrader, 
omrader pa privat grunn, og omrader 
med fredning av enkelte arter (f. eks. 
b0keskogen pa Seim). 

Naturvernforbundet hnner det deri
mot unaturlig a legge eiendomsfor
holdene til grunn for terminologien, 
og anser at det bare er fredningens 
karakter som b0r tilsi hvilken be
tegnelse man velger. Man anser det 

derfor tilstrekkelig med to betegnelser 
og foretrekker naturreservat og nl1
sjonalpark. Betegnelsen reservat kan 
da ogsa brukes om begrensede reser
vater (vildtreservat) . 

F0r vi fastsetter begrepene b0r vi 
vurdere de beslektede omrader hvis 
terminologi vi b0r koordinere yare 
betegnelser med. Disse er kulturvern, 
friluftsvem og landskapsvem. 

Kulturvernet har hittil mest be
skjeftiget seg med enkelte hus av 
historisk, kulturhistorisk og estetisk 
interesse med tilliggende hage, park 
eller natur, men etterhvert kommer 
andre former for menneskeverk, som 
f. eks . gamle veier, inn under kultur
vernets virkeomrade. Pa kulturvernets 
omrade er det - Iikesom for natur
vernet - behov for begreper som 
skjelner den strengere fredning fra 
den mildere, og mindre omrader fra 
de st0rre. I utlandet freder man 
undertiden hele bydeler, og disse be
tegnes da ofte som kulturreservater. 

Friluftsvernet arbeider for a sikre 
fritidsmark rundt de store befolk
ningssentra. Ogsa her er det to typer 
omradeI. Det ene er omrader som 
primcert er disponert for fritidsfor
mal, det andre er omrader hvor den 
0konomiske utnyttelse er det prirmere, 
men hvor det er fastsatt visse res
triksjoner av hensyn til friluftslivet. 
Som eksempel pa den f0rste gruppe 
kan vi nevne 0yer og strender som 
er sikret a v Oslofjordens friluftsrad 
og Oslo kommllnes skoger, som 
eksempel pa det annet de skogsom
rader som er dekket av L0venskiold
klausulen. 

Den fjerde vernegruppe, landskaps
vernet, er ennll ikke representert hos 
oss, og det er beklagelig, sa meget 
stygt som det gj0res med vart kultur
landskap, som ogsa er en av yare 
turistattraksjoner, foruten at det heist 

I 
i 
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skulle vrere til glede for oss selv. Her 
er det dels behov for a sikre «gamle» 
landskapstyper med sin bebyggelse, 
uten innslag av moderne teknikk, dels 
a sikre «nye» landskaper, hvor den 
mod erne utvikling innpasses pa best 
mulig mate i landskapet. 

Som vi ser er forholdene noksa 
parallelle pa disse fire omrader. Vi 
har pa aile omrader behov for to 
begrep for a betegne fredningens 
grad. Dessuten har vi behov for be
grep som skal angi fredningens karak
ter. 

Den logiske mate a angi dette pi er 
i finne dobbeltord hvor den f0rste 
del angir fredningens karakter, den 
annen dens grad. Hverken naturvern
radets eller Naturvernforbundets for
slag tilfredsstiller dette krav, idet 
begge opererer med betegnelsen «na
tur-» og «nasjonal- ». Dette kommer 
antagelig av at man ikke har sett 
terminologien i en st0rre sammen
heng. 

Den naturlige 10sning rna vrere at 
f0rste del av betegnelsen blir respek
tive natur-, kultur-, frilufts- og land
skaps-. Da vet man hva man har 
for seg, og i medhold av hvilken lov 
fredningen er foretatt. 

For a angi fredningens grad mel
der uttrykkene reservat og park seg 
naturlig, og de passer ogsa med 
Naturvernforbundets forslag. 

Begrepet reservat er det beste av 
disse, det er nesten selvdefinerende 
og passer for en rekke omrader. I 
USA brukes det jo ogsa om omrader 
som er reservert for en viss folke
gruppe og livsform. Hos oss kan det 
ogsa benyttes for begrensede fred
ninger: urskogreservat, bj0rnereser
vat. 

