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Stortingets kornrnunalkornite var i august i ar pa befaring i 
noen av de foreslatte natur- og nasjonalparkene i S0r-Norge. 
Pa side 71 i dette nurnrneret av tidsskriftet er befaringen mer
mere omtalt. 

Vi vii gjerne gi uttrykk for var glede over den interessen 
Kornrnunalkomiteen her har vist for den vesentlige naturvern
sa ken det er a fa opprettet et representativt system av natur
vernornrader i landet, og for den positive innstillingen de en
kelte kornitemedlernmene la for dagen under befaringen. 

Befaringen tok f0rst og frernst sikte pa a gj0re komitemed
lernrnene kjent rned de omradene der andre interesser truer 
rned a velte eller arnputere nasjonalparkplanene. Det vi na 
kan hape pa er at komitemedlemrnenes f0rstehands kjennskap 
til disse omradene kan f0re til positive resultater nar de enkelte 
fredoingsforslagene i tur og orden blir forelagt Stortinget. 
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GUNNAR LID 

Om dyrelivet i den foreslatte nasjonalparken pa 
HARDANGERVIDDA 

H ardangervidda, som er Nord
Europas st0rste h¢yfjellsslette, er 

kanskje et av de mest interessante 
h¢yfjellsomrader vi har. De s¢rligste 
omrader av Hardangervidda ligger pa 
omtrent samme breddegrad som Oslo, 
og er med dette det s0rligste fjell
plata i Skandinavia . Selve viddeom
radet er pa ca. 7000 k.m2 og omtrent 
en tiendedel av dette er foresHitt til 
nasjonalpark . Det opprinnelige forslag 
til Hardangervidda nasjonalpark var 
et areal pa ca. 600 k.m2 , men senere 
er det komrnet pa tale a utvide rued 
150 k.m2 i de s¢rlige deler. Det meste 
av nasjonalparken ligger i en h0yde 

pa 1200- 1400 meter, men i de s0rlige 
og vestlige str¢k er det flere topper 
som er en god del h0yere. Det h0yeste 
punkt finner vi pa toppen av Hli.rtei
gen, denne eiendommelige fjellforma
sjon som ligger hele 1691 meter over 
havet. Harteigens firkantede profil 
sees Era de fieste steder i nasjonalpar
ken og det er et viktig landkjenne
merke hvis man noen gang skulle gil. 
seg viiI. De nordlige og 0stlige deler 
av den foreslatte nasjonalpark bestar 
av typisk morenelandskap med lave 

Overst: Deltaet i Langavalnsmyra. Foto 

Gunnar Lid. Til h¢yre: Temmincksnipe. 


FOlo Gunnar Frydenlund. 
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hauger med sma pytter og vann inn i 
mellom. Vegetasjonen be star mest av 
gras, starr og flere arter lay. Enkelte 
steder er det vate sum per og myrer, 
og her finner vi gjerne lavvokst vier 
og dvergbjQ)rk, og elJers en noe rikere 
blomsterflora enn andre steder. Her 
finnes karakteristiske fjellplanter som 
bleik myrklegg, svarttopp, gulsildre 
og fjellpestrot. Pa slike fuktige, naor
ingsrike omrader kan floraen vaore 
ganske artsrik, og nar myrullen star i 
blomst er det saorlig vakkert a ferdes 
i fjellet. Omdidet i sQ)r og vest er noe 
mer kupert, og her finnes svaore rQ)yser 
med kjempemessige steinblokker, og 
opp i sidene pa nutene er det snQ) 
flekker som aldri smelter, selv ikke i 
de varmeste somre. 

Det stQ)rste vannet i nasjonalparken 

er Nordmannslagen. Her som i de 
fleste andre vann, finnes det bra med 
Q)rret som gir gode muligheter for et 
rikt fiskt. Selv har jeg sett Q)rret pa 
to- tre kilo bli halt i land . 

Siden 1961 har jeg bes(1)kt Hard
angervidda hvert ar. Hovedhensikten 
med mine turer har vaort a studere 
dyrelivet der oppe, og da f(1)rst og 
fremst fuglene. Mitt unders(1)kelses
omrade har for det meste vaort den 
nordlige og Q)stlige del av nasjonal
parken. Jeg skal her bare nevne en 
del av det som finnes av pattedyr og 
fugl innen omradet. 

Pattedyr 

Til i dag er det pavist ca. 15 arter 
pattedyr, hvorav noen av smagnag
erne kun som byttedyr i rovfuglreir. 

Til vCllslre bollil, Iii h f/Jyre sn f/J ugle. 
Begge f% Edvard K. Barth. 

Et av de mest interessante pattedyr 
vi har her er fjellreven. Innen nasjo
nalparkomradet ble det i 1963 funnet 
minst 5 bebodde hi, og selv var jeg 
sa heldig a fa besQ)ke 3 av disse. Fjell
reven ble i 1930 totalfredet, og den 
var da naormest utryddet i S0r-Norge. 
I 1934 fant Per H0st 5 bebodde fjell
rev-hi, i og like ved nasjonalparken. 
Personlig tror jeg at fjellrev-bestanden 
siden fredningen har holdt seg noksa 
konstant, og en ting er iallfall sik
kert, at det foreslatte nasjonalpark
omradet fremdeles huser mange a v de 
siste fjellrev i SQ)r-Norge. Det er ikke 
hvert ar man ser fjellrev pa vidda, 
og bare i de store smagnagerarene 
yngJer den i nevneverdig grad. Sma

gnagenlr er det som de fleste vet hvert 
tredje eller fjerde ar. Da (1)ker be
standen av lemen og fjellrotte vold 
somt, noe som bevirker at fjellreven 
og andre rovdyr og rovfugl far rikelig 
tilgang pa naoring . RQ)dreven finnes 
ogsa i omra.det, omtrent like tallrikt 
som fjellreven. BJant de store patte
dyr kan villreinen forekomme i stort 
antal!, og i sommer sa jeg pa samme 
dag ca. 5 000 beitende dyr vest for 
Langavatn. Ellers er det ikke uvanlig 
a se r(1)yskatt og hare, mens jerv og 
gaupe bare meget sjeldent streifer 
gjennom omradet. 

Fugl 

Innen nasjonalparken er det til na 
blitt registrert 60 forskjellige fugle
arter. Av disse er 33 pavist rugende 
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ved reir- eller ungefunn, mens ytter
ligere ] 1 arter sannsynligvis ruger der. 
16 arter er bare pavist som streif - eller 
trekkgjest. Det mest interessante om
radet ornitologisk sett er Langavatns
myrene. Her ruger flere arter ender 
og vadere som ikke finnes andre ste
der pa Hardangervidda. Dessuten er 
disse myrene utvilsomt et viktig fjeer
fellingsomnide for mange andefugler, 
noe som bevirker at man kan oppleve 
a fa se ender som normalt holder til 
under tregrensen, slik som kvinanda. 
Langavatns-myrene dekker et areal pa 
dr0ye 1 km2 , og gjennom myra gar 
flere kanaler, og dessuten finnes en 
rekke smavann der. Nettopp langs 
disse kanaler og vann finnes de fleste 
ender og vadere. 

Heilo. FOlo Edvard K. Barth. 

De morsomste av aile fuglene her er 
sV0mmesnipene. De sV0mmer om
kring med nikkende hodebevegelser, 
og de er ekstra fortrolige slik at man 
lett kommer dem pa neert hold . I 
sommer fant vi flere rugende par av 
sV0mmesniper i myra, og meg be
kjent er dette det sorligste kjente 
rugested i Norge. En annen karakter
fugl for Langavatns-myrene er tem
mincksnipa. Den ruger ogsa andre 
steder som ved Nordvatn og Nord
mannslagen. Ved sistnevnte sted ble 
den fun net rugende for f0rste gang i 
1934, og det var den gang en ornito
logisk sensasjon, fordi den aldri var 
blitt funnet sa langt s0r tidligere. I 
dag er temmincksnipa blitt mye van
ligere her, og sist sommer ble det 
funnet hele 12 ungekull. I det hele 
ser det ut til at det har foregatt en 
positiv utvikling nar det gjelder fugle
Iivet pa Hardangervidda. Flere arter 
som for 30-40 ar siden manglet helt 
eller forekom sparsomt, er na blitt 
vanlige. 

En av fugleartene som finnes spredt 
over hele omradet og tildels i stort 
antaH er heiloen. Den blir ofte kalt 
fjellvandrerens venn, og dette er lett 
forstaelig for den som kjenner fuglen . 
Det er noe ensomt, noe som tilh0rer 
fjellet ,over heiloens melankolske sare 
fl0ytetone. 

Boltiten finnes ogsa pa vidda, men 
den er ikke pa langt neer sa taHrik 
som hei loen. Hos boltiten er det 
merkelig nok hannen som ruger ut 
un gene og star for ungestellet, mens 
hunnen trekker vekk like etter egg
Jeggingen. Dette fenomen finner vi 
for0vrig ogsa hos sV0mmesnipene. 

Den mest fasinerende av aile fugler 
pa vidda er sn0ugla. Denne store hvite 
ugla med et vingespenn pa omkring 
halvannen meter vii bli nasjonalpar
kens mest eiendommelige og sjeldne 

fugl. I Norge ruger sn0ugla bare 
periodisk regelmessig pa Hardanger
vidda og noen fa steder til, da seerlig 
Finnmarksvidda. Sn0ugla hekker ho
vedsakelig i de arktiske omrader av 
den norlige halvkule, og Hardanger
vidda er det s0rligste hekkeomradet 
pa det europeiske kontinent. Pa Hard
angervidda har sn0ugla etter krigen 
ruget i 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 
i st0rre antall. Nar jeg skriver st0rre 
antall, sa mener jeg f1ere enn 2 reir 
og aldri mer enn 12, som er det st0rste 
antall reir som er funnet. Dette sier 
noe om hvor sjelden den er. De oven
nevnte ar faller som man kunne vente 
aile sammen med rike smagnagerar. 
Etter 1956 er sn0ugla ikke funnet 
rugende utenfor det foreslatte nasjo
nalparkomrade , mens den tidligere 
hekket noe lenger nord (Bjoreidalen) 
og vest (Stigstuen) . Dette understreker 
hvor viktig det er at sn0ugla far et 
fristed hvor den kan fa ruge i fred . 
I de senere ar har sn0uglene blitt 
forstyrret av nysgjerrige mennesker 
og ikke minst av fotografer . Dessverre 
hender det ogsa ikke sa rent sjeldeo at 
sn0ugler blir skutt, da seerlig under 
reinsjakta, dette til tr~ss for at den 
na har veert totalfredet et par ar. Jeg 
vii til slutt fremheve at pa Hard
angervidda finner vi na s0rgrensen 
for hekking av flere fuglearter, slik 
som havelle, dobbeltbekkasin, gr0nn
stilk, temmincksnipe, fjellmyri0per, 
sV0mmesnipe, fjelljo og sn0ugle. 