Begrepet park er kanskje ikke sa 
godt eUer sa allsidig anvendelig. Kul
turpark vii kunne misforstas, og med 
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«friluftspark» vii man kanskje tenke 
seg noe annet enn Nordmarka. Og 
ettersom ingen regel skal vrere uten 
unntagelse, og ettersom friluftsloven 
allerede har innf0rt begrepet jrilujts
mark, er det naturlig a bruke dette 
begrep. Det er jo bare en bokstav 
som skiller. 

Vi beh0ver ogsa begreper for 
mindre omrader og enkeltforekoms
ter. Her er ordet «minne» allerede i 
bruk bade i kultur- og naturvern, og 
b0r benyttes fortsatt. For friluftsver
net passer det ikke, her kunne man 
kanskje benytte teig, og nar det gjel
der landskap er vel ikke mindre om
rader aktuelt. 

Begrepet nasjonaipark har vi hittil 
ikke ber0rt, og det er med hensikt. 
Alt det vi har talt om er jo like na
sjonait, og begrepet nasjonalpark b0r 
da bli den store fellesbetegnelse, for 
en fellesbetegnelse b0r det ogsa vrere 
plass for i terminologien. Disse vii da 
besta av: 
Naturminner - Kulturminner -

Friluftsteiger. 
Naturreservater - Kulturreservater 

Friluftsreservater - Landskapsre
servater. 

Naturparker - Kulturparker - Fri
luftsmarker - Landskapsparker. 
Med denne terminologi vii en nasjo

nalpark kunne besta av flere ulike 
elementer. I Oslo omegn vii vi kunne 
tmke oss en Oslo nasjonalpark, be
staende av Oslo kommunes skoger 
(friluftsreservat), klausulerte privat
skoger (friluftsmark) og S0rkedalen 
landskapspark. InneD disse vii det 
igjen kunne vrere mere spesielle om
rader, som Vaggestein naturreservat 
og Bogstad kulturreservat. 

Med denne terminologi skulle vi 
kunne mestre situasjonen idag og for
hapentlig et godt stykke inn i frem
tiden . 

UTDRAG AV 

ARSBERETNINGER 

FRA 

KRETSFOREN INGEN E 

Agder Naturvernforening 

Styre: Ole P. Moe, formann, Carl 
Christiansen, Leo Stumpf og Nicolai 
Fiskaa. Medlemstall 166. Foreningen 
har fart i stand en ordning med 10n
net sekretrer i samarbeid med Kristi
an sand og Opplands Turistforening. 
Nye vedtekter (Forbundets normal
vedtekter) ble vedtatt pa arsm0tet. 
Det er drevet opplysningsvirksomhet 
via avis ene, og medlemmene er aktivi
sert i en vervekampanje. Av natur
vernsaker har det bI. a. vrert arbeidet 
for a redde det som enna kan reddes 
av Njardarheim, og for fuglefred
ning pa 0yer og holmer. 

Nordland Naturvernforening 

Styre 1965: Loyd Villmo, formann , 
Per Bottolfsen, Oddlaug Brunvoll, 
lver Hersoug og Gisle Johnson . Med
lemstall 253. Foreningen har oppret
tet to lokale interessegrupper i fylket. 
I Narvikdistriktet har Narvik Jeger
og Fiskerforening oppnevnt et utvalg 
pi fern mann som skal ta seg av 
naturvernarbeidet. For Rana-distrik
tet skal styret i Rana Jakt- og Fiske
administrasjon fungere som kontakt
gruppe. Det arbeides for a fa opp
rettet interessegrupper ogsa i Vester
alen (Sortland) og i Hattfjelldal. A v 
en lang rekke naturvernsaker det har 
vrert arbeidet med nevnes: Utvidelse 
av den foreshHte nasjonalparken pa 
Saltfjellet, fredning a v furulokalitet 

pa Hinn0ya og myromrade pa And
0ya, innf0ring a v standardiserte og 
mindre skjemmende melkeramper, og 
en naturvernmessig mest mulig guns
tig plassering av et planlagt millitrert 
skytefelt i Ranadistriktet. Foreningen 
arrangerte ogsa en rundebordskonfe
ranse om «Anleggsarbeid og natur
vern». 