Hardangervidda er et meget interes
sant omnide, det veere seg geologisk, 
botanisk eller zoologisk. Det er et 
omrade med et arktisk preg, til tr~ss 
for at det Iigger sa langt s0r, og det er 
av stor verdi a fa fredet en del av 
dette omnide som nasjonalpark. 
Hardangervidda nasjonaipark vii fa 
stor betydning for vitenskapelig forsk
ning, og ikke minst for friluftslivet. 

Kommun alkomiteens formann Kristoffer 
R ein (Iil hl/Jyre) i samlale med stalsskog
sjef Wisth i urskogen i Gutulia. Foto 

Gunnar Germeten. 

STORTINGETS 
KOMMUNALKOMITE 
pA BEFARING I 
FORESLATTE 
NATURFREDNINGS
OMRADER 

AV 
SIGMUND HUSE 

N aturvernradet la som kjent i 
april 1964 fram sin «!nnstilling 

om landsplan for natur- og nasjonal
parker i Norge». A v de 16 ornrader 
som planen om fatter, var da to alle
redet fredet ved kongelig resolusjon, 
nemlig Rondane 21. desember 1962 
og B0rgefjell 9. august 1963 . Ogsa for 
de 0vrige 14 ornradene ville fredning 
ha kunnet settes i verk ved kongelig 
resolusjon etter hvert som forholdet 
til ber0rte interesser var klariagt. Pa 
bakgrunn av sakens store betydning, 
0nsket en f0r en gikk videre a fa 
Stortingets reaksjon pa planen og en 
bred meningsutveksling om de almin
nelige prinsipper som planen bygger 
pa. Med henblikk pa behandling i 
varsesjonen 1966 utarbeidet Kom
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munaldepartementet en melding til 
Stortinget (St. meld. nr. 64 1965-66). 
Stortingets kommunalkomite som fikk 
saken til behandling, emsket imidlertid 
forst a fa anledning til a studere en 
del av forslagene i marken. 

Befaringen som ble lagt opp av 
Administrasjonen for friluftsliv og 
naturvern fant sted 21.-31. august 
og omfattet clisse omrader: Femunds
marka, Gutulia, Rondane-Atnesjo
omnidet, Kongsvoll-Hjerkinn, Fok
stumyra, Jotunheimen og Vassfaret
Vidalen. 

Etter en forutgaende, lengre periode 
med regn og gra vrer, var det sol fra 
skyfri himme1 da bussen startet fra 
Stortinget sondag morgen, og god
vreret holdt ved i de samfulle 11 
dager turen varte. Det virket umid
delbart symbolsk da de forste regn
drapene prikket mot frontruten etter 
avslutning av siste dags befaring i Vi
dalen. Som en av deltakerne uttrykte 
det: 

«Naturen har forstatt at det var 
venner som var pa besok.» 

Nasjonalparkene skal representere 
mesterstykkene i norsk natur, noe 
som skiller seg ut fra det ordinrere. 
At Femundsmarka kvalifiserer seg 
som et av disse mesterstykker, fikk 
aile en sterk folelse av da vi stod pa 
toppen av Store Svukuen og sa inn 
over dette urtidslandskap med kjeden 
av blinkende vann mot Rogen. Her 
var det likesom ingen tvil om at dette 
matte bevares slik for all fremtid. 
Diskusjonen kom vesentlig til a dreie 
seg om hvor meget mer en burde ta 
med i forhold til landsplanens forslag. 
Her kommer de svenske planer om 
et stort fredningsomrade pa svensk 
side inn i bildet, og alt taler for at 
det blir en utvidelse nordover slik at 
de to fredningsomrader blir sammen
fallende i riksgrensen (mellom riks
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roysene 143 og 147). En slik felles 
norsk/svensk nasjonalpark vii ogsa ha 
betydning som et vakkert uttrykk for 
nordisk samarbeid. For begge lands 
nasjonalparkplaner i ornradet blir 
sporsmalet om Rogens regulering av
gjorende. Dette spOrsmal avgjores 
ikke av Kommunalkomiteen, men det 
kan ikke vrere tvil om at dens inn
stilling blir tillagt stor vekt. 

Storre usikkerhet knytter seg til 
se1ve Femundens regulering, men 
dette problem berorer ikke direkte 
nasjonalparkforslaget i Naturvern
radets innstilJing. 

I Gutulia fikk komi teen stifte be
kjentskap med en helt annen type 
natur, men ikke mindre inntrykks
full: Urskogen. Under vandringen 
blant staende og falne kjemper, maje
stetiske soylegraner og furugadd med 
vridde, solvskimrende stammer og 
greinverk kunne ingen unnga a betas 
av den selsomme stemning som er ur
skogen egen. At dette er noe a ta 
yare pa - bade for naturoppleve1sens 
og forskningens skyld - var det ikke 
vanskelig a overbevise tingmennene 
om. Ogsa i Gutulia blir det tale om 
en utvidelse a v det omradet som rittil 
har vrert administrativt fredet. 

I Atnedalen orienterte forsoksieder 
Hoydahl og konservator Barth om 
de viktige vitenskapelige interesser i 
omradet som stoter til R ondane na
sjonalpark i nordost. En supplering 
av nasjonalparken srerlig med visse 
urskogpregede partier vii bli nrermere 
undersokt. Pa nasjonalparkens sydside 
- ved Mysuseter - ble problemet 
med motorisert trafikk i frednings
omradet droftet. De to siste ar har 
visse hotelier hatt dispensasjon fra 
forbudet for kj0ring med snobii etter 
visse ruter under henvisning til sik
ringstjenesten, men mange mener at 
selve ideen med fredningen derved 

star i fare. Med dispensasjoner av 
denne karakter vii en nasjonalpark 
ikke skille seg vesentlig fra andre 
fjellomrader. 

Pa Hjerkinn var det be faring bade 
av det militrere skytefe1t og det plan
Jagte (allerede pabegynte) gruveanlegg 
til Folldal Verk - begge deler sterkt 
forstyrrende inngrep i naboskapet til 
Kongsvoll-Hjerkinn (Dovrefjell) na
sjonalpark, den planlagte 0ysteinskir
ken og hele det historiske miljo om
kring den gamle kongeveien. Proble
met er vanskelig - et sted ma ogsa 
skytefeltet ligge,og gruvedriften i 
Tverrfjellet har intet alternativ for 
sysselsettingen i Folldal etter at de 
gamle gruvene blir nedlagt. Fra na
turvernsynspunkt er det na mest om 
a gjore at anlegget blir sa lite land
skapsskjemmende som mulig, og at en 
kan finne en losning pa problemet 
med avlOpsvannet sa forurensningene 
kan holdes pa et rimelig niva . Mulig
hetene hortes dessverre ut til a vrere 
sterkt begrenset. 

Visse utvidelser av nasjonalparken 
ble ogsa droftet , bl. a. onskeligheten 
av a fa med selve dalbunnen ved 
Driva og Stoladalen der moskusfeet 
har jevnt tilhold. 

Ved Kongsvoll fikk komiteen opp
leve en uforglemmelig botanikktime 
med professor Gjrerevoll, i den navn
gjetne Dovrefjellfloraen under Knuts
ho, og ved Fokstumyra ga konserva
tor Barth forstehands innf0ring i den 
type fredninger som fuglereservatene 
representerer. 

Via Bliitind, Ridderspranget og 
Nedre Sjodalsvann gikk sa turen til 
Gjende og lotunheimen der en venter 
a ta den viktigste pr0vesten pa hva 
en egentlig er villig til a satse pa 
naturvern i Norge. Ikke i noe annet 
av de omrader landsplanen omfatter 
star sa store frednings- og utbyggings

interesser overfor hverandre. Stats
kraftverkene som na utreder kraftut
byggingsmulighetene for hele Jotun
heimomradet, er villig til et samar
beid med naturvernet for a finne den 
best mUlige avveining. A kunne orga
nisere underbyggingen av frednings
interessene blir uten tvil en av natur
vernets store oppgaver i nrermeste 
fremtid. Som en god begynnelse gikk 
kraftutbyggere og naturvernrepresen
tanter sammen med Kommunalkomi
teen den beromte ruten fra Memu
rubu over Bukkelregeret til Gjendebu. 
I Memurudalen vrimlet det av lemen, 
og under nedstigningen fra Bukke
lregeret f1uktet to tarnfaiker snart 
over, snart under i silhuett mot Gjen
des irrgronne glassflate. En var ogsa 
sa heldig a fii se et ornepar i svev 
under Bessho . 

Siste post pa programmet var Vass
faret/Vidalen som rett nok ikke er 
med i landsplanen for nasjonalparker, 
men som likevel inntar en sentral 
plass i folks bevissthet som et omrade 
en ma gj\1)[e noe for a verne. Et slikt 
arbeid er na kommet i gang ogsa pa 
det offentlige plan i Kommunalde
partementets regi etter i lang tid a ha 
vrert merkesaken til 0stlandske Na
turvernforening og «Vassfarets Ven
ner» . 

Under befaringene i de ulike om
rader var det s0rget for at Kommu
nalkomiteen skulle fa rikelig anled
ning til a bli kjent med aile interesser 
og synsmater, ikke minst lokalproble
mer og utbyggingsplaner som fred
ningene kan innvirke pa. Men like 
viktig var det at naturen selv fikk 
hove til auttale seg - og den uttalel
sen vii etter alt a dq,mme veie tungt. 
Den utsettelse gjennomforingen a v 
landsplanen har tatt, vii neppe i noe 
tilfelle fore til at fredningsomradene 
blir mindre! 

73 



ARSAKER TIL 
VANNFORURENSNING 

A V OLAV SKULBERG 

VOksende befolkningsmengde og in
dustrialiseringen ha.f i stadig 

stigende omfang forandret naturland
skapet i de fleste deler av Europa til 
et kulturlandskap. Denne inngripende 
forandring har tildels konsekvenser 
som lager vanskeligheter for den vi
dere utnyttelse av disse omradene. 
Pavirkningene av vannforekomstene 
som faller inn under begrepet for
urensning, er av en slik art. 

Forsl/lk pa a definere ordet for
urensning i sammenheng med bruken 
av vann og vassdrag er det mange av, 
og de har hatt vekslende heldig ut
fall. Det viser seg ofte hensiktsmessig 
a nl/lye seg med a la forurensning bety 
enhver innflytelse pa vannforekomst
ene som gj0r dem uskikket til det vi 
vii benytte dem til i praktisk, hygi
enisk eller ann en sammenheng . Det 
blir da OI/Idvendig a presisere betyd
ningen i hvert enkelt foreliggende til
felle . To viktige eksempler pa for
urensning er utslippene av kloakkvann 
fra tettbebyggelse og avl0psvann fra 
industri i elver, innsj\1>er og fjorder. 
Dette medf0rer i mange til feller slike 
pavirkninger av vannforekomstene at 
de ikke kan tjene sine allsidige formal 
pa tilfredsstillende mate. 

I Lov av 15. mars 1940 om vass
dragene er det et eget kapitel som 
angar forurensning (§ 48 - § 54) . 
Forurensning har her betydningen a 
slippe ting, urent vann, andre vresker 
eller gass ut i vassdrag som medf0rer 
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skadelig innvirkning pa vannmassene, 
bunnen eller stranda. 

Forurensningsproblemer behandles 
i vitenskapelige sammenheng innen
for fagomradet 0kologi. Forurensning 
blir studert ut fra synsvinkelen hvor
dan det fysisk-kjemiske milj0 blir pa
virket og hvordan biologiske for hold 
og stoffkretsl0p endres fra det som 
naturlig er tilstede. 

Etter pavirkningenes art kan ho
vedtypene av forurensning av yare 
vassdrag regnes til tre kategorier. 

Organiske stoffer som lager pro
blemer ved sin nedbrytning i 
vannforekomstene. 
Uorganiske stoffer som medf0rer 

r...;en gj0dslingseffekt pa vannfore
komstene. ~ 

oGiftstoffer som innvirker pa o 
vassdragenes organismeliv. k. 

..,.;Som regel vii det vrere en kombi
nasjon av disse tre forurensningstyper ""t:

0"".., 
som gj\1>r seg gjeldende i et vassdrag. Co 

s:::: 
' ;:1Det blir en kompleks forurensning 
~ hvor virkningene er betinget av de 0;; 

enkelte faktorer og hvordan de setter '::: 

--~seg sammen i helheten. 
I det f\1>lgende viI det bli gitt eks 0;; 

~ 

empler pa viktige forurensningsar
saker. 

<:i 
EOljeuislipp - en utbredl forurens E 

ningsarsa k. "" 
~Det importeres ariig til 1andet vart <.> 

mer enn 4 millioner tonn mineralolje ~ 
<3 

.<:)og mineral-oJjeprodukter. En utstrakt ;::, 



transport og lagring av olje foregar, 
og det er jevnlig et utslipp av olje 
eller oljeholdig vann forbundet med 
dette. Fra bensinstasjoner og andre 
innretninger for olje fQlres det lett 
spillolje med kloakkvannet. Olje er 
blitt en utbredt forurensningsarsak. 

Kalamitetene med oljeforurensning 
skjer ved uhel!. Det er enda langt 
frem til a ha betryggende sikringstil
tak som kan hindre at slike episoder 
far Qldelegge i vassdragene Yare. 

Den utstrakte bruk av motordrevne 
bater pa innsjQler og elver bidrar ogsa 
til a forurense vannforekomstene med 
oljeavfall. Ved en undersQlkelse i 
Sveits ble det funnet et gjennomsnitt
lig belastningstall pa 14,3 g olje pr. 
time kjQlretid som slippes ut i vannet 
som forurensning fra en bat med 12 
hestekrefters motor. 

Avl~psvann og avlallsvann Ira 

industri 

De naturlige muligheter gjQlr at den 
overveiende del av industrien ligger 
ved vassdrag eller ved kysten. Den 
bruker vann og forurenser vann. Vi 
har omkring 25 000 industribedrifter 
i landet vart, og forurensningens art 
og mengde viI variere mye fra bedrift 
til bedrift. 

Treforedlingsindustrien represente
rer en industrigruppe som har store 
problemer med sitt avlQlPsvann. Det 
er f. eks. bare halvparten av tQlm
merstokkens innhold av organisk stoff 
som blir til cellulose, den andre halv
parten viI ofte na elven i flytende 
form som forurensning. Kullhydrater 
og lignosulfonsyrer er de vesentligste 
bestanddeler i avlQlPsvannet, men det 
er ogsa et tap av fibre og andre faste 
stoffer. 

De viktigste malmforekomster som 
drives som bergverk i Norge er kop
perkis, svovelkis og jernmalm. Av-

IQlPsvann fra slike grubeomrader kan 
bli sterkt surt, og konsentrasjonene 
av metallsalter kan vaere hQlye. Oker
utfellinger kan skje over lange strek
ninger i et vassdrag som mottar slike 
utslipp. Endringer i vannmassenes sur
hetsgrad, okerutfellingene som dannes 
og innholdet av tungmetaller pavir
ker de biologiske forhold og kan lage 
problemer av betydelig stQlrrelsesor
den. 

landbruket som lorurenser av vann 

Iordbruksarealet i Norge er ca. 10 
millioner dekar, av dette brukes % 
til eng og kuiturbeite. Arealet av 
kuiturjord pr. innbygger er bare 2,4 
dekar. Det er store avlinger som blir 
hQlstet hos oss, og det kostes saeriig 
mye pa a gi gode vekstbetingelser. 
HandelsgjQldsel spiller en stor rolle i 
denne planteproduksjonen. A vren
ningsvannet fra slike intensivert 
drevne jordbruksarealer vii vaere rikt 
pa gjQldselsstoffer. 

Ogsa landbrukets forurensning av 
vassdrag er mangesidig. Gjennom sin 
gjQldslingspavirkning forurenser av
IQlpsvann fra fjQls, grisehus og andre 
dyrestaller vannforekomstene, sam
tidig har disse forurensningene ogsa 
hygieniske konsekvenser. Siloer og 
halmlutingsanlegg er giudsinnretnin
ger som gir avlQlp med forurenset 
vann. 

Ved halmlutingen benyttes en sterk 
lutopplQlsning. Noe av luten blir nQly
tralisert under prosessen, men det kan 
regnes med at Y; av lutmengden som 
brukes slippes ut med skyllevannet. 
Dette avlQlpsvannet er sterkt basisk 
og har utpreget giftvirkning for det 
levende i vannet. 

Skogbruket - barken og veden 

Elvene og skogsdriften er sa nQlye 
knyttet sammen at den pavirkning av 

vassdragene som fQlIger med tQlmmer
flQltning naermest blir tatt som en 
selvfQllge. Det hogges arlig naermere 
8 millioner m3 tQlmmer i Norge, av 
dette blir omtrent en fjerdedel flQltet 
pa hovedvassdrag. Bare pa Glama 
transporteres arlig mer enn 10 mil
lioner tQlmmerstokker. Lite er kjent 
om hvilken belastning dette medfQlrer 
pa vannmassene i kvalitetsmessig sam
menheng. 

Maskinbarking av tQlmmer er na 
blitt vanlig i norsk skogbruk. TQlm
mer fl0tes med barken pa stokkene, 
og barkopplag hoper 5eg opp naer eller 
i vann. Barken rives tildels IQls og 
transporteres med vannet e!ler legger 
seg over bunnen av elver og innsjQler 
der de representerer en ulempe. Bark
avfall kan ogsa avgi betydelige meng
der med organiske stoffer. Disse eks
traksjonsstoffene representerer et 
uQlnsket tillegg til den organiske stoff
belastning i norske vannkilder. 

Dreneringssystemene i forsumpet 
skogsterreng og myromrader fQlrer 
humusholdig vann ut i vassdragene. 
Dette medf0rer endringer av vann
massenes fysisk-kjemiske karakter og 
har konsekvenser for biologiske for
hold. 

Kloakkavl~p Ira husholdninger 

Dette er vel den mest utbredte pa
virkning av norske vassdrag. Med 
yare 3680600 mennesker (1964) for
delt pa 323 917 km2 landoverflate blir 
det en befolkningstetthet pa 11 men
nesker pr. km 2 • Dette ser lite ut. Men 
32 % av menneskene lever i byer, og 
en stor del av den Qlvrige befolkning 
er bosatt i tettbebyggelser. Folke
mengdens fordeling er spesiell, 40 % 
av befolkningen bor f. eks. i et om
rade i sQlrQlst som utgjQlr bare 7 % av 
landets area!' Dette innebaerer at hvor 

hovedtyngden av befolkningen er i 
landet virt, blir det likevel en for
holdsvis stor befolkningstetthet. 

Kloakkvannet med sitt innhold av 
mer eller mindre finfordelte faste 
stoffer, opplQlste stoffer og organis
mer ledes gjennom kloakkledningene 
til vassdragene. Det er fremdeles 
uvanlig a finne tilfredsstillende klo
akkanlegg med renseinnretninger og 
utledningsanordninger til resipientene. 
Utslippene av urenset kloakkvann til 
vassdragene vii ha a vgjQlrende virk
ning pa det generelle inntrykk av 
vannmassenes forurensningspreg. Det 
hjelper lite a ha en tilstrekkelig mulig
het til a fortynne kloakkvannet nar 
flytende forurensninger og transport 
av kloakkpartikler vii prege utseende 
av vannmassene. 

S~ppel - avlall som skjemmer 

Det er vanlig i landet vart a be
nytte naermeste bekk eller elv som 
tQlmmeplass for sQlppel. Respekten for 
yare omgivelser er sa minimal at det 
er heller uvanlig a finne motfore
stillinger om slik adferd. Resultatet 
er at selv om bekken eller elva kan 
ha forholdsvis reint vann, sa ser om
radet belastet ut og gir et forurens
ningspreg. Dette nedsetter ytteriigere 
vurderingen av omradet i alment om
dQlmme, og det medfQlrer lett at videre 
sQlPpeitQlmming synes a bli godtatt 
som tillatelig. 

Offentlige tQlmmeplasser blir ikke 
sjelden lagt ved bredden av vassdrag. 
Dette blir gjort med tildels liten for
staelse for hva pavirkningen av vass
draget kan bli. Vann som kommer 
fra eller renner gjennom en sQlPpel
fylling, vii bli belastet med organiske 
forurensninger og gjQldselsstoffer. Den 
pavirkning som et vassdrag pa denne 
maten far, kan vaere sterkt uQlnsket. 
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TRUSELEN 

FRA 

PLANTE

VERN

GIFTENE 

AV 

BRYNJULF VALUM 

N esten ethvert menneskelig inngrep 
i naturen vii medfOre forand

ringer som er til skade for en eller 
flere arter a v fugler og andre dyr. ... 
Det er ingen som derfor hevder at vi 

I~kan eller b0r avsta fra enhver aktivi
t;~tet Som pa en eller annen mate for ~C)
<..) 

C)styrrer naturen. Men mennesket er C) 

blitt en sa dominerende faktor pa :;s~ 
"1j C"-:;:

jorden, det er etter hvert blitt sa alt <J <J

1::'<3for mange av oss og yare hensynsl0se ;:. 