Rogaland Naturvernforening 

Styre: O. Hvoslef, formann, Holger 
Holgersen , Erling Torgersen, Svein
ung Skjold, Arne Bryne, O. M . J0r
gensen, Sigurd Bless. Nye vedtekter 
ble vedtatt pa arsm0tet, som ogsa 
ansatte 10nnet sekretrer. 

S"r-Varanger Naturvernforening 

Styre 1965: Sigvald Normann-Hans
sen, formann, Reidar Bugge, Bjarne 
Bugge, Nenne Isachsen, Eivind Fjeld, 
Fridstein Nilsen, Hallfred Skau. 
Foreningen har arbeidet for oppret
telse av en fylkesforening for natur
vern - Finnmark Naturvern. A v 
naturvernsaker som har opptatt foren
ingen i aret nevnes: Opprydding i 
tyske etterlatenskaper etter krigen, ut
videt fredningstid for bj0rn, kontroll 
med beskatningen av fiskevannene 
fylket og med hyttebyggingen. 

Vestlanske Naturvernforening 

Styre: Anders Kvam, formann, 
Aksel Foyen, Ulf Hafsten, Gunnar 
Jebsen og J. F. Willgohs . (Formann i 
beretningsaret Ulf Hafsten.) Med
lemstall 650. Foreningen var vertskap 
for NNV's landsm0te i Bergen 1965 . 
Nye vedtekter, basert pa Forbundets 
normalvedtekter, er vedtatt. Av st0rre 
naturvernsaker foreningen har arbei
det med nevnes sikringen av St0ls
heimen S0m friluftsmark, bevaringen 
av b0keskogen i Seim (se «Norsk 
Natur» or. 1 - 1966), den foresta

61 



ende kraftutbygging i Aurlandsdalen, 
og motorveien gjennom Fana. Andre 
saker foreningen har veert engasjert i 
er fredningen av V~ringsfossen, vei
tunneleo gjennom Ulriken, krykkje
fjeHet i Alesund, sikring av fuglelivet 
pa 0yer utenfor Sognefjorden. 

i2lstlanske Naturvernforening 

Styre: Rolf Vik, formann inn til 12. 
oktober 1965, Asbj~rn Omberg, for
mann resten av perioden, Sigmund 
Ruse, Odd Narud og Kare EIg
mork. Medlemstall ca. 3 300. Foren
ingen har seerlig arbeidet for sik
ringen av Vassfaret. En utf~rlig plan 
e, oversendt myndighetene. Dessuten 
har foreningen grepet inn for a fa 
endret planene om militeert skytefelt 
i bj0rnelendet ved Bukollen, og plan
ene om kraftiedning samme sted. Pa 
foreningens eiendom Tofteholmene er 
det satt opp fredningsskilt med opp
Iysninger om geologi, flora, m. v., og 
motivene for fredningen. Nye ved
tekter er ved tatt. 

Troms Naturvernforening 

Styre 1965: Rolf Sundstr~m, for
mann, Kare Landmark, Trygve Brei
m~, Rans Kr. Eriksen, Ola Skifte. 
MedlemstaH 137. Foreningen har i 
10pet av aret veert seerlig opptatt med 
arbeidet for fredning av Nord-FugI0Y. 
I juli sendte grunneierne inn s0knad 
om fredning av 0ya. BI. a. har Karls
l!Jy kommune, Trams friluftsnemnd, 
Troms Landbruksselskap og Troms0 
Museum gitt s~knaden sin fulle st~tte. 
Den er ogsa anbefalt av Norges 
Naturvernforbund. Styret har ellers 
veert kontaktet angaende naturpark i 
0vre S~rdal, Bardu. Det er foretatt 
en inspeksjon i omra.det, men saken 
er enna pa et helt forberedende sta
dium . 
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NATURVERN
UTSTILLING 

Pa den store landbruksutstiliingen 
pa Sj~lyst i Oslo i forbindelse med 
Landbruksveka 1966 hadde Norges 
Naturvernforbund, sammen med Nor
ges Jeger og Fiskerforbund og Norske 
4H en storre stand med en 100 kva
dratmeters «skog» med en frapper
en de rik fauna, utiant fra Zoologisk 
Museum. Her var det lagt opp en 
natursti, der publikum ved hjelp av 
tippesystem skulle svare pa sP0rsmai 
og fredningstider, jaktlovbestemmel
ser, de forskjeliige artenes bioJogi osv. 

Aile deltakere fikk en oppmunt
ringspremie, et trykk av en Omar 
Andreen-tegning av bj0rn, ulv, jerv 
eHer gaupe etter valg. lalt var det 
10 500 som deltok i disse tevlingene. 
At de fleste valgte bj0rnetegnnigen 
er neppe overraskende. Men rekke
f~Jgen av de ~vrige artenes populari
tet var bemerkelsesverdig, nemlig 
gaupe, ulv og endelig jerven til slutt. 

A v de 156 stands pa utstillingen 
var denne en av 12 som ble tildelt 
diplom for opplegg og publikums
appell. 

Sammen med B0ndenes Bygnings
kontor disponerte Forbundet ogsa et 
8 meters veggfelt, der vi under titelen 
«Garden i landskapeb i tekst og bil
der representerte god byggeskikk pa 
Jandsbygda. 
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ENGLAND MISTER 


SINE STRENDER 


Storbritannia er i ferd med a miste 
sine frie strender i raskt tempo. Av 
landets ca. I 450 km strandlinje som er 
ubebygd og apen, spiscs ariig ca. 10 km 
opp av ny bebyggelse, og denne utvik
lingen skjer i aksellererende fart, uttalte 
formannen i National Trust, J. F. W. 
Rathbone, i et oppsiktsvekkende fore
drag han nylig holdt i England, med 
titelen «Storbritannias strender forsvin
ner». 

Sam et eksempel nevnte han Kent, 
hvor 29 % av strandlinjen var be
bygd i 1958, mens den i dag er 50 % 
spist opp av ny bebyggelse! Utvik
lingen er for tiden slik at strand
omradene blir oppbrukt dobbelt sa 
raskt sam tomteomrader inne i landet. 
I 3 kystfylker var der i 1964 ikke mindre 
enn 50000 byggesaker oppe til be
handling, og man frykter for at alvor
lige feilgrep med llopprettelige skade
virkninger skjer i okende tempo sa 
lenge utviklingen far fortsette pa denne 
maten. 

The National Trust - sam er britenes 
sentrale organ for naturvern og kultur
vern - har satt i gang en aksjon, den 
sakalte «Enterprise Neptune», hvor ma
let er a samle irUl 2 millioner pund, eller 
ca. 40 millioner norske kroner, som 
skal brukes for a sikre innkjop av spe
sielt verdifulle strandomrader for al
menheten. Det er trustens hap at de 
kommunale myndigheter vii gjore det 
lett ere a fa eierne til a selge ved a 
nedlegge forbud mot ann en utnyttelse 
av strandeiendommene. 

Mr. Rathbone presiserte for ovrig i 
sitt foredrag at bileierne rna vcere forbe
redt pa a parkere et stykke unna strand
omradene og ga et stykke frem til de 
omradene hvor folk skal nyte bade- og 
vcere noen mening i at disse omradene 
ska Ibenyttes til parkeringsplasser for 
tusenvis av biler som med st0y og stank 
odelegger naturopplevelsen i strandom
radene, og dette er en oppfatning som 
deles av den alt overveiende del av be
folkningen i Storbritannia. 

A. 

PLAN OM A REDDE 
KORSIKAS NATUR 

Store omrader i Mjddelhavslandene 
har v<crt karaklerisert sam landskaps
ruiner. Korsika er ikke blant de om
radene som er hardest rammet av kort
synt naturutnyttelse gjennom tidene. 
Men ogsa denne oyas natllrressurser er 
sterkt truet. og nil har en gruppe franske 
vitenskapsmenn under ledelse av den 
kjente naturverneksperten, professor 
Bourliere, lagt ham en plan som tar 
sikte pa a sikre naturgrunnlaget pa 
oya. 

Vesentlige arsaker til utarmingen er 
hyppige skogbranner. mangelfuH vann
husholdning og planl0s husdyrbeiting. 
Foruten omfattende skogreisingspro
sjekter omfalter planen opprettelse av 
nasjonalparker og reservater. 

I rapporten , som st0ttes av den did
givende forsamling pa Korsika, under
strekes det at man ikke rna la «onsket 
om oyeblikkelig rentabilitet» hindre pia· 
nen. 