~,,~overgrep mot den levende natur er ..::1"") 
- !::!alt j alt sa drastiske at det er grunn _ <J 

~ .;::.til alvor/ig engstelse for hvor var na 
ctl °Co 

vrerende kurs til sJutt vii f0re oss hen. ~ '
<J <:l 

Nar det gjelder biocidene, som er ~;: 
emnet for denne artikkeJen, og som ~ '"

C) 

iOl..s::: 
vel er den uhyggeligste og minst over

._ <J!::!"'" 
siktlige av aile de nye farer vi har ;:"'1:: 

innf0rt i naturen, har det srer/ig ofte 
vrert uttrykt engstelse for de skade
virkninger disse midlene har pa fugle
bestanden. At nettopp fuglene har 
vrert sa sterkt fremme i debatten om 
biocidene, skyldes ikke minst at mas
sed0d blant fugler er lettere a pavise 
enn hos skapninger som lever og d0r 
mer ubemerket. Fra utlandet er det 
da ogsa nok av alarmerende eksemp
ler pa slik massedod som f\"llge av de 
¢yeblikkelige virkninger av en enkelt 
spr0yteaksjon. Hvordan er det sa hos 
oss? 

Fra landbrukshold h0rer vi ofte at 
man ikke merker noen nedgang i fug
letallet, og heller ikke har funnet noen 
mengder av d0de fugler etter de ru
tinesproytinger som drives hos oss . 
Her er det imidlertid en rekke fak 
torer vi har lett for Ii. overse, ting som 
burde advare oss mot Ii. tro at alt er 
sa mye bedre under kontroll her i 
landet enn andre steder. 

For det f0rste er den menneskelige 
hukommelse noksli. upalitelig nar det 
gjelder a bed\"lmme om det er flere 
eller frerre fugler na enn f0I. Videre 
er lokalobservasjoner av temmelig 
tvilsom verdi. Og en ting som mange 
synes a glemme, er at de fleste av 
yare fugler er trekkfugler, og til
bringer det meste a v aret i land der 
de kanskje er atskillig mer utsatt for a 
fa i seg farlige giftstoffer. 

Det mest p~Uitelige grunnlag for 
vurdering a v svingninger i fugletall, 
er de observasjoner som blir foretatt 
ved de store knutepunkter for trekk
veiene. For mange arters vedkom
mende viser journalene at trekkfugl
flokkene jevnt og sikkert avtar fra ar 
til ar, og for visse arter - kanskje 
fremfor alt rovfuglene - har det 
skjedd en helt katastrofal tilbakegang 
i l0pet av ganske fa ar. Arsakene til 
dette er mange. 

Gjennom aBe tider har fuglene 
som aile andre skapninger - vrert ut
satt for naturIige farer, regulerende 
faktorer som har tjent det naturlige 
utvalg og sikret at bare de best skik
kede har fatt overIeve, samtidig som 
individtallet har holdt seg noenlunde 
konstant. Med den voldsomme men
neskelige ekspansjon og tekniske ut
vikling i de siste artier er nye kraf
tig virkende forstyrrelsesfaktorer kom
met inn. Vi forandrer landskapet og 
odelegger fuglenes nrerings- og hekke
muligheter . Rovfugler og ugler har vi 
ikke forstatt a verne om, men tvert 
imot forfulgt til randen av utryddelse. 
Dermed har vi forrykket den natur
lige likevekt mellom artene, med den 
f01ge at robuste og tilpasningsdyktige 
arter som byduer, maker og krake
fugler har kunnet formere seg vold
somt og til dels har invadert omrader 
der de f0r ikke var a finne - til 
skade bade for den 0vrige fauna og 
for menneskenes interesser . 

Nar b;:erdyrkerne pastar at fugle
tallet heller 0ker enn avtar, skyldes 
det nok f0rst og fremst at de Jegger 
mest merke til fuglene om h0sten, 
nar f. eks. trost og st;:er i flokkevis 
plynder ripsbusker og jordbrerakreI. 
Men om h0sten er individtallet 
mangedoblet, alt etter forholdene i 
forplantningstiden, som i ar har vrert 
spesielt gunstige. Pa sine hasardi0se 
trekk blir imidlertid trost og strer 
fanget i millioner og atter millioner 
bare i et land som Belgia, der de 
fleste av ofrene for denne hensyns
l0se massefangsten er nordiske fugleI. 
Dette, sammen med andre faktorer, 
gj0r det lite trolig at trost og strer 
far noen sjanse til a 0ke i antall fra 
ar til iir. 

Hva biocidene angar, ville det v;:ert 
galt a si at de er et hell nytt fenomen . 
Allerede f0r siste krig ble det brukt 
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store mengder fosfor-forbindelser og 
nikotinpreparater som var giftige nok, 
og som ved vettl0st misbruk ofte f0rte 
til uhyggelige skadevirkninger pa den 
lokale fauna. Disse stoffene er na 
forbudt i de fleste land, og jeg ska l 
ikke ga nrermere inn pa dem her. Jeg 
skal heller ikke behandle de kvikks01v
preparater som i mange ar har vrert 
brukt til beising av sakorn. Disse mid
lene har uten tvil gjort uhyre stor 
skade pa fr0spisende fuglearter og 
indirekte ogsa pa ugler og rovfugler, 
men 0yensynlig blir de na etter hvert 
tatt ut av bruk. 

Den amerikanske biolog Rachel 
Carson og hennes bok SILENT 
SPRING (f0rst utkommet pa engelsk 
i 1962, senere oversatt til. de fleste sa
kalte kultursprak) rna tilskrives reren 
for at det alminnelige pLlblikum fikk 
Q)ynene opp for den kjensgjerning at 
de moderne plantevernmidler - og 
lignende stoffer som benyttes til be
kjempelse av skadelige eller plag
somme organismer inne i husene og 
ute i naturen - -- innebrerer faremo
menter som vi fremdeles verken har 
oversikt eller kontroll over. Den 
norske utgaven av boken fikk tittelen 
DEN TAUSE VAREN, og er nylig 
kommet i nytt opplag pa Tiden Norsk 
Forlag. 

Rachel Carson var ikke den f0rste 
som advarte mot disse giftstoffene, 
men det var hun som for alvor ut
10ste den offentlige debatt om proble
met, og hennes navn vii ikke bli 
glemt. 

Siden SILENT SPRING kom LIt, 
har det vrert sagt og skrevet svrert 
mye og disse ting, LIt fra forskjeJlige 
syn. Debatten har nok ikke alltid 
vre rt preget a v like stor saklighet. Pa 
den ene siden har f0lelsesmessige re
aksjoner - som er forstaelige nok 
- ofte f0rt til overdrivelser og over

forenkling . Pa den annen side har 
profittinteresser og faglig sneversyn 
gitt seg utslag i baga tellisering og 
bortforklaring av farene. Men sa 
lenge farlige giftstoffer fortsatt blir 
spr0ytet ut over naturen, oss selv og 
de produktene vi ska\. Jeve av , er 
ingen tj ent med at det blir «ro om 
saken» . 

Nar man bare har samvittighet og 
faglig innsikt a stille opp mot penger 
og makt, kjemper man gjerne et tap
ende slag i denne verden. Det er der
for ikke rart at de biologer som har 
hatt mot til a sta frem og fortelle 
sannheten om det som er i ferd med 
a skje, er blitt neglisjert og til dels 
latterliggjort av talsmennene for for
gifteriet. I en radiodebatt for en tid 
siden uttalte en av giftindLlstrien re
presentanter omtrent f0lgend e: «Aile 
fremskritt i menneskehetens historie 
er blitt m0tt med protester fra sma 
spesialgrupper som har sett sine srer
interesser truet. » Her var det altsa 
planteverngiftene som ble betegnet 
som et dremskritt», og den levende 
natur som en «srerinteresse» for en 
<diten spesialgruppe» - nemlig fag
biologene! 

I virkeligheten er jo bruken av 
d0delige giftstoffer en uhyre primi
tiv og kortsynt mate a kontrollere 
naturen pa, og den levende natur er 
sa visst ingen «srerinteresse» for noen . 
Den er fremd eles vart opphav, var t 
livs rom og vart e!csistensgrunnlag, or 
tilh0rer oss alle. Om noen represen
terer srerinteresser i denne forbindelse, 
rna det vrere jordbrukets og hage
brukets folk - for ikke a snakke om 
den kjemiske industri. 

Alt liv pa jorden er i all sin lIende
lige variasjon bygget pa karbonatom
enes fantastiske evne til a forbinde 
seg med hverandre - og med andre 
grunnstoffers atomer - i en endel0s 

rekke kombinasjonsmuligheteI. Natu
ren har selv utnyttet et uhyre stort 
antall av disse mulighetene, men «kje. 
miens trollmenn» har klart a lage 
enda mange fl ere karbonforbindelseI. 
Blant annet har de klart a lure kar
bonet til a forbinde seg med k]or 
pa de fiffigste mater og med de mest 
forbl0ffende konsekvenser. En av 
disse forbind elsene er diklordijenyl
Irikloretan, til daglig kjent som DDT. 
Den ble syntetisert aJlerede i 1873, 
men til a begynn e med visste man 
ikke riktig hva man sku lie bruke den 
til. DDT ble «gjenoppdageb av sveit.J seren Paul Miiller i ]939, og taU i 
bruk som luspulver under den annen 
verdenskrig. Siden er stoffet blitt 
fremstilt industrielt i stadig st0rre 
malestokk, og er fremd eles ett av de 
viktigste insektmicller . 

Under krigen ble det eksperimen
tert videre med slike forbindelser, og 
pa. begge sider av frontlinjene var 
selvf0lgelig hovedsaken dengang a 
finne frem til d0delige stoffer som 
kunne brukes overfor fienden. Resul
tatet ble en rekke uhyre giftige nerve
gasser, som visstnok ingen av parten e 
noensinne vaget a bruke. Disse stof
fene skul1e imidlertid gi utgangspunkt 
for en ny og blomstrende industri, 
som etter krigen har yng] et stadig 
nye giftstoffer pa l0pende band, i den 
hensi kt a skaffe «mehr Brot fUr mehr 
Menschhen» . 

I 

Det er ikke tvil om at disse stof
fene hittil har v rert oss til stor hjelp 
i kamen mot sykdom og skadeinsek
teI. Ved hjelp av DDT har man 
effektivt kunn et bekjempe kroppslus
ene som overf0Ier flekktyfus, og mos
kitoene som overf0rer malariapara
sitten. Og ved flitti g spr0yting med 
stoffer som Lindan, Bladan, Chlor
dan , Aldrin, Dieldrin, Parathion, 
Malathion osv. osv. er verdens mat

produksjon blitt 0ket meget betyde
lig. Det er ogsa blitt utviklet stadig 
mer effektive midler mot ugress og 
skadesopper. 

Aile disse stoffene - insektdrep
ende (insekticider) , ugressdrepende 
(herbicider) og soppdrepende (fungi
cider) - blir med et fellesn avn be
tegnet som biocider. Ordet betyr 
«livsdrepere». Giftindustriens folk 
liker ikke denne betegnelsen - hva na 
det kan skyldes - og foretrekker a. 
kalJe dem «pesticide!» (pestdrepere). 