Dette siste kan vi godt legge oss pa 
hjertet ogsa her i landet. Det er nettopp 
del utbredte 0nsket om oyeblikkelig yin· 
ning som er den store boygen ogsa n~11 
det gjelder yare planer om naturvern
omrader. 

OM NJERSYNT 
NATUR UTNYTTELSE 

I sitt foredrag pa «Regionplandagen» 
som ble arrangert i Oslo pa ettervinte
ren, gikk helsedirekt0r Karl Evang sterkt 
til felts mot det ensidig okonomiske 
synet som gj0r seg gjeldende ved dis
poneringen av friluftsomradene. Han 
uttalte bl. a.: 

«Etter mitt skj0nn er det pa h0y tid 
at dette urealistiske og i sin samlede 
virkning destruHive og ncersynte 0ko
nomiske resonnement, avloses av et 
videre syn i samsvar med befolkningens 
totale interesse. Det er ikke her tale om 
«naturromantikk» eller «friluftsentusi
asme», men om et realistisk syn pa 
dekningen av menneskelige trivselsbe
hoy. Ulykken er at sansen for disse 
verdier enna ikke er tilstrekkelig skjer
pet, fordi vi har hatt sa altfor rikelig til
gang pa naturomrader.» 
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VERVE
AKSJONEN 

«Vervekortet» som ble sendt ut som 
bilag til «Norsk Natur» nr. 4 - 1965, 
skaffet oss tilsammen vel 4500 navn. 
Aile disse har na fiitt tilsendt pr!1lVe
eksemplar av tidsskriftet og anmodning 
om a melde seg som medlem. Hittil har 
mer 10 prosent reagert posi.tivt pa hen
vendelsen. Dette er den st0rste «gjen
fangstprosenten» vi har ha tt etter en 
verveaksjon. 

ULVEN I FARESONEN 
En av ilIustrasjonene til Svein Myr

bergets artikkel om «Ulven i faresonen» 
i nr. 1 - 1966, har dessverre fatt en 
meningsforvirrende trykkfeil i teksten. 
Det gjelder fig. 2 pa side 3. Kartet viser 
observasjoner i tiden 117 1960 til 30/6 
1964. 

NDRSK~HYDRD 


Advokat M. N. A. 

ARNOLD MANNSETH 
Torg gt. 10 - Oslo 

HAR DE 

HUSKET 

KONTINGENTEN 

Som bilag til «Norsk Natur» 
nr. 1 fikk aile medlemmer post
giroblankett for medlemskon
tingent 1966. Av okonomiske 
og tekniske grunner var det 
ikke mulig a unnga at postgiro
blanketten ogsa ble sendt med-

TRE NYE 
TIDSSKRIFTER 

Denne varen har vi her i landet fatt 
tre nye tidsskrifter som tangerer natur
vernet, og som aile, hver pa sin sektor, 
vii kunne fa sin store betydning. 

«Plall og arbeid» 
kom med sitt f0rste nummer i april. Det 
gis ut av Arbeidsdirektoratet i sam
arbeid med Distriktenes Utbyggingsfond 
og Kommunal- og arbeidsdepartementets 
distriktsplanavdeling. Administrasjonen 
for friluftsliv og naturvern sorterer som 
kjent under distriktsplanavdelingen, og i 
det forste nummeret av «Plan og arbeid» 
har sjefen for denne admi.nistrasjonen, 
underdirektor GUllnar Germe/ell, en ar
tikkel om «Friluftsliv og naturvern». 
«Plan og arbeid» vii komme ut seks 
ganger i aret. 

«Valln» 
er navnet pa det nye kvartalsskriftet 
som Norsk forening for vassdragspleie 
og vannhygiene gir ut, under sivilinge
nior Albrecht Eikas redaksjon. 

«Lalldskapsvem» 
har Landskapsvernet i 0stfold kalt sitt 
tidsskrift. Redaksjonen kaller det i all 
beskjedenhet et «provehefte», som det 
ber oss motta med «aU overb;erenhet». 
Men, heter det, «hvis det blir noenlunde 
vellykket, kan det bli spiren til et tids
skrift med to, kanskje fire nummer om 
aret». 

lemmer som alt hadde betalt. 

Kanskje disse vii la den ga 

videre til en av sine venner? 