«Biocider» ma imidlertid sies a 
vrere en helt dekkende betegnelse for 
stoffer som i tilstrekkelig store doser 
virker 0deleggende pa alt dyrisk liv 
- og det gj0r de aller fleste av de 
insektmidler som er mest brukt i 
dag. Det er visst alminnelig enighet 
om at herbicid er og fungicider stort 
sett er betydelig mindre farlige for 
mennesker og dyr - nar det gjelder 
stoffenes 0yeblikkelige, direkte virk
ninger (primrervirkninger). 

Insekticidene - lIansett hvilken 
«fareklasse» de matte vrere plassert i 
- er uhyre sterke giftstoffer, og i 
motsetning til mange herbicider og 
fungicider er de fremfor alt ikke 
selektive. De er drepende for all 
dyrisk liv, nar bare dosene er store 
nok. Det skal mer til for a drepe en 
nattergal enn en mygg, og et men
neske taler st0rre doser enn en hare. 
Men DDT og de fl este andre av de 
hittil mest brukte insektgifter er ku
/11ulasjonsgijler, og da blir alt snakk 
om «dosering» ikke annet enn kamu
flasj e. Det uhyggeligste ved slike gif
ter er nemlig at de er sa bestandige 
- de forsvinner ikke, de brytes ikke 
ned til mindre giftige forbindelser i 
l0pet av overskuelig tid, i motsetning 
til nikotinpreparater, pyrethrum-eks
trakter, rotenon og andre naturlige 
giftstoffer. De samler seg opp i orga
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nismen - virkningen er kumulativ . 
La oss se litt pa hva som skjer med 

DDT eller andre klorerte hydrokar
boner nar de kommer inn i levende, 
dyriske organismer. Overfor insektene 
virker de som kontaktgifter - de 
trenger inn gjennom f\1)ttene eUer tra
keene (ander0fene) og angriper sen
tralnervesystemet. D0r insektet, sa 
blir det kanskje spist av en maur eUer 
en atselbille, som sa leverer giften 
videre til den organismen som i tidens 
fylde spiser den osv. Om insektet gar 
i forratnelse, er giften heller ikke da 
ute av verden. Den havner i jords
monnet eUer i grunnvannet, som for 
0vrig mottar en vesntlig del av de 
planteverngifter som spr0ytes ut. Har 
ikke insektet tiitt i seg tilstrekkelig 
mye gift til a d0 av det straks (det 
viser seg ogsa at insektene etter hvert 
utvikler resistens mot giftene, dette 
er en av grunnene til at det er n0dven
dig a uteksperimentere stadig nye 
giftstoffer), sa blir det kanskje snap
pet a v en linerle eUer en f1uesnapper. 
Fuglen merker i f0rste omgang ingen
ting til giftvirkningen. Den mater 
ungene sine med de forgiftede insek
tene, og spiser seg selv god og fet for 
a ha nok opplagsnrering til det slit
somme h0sttrekket over hay og land . 
Men i opplagsnreringen - fettvevet
ligger giften fra aIle de insekter den 
har fanget i sommerens 10P· Sa kom
mer kanskje skjebnen i form av en 
spurvehauk, som i sin tur lagrer aU 
denne giften i sift fettvev - i tiUegg 
til giften fra aile de andre smifuglene 
den har tatt om sommeren. Nar 
trekktiden er inne, drar spurvehauken 
s0fover, og under trekket tar den sine 
[ettreserver i brule Na kommer giften 
i oml0p, og blir f0rt ut til aIle krop
pens celler - ogsa til hjernen . Sjan
sen er stor for at fuglen aldri ser sine 
hjemlige jaktmarker igjen. Og det 

byttet den tar i sitt vinterkvarter, 
inneholder i hvert fall ikke mindre 
gift. Om na hauken kommer hjem 
igjen og tar lagt sine egg, viI disse 
kanskje inneholde sa mye gift at de 
er sterile. Dette ser ut til a vrere en 
vesentlig arsak til at ugler og rov
fugler nrermest er blitt et srersyn i de 
sen ere arene. 

Slik virker disse giftene pa sin vand
ring fra organisme til organisme, i 
stadig 0kende konsentrasjon opp gjen
nom nreringskjedene. Og det som 
gjelder for hauker, gjelder ogsa for 
mennesker - vi star ogsa pa toppen 
av «11reringspyramiden». 

Det som er beregnet pa a drepe 
liv, kan aldri betegnes som «ufariig». 
Ogsa ugress- og soppmidler influerer 
i hvert fall indirekte pa dyrelivet, i 
og med at de forandrer eller 0deleg
ger det dyrene skal leve av. Nar vi 
spr0yter Iyng og kratt med hormon
preparater, slik at disse vekstene blir 
utryddet, gj0r vi omradet ubrukelig 
som biotop for de fugler og andre 
dyr som er avhengig av slik vegeta
sjon. Insektetende smiifugler viI kan
skje forsvinne fordi de ikke lenger 
kan finne redeplasser, harer viI miste 
sine beiteomrilder, radyr, elg og hjort 
viI i st0rre grad bli henvist til a 
beite gran og furu pa plantefeltene, 
og trostene vii ikke finne skogsbrer 
om h0sten. Da er det kanskje ikke 
lenger sa rart om brerdyrkerne finner 
sine plantninger hjems0kt av flere og 
flere troster hvert ar... En annen 
sekundrervirkning kan vrere at insek
ter som tidligere har levet pa ville 
vekster, i st0rre grad gar over til a 
hjems0ke nrerstaende lculturplanter, 
som sa igjen rna spr0ytes oftere med 
insektmidler . . . For 0vrig har det 
vist seg at enkelte hormonpreparater 
er svrert giftige for fisk, nar de kom
mer ut i vassdragene. Om dette skyl

des at de direkte dreper fisken eller 
0delegger de organismene den lever 
av, er visst ikke helt klar. Men det 
som gj0r at vi vanligvis kan betegne 
sopp- og ugressmidler som mindre 
farlige enn insektgiftene, er forst og 
fremst at de forholdsvis hurtig blir 
brutt ned til mindre giftige forbind
elser. 

Da SILENT SPRING kom ut i 
1962, nedsatte president Kennedy en 
ekspertkommisjon under ledelse a v 
dr . Jerome Wiesner for a undersoke 
de forhold Rachel Carson hadde be
hand let i boken . Kommisjonen le
verte sin rapport i 1963, etter flere 
maneders intense unders0kelser. Det 
fremgikk at det i 1962 var brukt ca. 
158900 tonn insekticider i USA, over 
et landareal pa omkring 36423 000 
hektar. I fettvevet hos voksne ameri
kanere ble det fun net gjennomsnittlig 
100-200 mg DDT eller spaltnings
produkter av DDT, og det viste seg 
at spebarn fikk giften i seg allerede 
med morsmelken. Ved analyse av et 
stort antall nreringsmidler som ble 
servert i amerikanske restauranter, ble 
det ikke funnet ell eneste som ikke 
inneholdt spor av planteverngifter ... 

Vel, dette var i USA - for 4 ar 
siden. Vi far ofte hore at det ikke 
er sa farlig her i Norge, og at de far
ligste giftene etter hvert blir tatt ut 
av bruk. Det siste er i hvert fall delvis 
riktig, og i hvert fall hos oss. Men 
ingen rna tro at vi kan unnga giftene, 
vi far aile var daglige dose - selv 
om den kanskje er mindre enn ameri
kanernes. Importert frukt er spn!>ytet 
opptil 70 ganger med sopp- og in
sektmidler som vi ilcke har noen kon
troll over. Vinen vi drikker, er laget 
av dIuer som er spr0ytet minst like 
mange ganger som matfrukten. To
bakken vi n1}ker er blitt grundig spr0y
tet. Overalt i matfatet vart finnes 

det spor av biocider. Og selv om vi 
gikk sa langt at vi for bod all bruk 
av biocider her i landet, ville vi ikke 
vrere kvitt dem o Foruten at vi far 
dem hit med de importerte nrerings
og nytelsesmidler, skal vi huske at 
insektgiftene - takket vrere sin be
standighet - blir spredt over veldige 
avstander med trekkfugl, med fisk 
oSV. Det er nylig pavist spor at DDT 
i kroppsfettet hos pingviner i Antark
tis ! 

Insekticidene har forarsaket mange 
d0dsfall blant mennesker, ogsa her i 
landet - oftest ved uhell eller ufor
siktig omgang med planteverngifter. 
Men det har ogsa hendt at fete men
nesker har d¢dd under en avmag
ringskur, fordi giften som var lagret i 
fettvevet da ble satt i oml¢p i krop
pen ... Og for a sette det pa spissen. 
Hva vet vi om hvilken del av skylden 
disse giftene har for at visse lidelser 
er blitt sa mye vanligere i de siste 
20-25 arene? 

I Norge blir det brukt plantevern
midler for ca. 15 millioner kroner i 
aret. Ogsa i en rekke andre produk
ter, f. eks. tekstiler og maling, finner 
vi de samme giftene, og mange vaske
og desinfeksjonsmidler inneholder 
ogsa farlige giftstoffer. Det verste 
og fullstendig un¢dvendige - mis
bruk av giftstoffer finner vi blant 
amat0rdyrkere og - husm¢dre. En
hver fargehandel har et rikholdig 
arsenal av giftstoffer som fritt kan 
kj0pes . Hageeierne tror ikke en rosen
busk kan blomstre uten giftspr¢yting, 
og husm¢drene dusjer hele huset med 
dodelig gift bare de ser et m¢1l eller 
en fluelort. Oftest aner de ikke selv 
hva slags stoffer de handterer. For
brukerne har selv ogsa mye a v skyl
den for at fruktdyrkerne rna bruke 
sa store mengder spr¢ytemidler. Folk 
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LANDSPLAN FOR 

SIKRING AV NATURDOKUMENTER 

AV KONSULENT, LIC. AGRIC. SIGMUND HUSE 

av naturvernets fremste sikteE t 
mal i alle land har vrert og er 

bevaring av representative eksempler 
pa ulike landskapstyper med tilh0f
ende biologiske samfunn som reserva
ter for fremtidig forskning og under
visning. Gjelder fredningen naturen i 
omradet i sin alminnelighet, snakker 
vi gjerne om et «naturreservab. Hvis 
det srerlig er et egenartet fugleliv en 
0nsker a bevare, brukes ofte beteg
nelsen duglereservat». Tilsvarende 
brukes benevningen «botanisk reser
vat» osv. 

Reservatene skal altsa vrere levende 
lrereb0ker i naturhistorie for kom
mende slekter. Dette a reservere noen 
deler av landets natur uber0rt som 
slike «naturdokument» er derfor langt 
fra - som noen iblant hevder - a 
«d0dlegge» omrader, men b0r tvert 

fori anger at frukten skal se ut som et 
industri· og ikke som et naturpro
dukt, og vii simpelthen ikke kj0pe et 
eple som har en aldri sa liten skj0nn
hetsfeil. 

Men hva ville skje om vi plutselig 
innstilte all produksjon og bruk av 
planteverngifter? Sannsynligvis litt av 
en katastrofe. En ting er at den gi
gantiske giftindustrien f. eks. i Tysk
land og USA er av veldig nasjonal
0konomisk betydning og beskjeftiger 
et uhyre antall mennesker i aile pro
duksjons- og omsetningsledd. Alvor
ligere er det at vi av hensyn til mat
produksjonen ikke kan unnvrere mid-

om innga som et bevisst Jedd i mo
derne ressursplanlegging, en del av 
arealanvendelsen pa linje med andre 
u tnyttingsformal. 

Opprettelse av ulike reservattyper 
foregkik tidligere mer tiifeldig. De 
eldre fredninger skyldes ofte person
lig initiativ og interesse, eller gjelder 
forekomster i naturhistorisk srerklasse 
slik som fuglelivet pa Fokstumyra 
og reliktfloraen pa Dovrefjell. En 
viktig type av reservat er urskogfred
ningene i Statens skoger, mest kjent 
forekomstene i Gutulia og Ormtj0nn
kampen (administrative fredninger). 

Et systematisk opplegg for oppret
telse a v reservater kom i stand i 1962 
da naturverninspekt0ren gikk i gang 
med en landsplan for slwgreservater 
pa Statens grunn, en mindre parallell 
tillandsplanen for natur- og nasjonal

lene i dag, vi har gjort oss sa av
hengig av dem at vi sannsynligvis ma 
fortsette a bnlke dem i lang tid enna. 
Det blir riktignok arbeidet intenst 
for a finne frem til mer selelctive og 
mindre giftige midler, og en viss frem
gang er nok blitt gjort. Men det rna 
ofres mer penger og en st0rre forsk
ningsinnsats pa a finne alternative 
plantevernmetoder som etter hvert 
kan gj0re forgifteriet mer overfh~dig. 
En fornuftig kombinasjon av kjem
iske og biologiske bekjempelsesmeto
der synes a vrere den eneste vei ut av 
det farlige uf0re vi selv har brakt oss 
ut i. 

R@dstilk. Foto Mathis KvtErne. 

parker. Skogene utgj0r en meget vik
tig del av landets natur, og represen
terer igjen en hel rekke typer bestemt 
av geologisk undergrunn, klima m. v. 
Planleggingen har foregatt i nrert 
samarbeid med Direktoratet for stat
ens skoger og skogforvalterne i dis
triktene. 

I mai 1965 forela en plan for om
kring 50 slike skogreservater pa til
sammen ca. 15 000 dekar. Da imidler· 
tid Statens skoger stort sett befinner 
seg h0yt over havet eller langt nord 
i landet, representerer disse omradene 
vesentlig barskogtyper, ofte under 
mindre gunstige vekstforhold. 

For ogsa a fa med eksempler pa 
skogsamfunn med rikere treslagssam· 
mensetning og yppigere vekstvilkar 
vedtok Naturvernradet v{uen 1966 at 

planen skulle s0kes supplert med en 
del reservater med «edellauvskog», 
dvs. blandede eller rene bestand med 
eik , ask, aim, 10nn, lind, b0k og 
hassel, dessuten svartor. Voksestedene 
for «edle» lauvtrrer i Norge er i de 
fieste tilfelle de nordligste i verden, 
noe som gj0r opprettelsen av reservat 
til en oppgave av internasjonal viten
skapeJig interesse. Intakte bestand 
med edeJlauvskog blir stadig mer en 
sjeldenhet, da de lokaliteter der disse 
treslag trives ogsa er gunstige for 
mange andre formal , f. eks. opp
dyrking, granplantning eller boligbyg
ging. Da skogen i de aktuelle lands
deler dessuten overveiende er i privat 
eie, bJir sikringen normalt langt mer 
problematisk enn for barskogsam
fUnn. Kontaktene i dette arbeidet er 
i f0rste rekke fylkesskogkontorene og 
herredsskogmesterne (Statens skog
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oppsyn) som sitter inne med den beste 
oversikt over forholdene i privatskog
ene. 

Omtrent samtidig med skogreservat
ene ble ogsa arbeidet med en lands
plan for fuglereservater pabegynt . 
Naturverninspekt0ren har her i f0rste 
rekke samarbeidet med ornitologene 
ved de naturhistoriske museer i de 
ulike landsdeler. Dette arbeidet faller 
til de)s sammen med et internasjonait 
prosjekt for sikring av vatmarksbio
toper langs trekkveiene til ande- og 
vadefugler fra vinterkvarterene i 
Nord-Afrika og Lille-Asia til hekke
plassene nord til arktiske str0k (<< Pro
ject Mar»). 

Fredningen av fug)enes biotoper 
(dvs. de landskapstyper artene er 
knyttet til i sitt sreregne levevis) re
presenterer noe nytt i forhold til de 
fleste eldre fuglefredninger. Oftest 
var der bare fuglene selv beskyttet 
med sine reir og egg, mens stedet de 
holdt til ikke var sikret mot inngrep 
og endringer. Kanskje mest utsatt for 
slike endringer i milj0et er arter som 
er avhengig av vatlendte marker eller 
gruntvannsomrader, som i mange 
land er blitt sterkt redusert i areal 
gjennom drenering og sj0senkninger. 
En innser lett at det liten hje)p er i a 
frede endene i et vann hvis vannet 
blir tappet ut eller forgiftet. Nar det 
gjelder trekkfugler, er det likeledes 
innlysende at det gjN liten monn a 
gi dem all mulig beskyttelse i det 
land de forplanter seg dersom de 
ikke lenger finner levemuligheter der 
de skal overvintre eller sla seg ned 
under trekket. Nar det gjelder slike 
arter, har derfor hvert land like stort 
ansvar. 

Pa det botaniske omrade er det 
ogsa vatmarkssamfunnene som er 
mest utsatt av de sam me arsaker. 
F. eks. innebrerer gr0fting og gj0ds

ling av myrer en av skogbrukets 
st0rste muligheter for 0kning av pro
duksjonen i fremtiden, noe som natur
lig nok har gitt disse tiltak et stort 
omfang. Nar det gjelderde karrigste 
typene i grunnfjellsomrader og h0yt
liggende myrer er det likevel ingen 
srerlig fare for at de skal forsvinne, 
da disse inntar meget store arealer 
og heller ikke alltid er gr0fteverdige. 
Virkelig kritisk derimot er situasjonen 
for laglandsmyrer i kambro-silur-str0k 
som for en stor del allerede er dyrket 
eller kultivert for skogproduksjon. 
Kalkmyrer med karakteristisk orki
detlora er i dag blant de botaniske 
sjeldenheter. 

Etter initiativ av Naturvernradets 
formann , professor Olav Gjrerevoll 
er det derfor besluttet ogsa a opp
rette et landsomfattende system av 
myrtypereservater . Samtidig vii en 
s0ke a bevare en del eksempler pa 
nceringsrike (eulrofe) sjl/Jer mot pa
virkninger som endrer deres natur
lige tilstand. Slike sj0er representerer 
- bade botanisk og ornitologisk 
noe av den rikeste variasjon i natu
ren . Til denne meget omfattende opp
gave beh0ves assistanse a v mange 
ulike institusjoner - bade vitenskape
lige og praktiske, men dessuten regner 
en med a engasjere en srerlig fag
konsulent. 

Det er verd a nevne at bevaringen 
av en del myrer i uber0rt tilstand for
uten botanisk ogsa har interesse for 
den spesielle vitenskapsgren som kal
les pollenanalyse. I myrenes lag av 
fosilt blomsterst0v (pollen) har en den 
beste kilde for utforskningen av et 
landomrades vegetasjonshistorie, men 
dette verdifulle «arkiv» blir 0delagt 
nar luft slipper til ved drenering. 

Landsplanene for ulike reservat er 
tiltak som vi) kreve meget bade av 

II!LANDSM0TET I 
TROMS0 


Landsm0tet 1966 ble holdt pa 
Troms0 Museum, Troms0 den 

11. juni. M0tet ble ledet av forman
nen, professor dr. Anders Hagen. 
Ingen hadde bemerkninger til inn 
kallelsen. 

1. 	 Telegram til H . K. H. Kronprins 
Harald. 
Landsm0tet besluttet a sende et 
hilsningstelegram til sin h0ye be
skytter H. K. H. Kronprins 
Harald . 

2. 	 Underskrift av protokollen. 
Til a underskrive protokollen fra 
landsm0tet ble valgt bygartner 
Rolf Sundstr0m og konservator 
Ola Skifte, begge Troms0 . 

3. 	 Arsberetning 1965. 
Arsberetningen ble lest av gene
ralsekretreren og godkjent av 
landsm0tet. 

I tilknytning til arsberetningen 
gjorde 1I/Jrgensen (styret) rede for 
vervearbeidet, og generalsekre
treren for en del opplysnings- og 
fredningsarbeider i 1966. 

faglig og 0konomisk innsats, kanskje 
mer enn en i 0yeblikket har ressurser 
til. Forut for sikringen av omradene 
b0r f. eks. prinsippieit ga omfattende 
inventeringer for a kunne vite at det 
virkelig er de mest verneverdige objek
tene en far bevart. Ideelt sett burde 
en derfor startet med a bygge opp en 
institusjon for naturvernforskning 
som i Storbritannia og Nederland 
eller tilsvarende apparat. Pa den 

Willgohs (VNV) syntes det var 
skuffende liten naturvernaktivi 
tet. Han tok til orde for en ut
videt bruk av yare store masse
media i opplysningsarbeidet 
(NRK-Fjernsynet m. fl.). Under 
sine mange reiser, ofte i utkant
str0k, kom han i kontakt med en 
rekke mennesker som visste lite 
eller intet om naturvern. Mente II det var n0dvendig a na frem til 
disse mennesker, da de ofte har i'l 
avgj¢rende betydning som for I. 
valtere av var natur. 

Mf/Jller (styret) st0ttet Willgohs, 
og pekte samtidig pa at bruk av 
NRK ogsa er en oppgave for 
kretsforeningene pa det lokale 
plan. 

Eigmork «(/JNV) anbefalte at 
sty ret arbeidet for at undervis
ning i naturvern kom inn ved 
yare lrererskoler og h0yere sko
ler. Sekretreren redegjorde i denne 
forbindelse for den planlagte 
konferanse "Naturvern og under

andre siden er det ingen tid a miste 
om ikke verdifulle muligheter skal 
forspilles for godt. Uten tvil vii det 
pabegynte arbeide klart understreke 
behovet for en styrking av kapasite 
ten for naturinventeringer. 