Fremdeles er det mange som 

ikke har betalt. Gjor dette snar

est og glem ikke a skrive navn 

og adresse tydelig pa betalings

kortet. Er blank etten kommet 

bort fra Dem kan De bruke 

vanlig postgiroblankett. Post

gironummeret vart er 9460. 

0nsker De a betale gjennom 

bank, er var konto 24657/163. 


LANDSM0TET (forts.) 

Pa basis av dette vii komi teen foresh! at Hagen gjenvelges som 
medlem av sty ret og som forbundets formann. Bjornsrud gjenvelges 
som medlem av styret. Da sty ret selv velger sin viseformann, har ikke 
valgkomiteen taU standpunkt til dette. Da oberst J0rgensen midler
tidig er fraflyttet Oslo og f. t. bosatt i Sandnes i Rogaland, og da tre 
medlemmer av sty ret if I. vedtektene bor vcere bosatt i eller ved for
bundets hovedsete, foreslar valgkomiteen at banksjef Johan Melan
der, Oslo, gar inn i sty ret i stedet for oberst Jorgensen. Som styre
medlem i professor Viks gjenvcerende funksjonstid frem til lands
motet i 1968, foreslas reguleringsarkitekt, fru Elin Conradi. Som ny 
varamann etter redaktor Frislid foreshi.s oberst Jorgensen og etter 
forstkandidat Kierulf foreslas journalist Asbjorn Omberg, Bcerum. 
Samtlige foreslatte kandidater er forespurt og har sagt seg villige til 
a motta valg. 

Valgkomiteen er oppmerksom pa at den burde ha kommet med 
forslag til flere kandidater slik at landsm¢tet hadde hatt noen a 
velge mellom, men viser til vedtektenes § 5 hvoretter saker som med
lemmer eller kretsforeningc.r ¢nsker behandlet ri\. landsmotet, her
under forslag til valg, rna vcere kommet til landstyret senest 3 mane
der for landsmotet. Slike forslag er ikke innkommet. Valgkomiteen 
har derfor denne gang noyet seg med a foresla kandidater til de 
ledige tillitsverv, men antar at det for fremtiden bor bli praksis at 
f1ere kandidater bringes i forslag, bl. a. ved at medlemmene gjores 
oppmerksomme pa tidsfristen ved melding om dette i tidsskriftet . 

Valgkomiteen har ogsa droftet hvorvidt varamennene b0r rangeres 
i nummerrekkefolge, eller om sty ret som hittil, b¢r innkalle den vara
mann som finnes mest praktisk , til de enkelte moter. Valgkomiteen 
viI anbefale det siste, slik at Arbeidsutvalget, nar det er nOdvendig, 
kan innkalle det ncermestboende til arbeidsutvalgsm¢tene, men mener 
at det til styremotene bor innkalles den varamann som best mulig 
erstatter den landsdel fra hvilken det er meldt forfall . 

Hvis det fortsatt er onskelig a ha valgkomite, bor denne oppnevnes 
av lands motet. 

Oslo, 22. april 1966. 
Elin Conradi, Knut Ove Hillestad, Toralf Lyng. 

4. Fastsettelse av tid og sted for neste Landsm¢te. 

I tilknytning til Landsmotet vii det kl. 20.15 bli holdt et apent mote pa 
Troms¢ Museum med bl. a . foredrag av stortingsrepresentant Guttorm Han
sen om «Naturvern i nord », og film fra Dividalen. Sondag 12. juni arrangeres 
en utferd til Nord-Fugloy, - evt. til Anderdalen pa Senja. Ncermere orien
terine om det apne motet og utferden blir gitt i lokalpressen. 
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1 +1 =2 


5000-1- 5000=10000 


= medlemstallet i 


Norges Naturvern/orbund 


nar hver enkelt av oss verver ett 


nytt medlem! 


NB ! 

Regnestykket bEr clet samme om De foretrekker en annen 


laming - it gi medlemsskap som gave . 


Vi har et vakkert gavekort. Gi oss beskjed om hvem De 


ansker aglede rued medlemsskap, send oss kontingenten 


(10 kroner), cg vi besorger resten. 


Norges Naturvernforbund 

Akersgt. 63, Oslo 1 


Postgiro 9460 - Bankgiro 24657/1 63 