Naturvernradet viI 1 nrermeste 
fremtid dr0fte om det ogsa er andre 
formal enn de som foran er nevnt som 
b0r tas opp i landsomfattende planer, 
f. eks. geologiske dannelser. 
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visningen i skolen» som oppr. 
skulle vrert holdt med represen 
tanter fra Kirke- og undervis
ningsdepartementet, skoleverket 
og forlagene h0sten 1965, men 
som var blitt utsatt p.g.a . svikt
ende deltakelse. 

H afsten (styret) pekte pa en 
lrerebok som nettopp er kommet, 
- «Planteliveb av Rolf Nord
hagen. Boken er i seg selv en 
naturvernbok ypperlig egnet for 
folkeskolen. 

4. Nye kretsfor eninger. 
a. Kongsberg 	 Naturvernforening 

ble stiftet 25. mai 1965. I brev 
av 17. september 1965 s0kes 
om opptakelse i Norges Natur
vernforbund. 0stlandske Na
turvernforening gar inn for at 
det etableres en kretsforening 
for Buskerud og Vestfold unn
tatt kommunene Ringerike, 
Kr0dsherad, Fla, Nes, Hemse
dal og Gol, evt. at Vestfold 
utgj0r egen krets . Norges Na
turvernforbunds landsstyre an
befaler at Kongsberg Natur
vernforening tilsluttes NNV 
som kretsforening fra III -J967. 
Sekretreren refererte brev av 
8. juni 1963 fra Kongsberg 
Naturvernforening hvor lands
m0tet blir bedt om a vurdere 
saken n0ye. 

Om berg (ONV) gjorde rede 
for 0NV's synspunkter. Det 
rar enighet om at 0NV er for 
stor, men under enhver om
stendighet rna 0NV fa beholde 
Vassfaret som arbeidsomrade. 

J¢rgensen (styret) ga uttrykk 
for styrets oppfatning om at 
enhvert lokalt initiativ til dan
nelse a v kretsforeninger matte 
im0tekommes. Selv om det er 
0nskelig at foreningenes dis

trikter f01ger en st0rre admini
strativ inndeling (fylke-bispe
d0mme etc.), rna ogsa kom
muneomradet kunne godtas. 

Krogh (TNV) mente krets
foreninger pa fylkesplan ville 
vrere gunstig, men man kan 
ikke diktere . Han ga uttrykk 
for at for sma kretsforeninger 
har lett for a d0 , men ville 
st0tte forslaget om egen krets
forening for Kongsberg, da ini
tiativet er all rere verd. Likte 
heller ikke uttrykket kretsfore
ning. Mente dette ord b0r er
stattes a v ordet naturvernfore
ning. 

Willg ohs (VNV) understreket 
pa nytt betydningen av at na
turvernideene kom ut til folket 
og ga uttrykk for at flere av 
kretsforeningene mol bli mindre. 

Sekre/f.fren opplyste at Kongs
berg i dag omfatter de tidligere 
Kongsberg, 0vre og Ytre 
Sandsvrer kommuner . 

J¢rgensen (styret) pekte pa 
at man rna vrere klar over at 
Kongsberg Naturvernforening 
er etablert. Hvis ikke s0knaden 
om opptakelse i NNV blir 
im0tekommet vii foreningen 
fortsette utenfor NNV. Det 
rna vrere bedre a ha den med. 

Huse (ONV) opplyste at 0st
landske selv har tatt initiativ 
til oppdeling a v seg selv. Det 
er Vassfartradisjonen som gj0r 
at 	man ikke strengt f01ger fyl
kesgrensene, som for0vrig har 
mange fordeler. Mente Kongs
berg NY b0r fa henstilling om 
a 	 «vokse» til naturvernforen
ing for Buskerud, hvis styrets 
forslag blir vedtatt. 

Norderhaug (ONV) foreslo 
at landsm0tet vedtok styrets 

forslag, samtidig som man hen
stilte til KNV a samarbeide 
med 0NV om a danne Buske
rud Naturvernforening. 

V otering over forslagene ble 
deretter foretatt ved tegngiv
ing. 

0NV's forslag fait mot tre 
stemmer. 

NNY's forslag om at Kongs
berg Naturvernforening opptas 
som kretsforening fra 1/1
67 fikk deretter enstemmig til
slutning. Landsm0tet henstilte 
til landsstyret a arbeide videre 
med organisering av naturver
net i Buskerud fylke. 

b. Finnmark Naturvern ble stiftet 
pa arsm0tet i S0r-Varanger 
Naturvernforening den 25 . fe
bruar 1966 og anmoder om a 
bli opptatt som kretsforening. 
Landsstyret foreslo for lands
m0tet at Finnmark Naturvern 
blir opptatt som kretsforening 
fra 1/1-1967. 

Bugge (SVN) spurte hva det 
i sa fall ville bli til med S0r
Varanger Naturvern. 

Normann-Hanssen (styret) 
orienterte og pekte pol at gren
sen mellom de to foreninger 
kan 10ses intern t. 

Ved votering ble styrets for
slag enstemmig vedtatt. 

5. Valg. 
Sekretreren refererte valgkomite
ens innstilling (se «Norsk Natur» 
nr. 2/66) og brev fra 0NV til 
landsstyret av 9/6-66 med hen
stilling om a foresla A. Omberg 
og H. S. H0ydal som medlem
mer av landsstyret. 

Formannen gjorde rede for 
landsstyrets arbeid med saken og 
ga uttrykk for at landsm0tet b0r 
oppnevne en valgkomite til tross 

for at dette ikke er bestemt i 
vedtektene. 

Innen den fastsatte frist var det 
ikke kommet forslag til valg og 
landsstyret ville derfor foresla: 
Anders Hagen, Bergen, gjenvel

ges som formann. 
Bj0rn Bj0rnsrud, Asker, gjenvel

ges som styremedlem. 
O. M. J0rgensen, Sandnes, gjen

velges som styremedlem. 
Johan Melander, Oslo, velges som 

styremedlem i stedet for Rolf 
Vik for den gjenvrerende del 
av Viks periode. 

Elin Conradi, Oslo, velges som 
varamann i stedet for Frislid. 

Asbj. Omberg, Brerum, velges til 
varamann i stedet for Kierulf. 
Krogh (TNV) mente valgene 

ble «diktatoriske», men at dette 
var vedtektenes skyld. Anbefalte 
at vedtektene snarest blir for
andret, og overleverte f01gende 
skrivelse til landsstyret: 

«Forslag til end ring i vedtek
tenes § 5; 7. avsnilt etter e) skal 
lyde: Andre saker som medlem
mer eller kretsforeninger 0nsker 
behandlet pa landsm0tet, rna 
vrere kommet til landsstyret se
nest 3 maneder f0r landsm0tet. 

Forslag til endring i vedtekte
nes § 6, 1. avsnilt siste del skal 
Iyde: Dessuten velges 3 vara
menn, 

og som nytt 5. avsnia (foran 
«Styret er beslutningsdyktig ..»): 
Varamennene velges for ett ar. 

Forslagene forutsettes behand
let pa landsm0tet 1966.» 

Ved voteringen gikk styrets 
forslag igjennom. 

V algkomite. 

Landsstyret foreslo at det for 
valgene 1967 opprettes en valg

89 88 



komite pa tre medlemmer og 
bragte f01gende navn i forslag: 

Torbj0fn Falkanger, Trond
heim, 

Knut Ove Hillestad, Oslo, 
Ove Arbo H0eg, Oslo, 
Toralf Lyng, Oslo, 
Inger Lise Haug Skarstein, Ber

gen. 
F01gende ble innvalgt i valg

komiteen: 
Toralf Lyng, Oslo (26 stem.) 
Ove Arbo H0eg, Oslo (19) 
Inger Lise Haug Skarstein, Ber

gen (13) 

6. 	 Tid og sted for neste landsm¢te . 
Sekretreren refererte brev fra Ag
der Naturvernforening av 3/6-66 
med forslag om at landsm0tet 
1967 legges til Kristiansand en 
av dagene fra 4.-6. mai, med 
Agder Naturvernforening som 
arrang0r. Landsm0tet ga sin til
slutning til forslaget om stedet, 
og ga sty ret fullmakt til - i sam
arbeid med Agder Naturvernfore
ning - a fastsette tidspunktet, 
fortrinnsvis i f0rste halvdel av 
mai 1967. 

7. 	 Valg av revisor og revisors godt
gj¢relse. 
Som revisor ble gjenvalgt Johan 
Engelstad og J onn Hoen, stats
aut. revisorer, Oslo, og godtgj0r
elsen for 1965 ble satt til kr. 
1000,- . 

8. 	 Kontingent. 
Etter forslag fra Krogh (TNV) 
ble landsstyret anmodet om a 
vurdere sp0rsmalet om kontin
gentforh0yelse og legge saken 
frem for neste landsm0te. 

9. 	 Bj(/Jrnen . 
Foranlediget av arets sn0scooter
jakt etter bj0rn i Finnmark, rede
gjorde Normann-Hanssen (styret) 

for S0r-Varangers aksjon overfor 
regjeringen. Den hadde f0rt til 
en forlengelse av bj0rnefrednin
gen med en maned, - frem til 
15. juni. Mente at forslaget om 
totalfredning a v bj0rnen straks 
rna tas opp med regjeringen, og 
refererte landsstyrets forslag til 
resolusjon. 

Forslaget hadde f01gende ord
lyd: 

«Norges Naturvernforbund 
samlet til landsm0te i Troms0 11. 
juni 1966 uttrykker sin takk
nemlighet over at fredningstiden 
for bj0rn ble forlenget fra 15. 
mai til 15. juni. 

Landsm0tet beslutter enstem
mig a be den rerede Kg!. Norske 
Regjeringen om totalfredning av 
bj0fnen med 0yeblikkelig virk
ning pa grunn av den hensyns
10se jakt pa dette umistelige vill
dyr i Norges fauna. Bevislige 
skader pii. bufe og tarnrein rna 
erstattes av staten. Dette vii ikke 
bety noen nevneverdig 0konom
isk belastning for den norske 
stat, og fredningen vii da fa hel
hjertet tilslu tning fra hele folket. 
Pa dette grunnlag vii det vrere 
mulig a oppna en positiv reaksjon 
pa en begjrering pi utenrikspla
net om en tilsvarende fredning i 
Finland, Sovjetsamveldet og Sve
rige. 

Bj0rnestamrnen er hele Nor
dens felleseie, og det rna vrere en 
oppgave ogsii. for Nordisk Rii.d 
ii. hindre utryddelse av bj0rnen i 
de nordiske land. Vi ber derfor 
om at denne sak, foruten ii. bli 
10st pa det nasjonale plan, ogsa 
blir fremmet som felles nordisk 
sak, ev. i Nordisk Rii.d.» 

Landsm0tet sluttet enstemmig 
opp om resolusjonsforslaget. 

F ormQ/men rettet til slutt en takk 
til Troms Naturvernforening, Troms 
fylke og Troms0 kommune for im0te
.kommenhet og vel utf0rt arbeid i for
bindelse med arrangementet av lands
m0tet 1966. 

Huse rettet en takk til NNV fra 
Administrasjonen for Friluftsliv og 
Naturvern i Kommunal- og arbeiGs
departementet og ga uttrykk for Ad
ministrasjonens tilfredshet med det 
verdifulle naturvernarbeide som ned
legges av NNV. 

Landsm0tet ble deretter hevet. 

Rolf Sundstr(/Jm. Ola Skifte. 

Magne Midttun. 

Apent m",te pa Troms", Museum 

I forbindelse med landsm0tet 1 

Troms0 ble det den 11. juni om kve1
den k!. 20.15 arrangert et apent m0te 
for aile interesserte pa Troms0 Mu
seum. 

En gruppe fra Troms0 Orkester
forening innledet med musikk. M0tet 
ble ledet av Norges Naturvernfor
bunds formann, professor dr. Anders 
Hagen. Troms Naturvernforenings 
formann, bygartner Rolf Sundstr0m 
0nsket velkommen og journalist Kjell 
Fj0rtoft viste en film fra Dividalen 
«Villmarken kaller». Kare Nordling 
og Helge Afl0Y spilte fra Griegs 
norske danser for 4-hendig klaver. 
Dessverre var aftenens foredragshol
der, stortingsmann Guttorm Hansen, 
forhindret fra a komme. I stedet ga 
forbundets generalsekretrer en over
sikt over naturvernarbeidets utvikling 
i Norge og appellerte om oppslutning 
om Norges Naturvernforbund. 

Formannen takket til slutt arran
g\!>rene og de fremm0tte. 

Ca. 170 personer var fremm0tt. 

Utferd til Anderdalen 

S0ndag 12. juni ble det arrangert 
tur til den foreslii.tte naturpark i 
Anderdalen pa Senja. Fra Troms\!> til 
Gibostad foregikk turen med en red
ningssk0yte og Troms0 kommunes 
bat "Skysskar». Turen videre fra Gi
bostad ble foretatt med buss. De 
ca. 60 deltakere fikk en uforglem 
melig tur i et stralende vrer. Under 
utferden ble orienteringer gitt av 
skoleinspekt0r Johan Hofs0Y, Ro
ald Jensaas, naturverninspekt0r Kris
ten Krogh, f0rstekonservator Kare 
Landmark, vitenskapelig konsulent 
Svein Myrberget og fq,rstekonservator 
Povl Simonsen . Under ekskursjonen 
virket dessuten Wiggo Johansen og 
Olaf Storjord som guider. 

Bevertning ble bes0rget av Troms 
Landbruksskole, Gibostad og Macks 
01bryggeri og Mineralvandsfabrikk, 
Troms0 . 

PRISOPPGAVE OM 

TEKNIKK 

OG 

NATURVERN 

Den norske Ingeniiilrforening har inn
budt til konkurranse om en pris pa 5 000 
kroner for den beste besvarelsen av 
fiillgende oppgave: 

«Teknikk og naturvern. H vordan b0r 
de prosjekterende og utfiilrende inge
niiilrer i sitt arbeide vise ansvar overfor 
naturverntanken? I denne oppga ve leg
ges hovedvekten pa den tekniske an
leggsvirksomhet i forbindelse med vei-, 
kraft- og industriutbygging. Sp0rsmii.lene 
om st0yproblemer, forurensning av 1uft 
og vann involveres ikke i oppgaven.» 

I bediilmmelseskomiU:en sitter over
ingeniiilr O. M. Irgens , NIP's hovedstyre, 
generalsekretrer Magne Midttun, Norges 
Naturvernforbund , og direkt0r H . W. 
Bjerkebo, Norges Vassdrags- og Elektri
sitetsvesen. 
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FORBUNDETS 
KONTORSJEF 

I den nyopprettede stillingen som kon
torsjef ved N.N.V.'s sekretariat er Roar 
S;ether ansatt fra 1. juli 1966. Kontorsjef 
S;ether har merkantil utdannelse og god 
0konomisk og regnskapsmessig innsikt. 
Ban har dessuten praksis fra informa
sjonsvirksomhet innen sektorene presse, 
film og bibliotek og har i flere ar v;ert 
avdelingssjef i et st0rre transportselskap 
iIU1en reiselivsbransjen. Det er med glede 
vi 0nsker ham velkommen. 

NATURVERNRING 
I V ASSDRAGSAKER 

Pa Norges NaturvernCorbunds initiativ 
m0ttes representanter for en rekke lands
omfattende organisasjoner i mai i ar til 
dr0ftelse av sp0rsmftlet om a opprette en 
naturvemring - et samarbeidsorgan som 
skal ta seg av naturveminteressene i vid
este forstand i vassdragsreguleringssaker. 

F01gende organisasjoner var represen
tert pa m0tet: 

Den Norske Turistforening, Det norske 
Myrselskap, Det norske Skogselskap, 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, 
Landslaget for Reiselivet i Norge, Nor
ges Bondelag, Norges Husmorforbund, 
Norges Jeger- og Fiskerforbund , Norges 
Skogeierforbund, Norsk Forening for 
Vassdragspleie og Vannhygiene, Norsk 
Hagearkitektlag, Norsk Omitologisk 
Forening, Norsk Speiderguttforbund, 
Norsk Zoologisk Forening, Skogbruks
foreningen av 1950, Norges Naturvern
forbund. 

Dessuten m0tte representanter for 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 

og for Administrasjonen for Friluftsliv 
og Naturvern. 

Det var alminnelig enighet om at en 
naturvernring b0r opprettes, og f01gende 
utvalg ble nedsatt for a utrede saken 
n;ermere: Anders Hagen, Norges Natur
ernforbund, Erik Bartnes , Norges Bon
delag, Harald Knudtzon, Norges Natur
vernforbund, Toralf Lyng, Den Norske 
Turistforening, Brynjulf Skagestad, 
Norsk Forening for Vassdragspleie og 
Vannhygiene, og Knut Rom, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund. Utvalget skal 
komme med forslag til regler nar det 
gjelder den patenkte naturvernrings 
funksjon og fiansiering, og viI vurdere 
hvorvidt ogsa andre naturinngrep enn 
vassdragsreguleringer skal omfattes av 
naturvernringens virksomhet. 

KOMMUNER ST0TTER 
NATURVERNFORBUNDET 

Den stadig voksende sakmengden, som 
f01ge av en stor og gledelig 0kning i 
den alminnelige naturverninteressen, har 
gjort det tvingende n0dvendig for for
bundet a ga til anskaffelse av st0rre 
kontorlokaler og til ansettelse av kon
torsjef. 

Dette har f0rt til 0kt press pa en 0ko
nomi som pa forhfmd var svak. For a 
komme over kneika ble det i sommer 
satt i gang en lynaksjon med sikte pa 
0konomisk st0tte fra et utvalg av de 
st0rre kommunene i landet - de sam 
representerer de st0rste «naturbrukerne». 

Aksjonen har forel0pig gitt f0lgende 
meget oppmuntrende resultat: Bergen 
2000 kr., Drammen 2 500 kr., Oslo 
25 000 kr. , Sandnes 1 000 kr. og Stav
anger 5 000 kroner. 

Men forbundets 0konomi kan selv
f01gelig ikke baseres pa lynaksjoner av 
dette slagel. Det som pa lengere sikt kan 
sikre var 0konomi og sette oss istand til 
a yte en effektiv innsats, er i f0rste rekke 
en 0kning av statsbidraget. Og her burde 
det v;ere muligheter - ikke minst pa 
bakgrunn av den naturveminteressen 
aUe de politiske partiene legger for dagen 
i sine programmer. 

Men like avgj0rende er den innsats 
de enkelte medlemmene kan yte, ved a 
gj0re sitt til a 0ke medlemstalIet. St0rre 
medlemstall betyr ikke bare bedre 0ko
nomi, det viI ogsa styrke var posisjon og 
gi yare synspunkter st0rre vekt. 

CARL PLATOU 
IN MEMORIAM 

Med administrerende direkt0r Carl s. 
Platous bra bortgang den 27. august i ar 
har Norges Naturvernforbund mistet en 
varm venn og forkjemper. Ved siden 
av den store innsatsen i den bedrift han 
til dagJig var leder av i Bergen og de 
mange tillitsverv han hadde innen bran
sjen, fant han ogsa tid og krefter til a 
gj0re en aktiv innsats i kampen for a 
verne om yare natur- og kulturherlig
heter og legge forholdene til rette for en 
best mulig utnyttelse av disse. I samar
beid med sine medarbeidere i bedriften 
organiserte han stadige opprydningsak
sjoner pa ByfjelIene. Da to studenter 
for noen ar siden gikk utfor et stup pa 
Ulrikken, var Platou og hans bedrift 
0yebJikkeJig pa pletten med sikkerhets
tiltak. Vestlandske Naturvernforening 
viI minnes ham ikke bare for den st0tte 
han og hans medarbeidere ga, men ogsa 
for den personlige interesse han viste 
for foreningens arbeid ved selva delta 
pa de fleste av Yare m0ter og tilstel
ninger. Det var i sannhet gode grunner 
for at Norges Naturvernforbund be
sluttet a oppta ham og hans bed rift som 
en av de alIer f0rste medlemmer i 
«TrolIklubben». 

Direkt0r Platous sterke interesse for 
milj0bevaring og kulturvern kom tydelig 
til uttrykk i den overmate diskrete og 
fine maten bedriften nylig er blitt ut-

NATURVERN I 
NORD-TR0NDELAG 

For en tid siden ble det etter opptak 
fra Norges Naturvernforbund og dets 
underavdeling, Tr0ndelag Naturvern, 
holdt et m0te pa Steinkjer, der blant 
annet fylkesmannen og en del av fylkets 
etatsjefer deltok. Pa dette m0tet ble det 
dr0ftet a stifte en egen naturvernforening 
[or Nord-Tr0ndelag. 

Det var enighet om at Nord-Tr0ndelag 
har mange og store naturvernoppgaver 
som b0r ivaretas, og at det ville v;ere av 
betydning a fa stiftet en lokal forening. 

videt pa. J eg tenker ikke bare pa den 
forn0yelige ideen med parkanlegg pa 
taket av de bedriftsbygninger som raker 
opp i niva med Kalvedalsveien, men 
ogsa pa den malen han har tatt det 
nye, store tilbygget til a gli harmonisk 
inn i det gamle, fine vilIastr0ket ved 
toppen av Kalfarbakken. Det genuine 
bryggerimllseet som han, i samarbeid 
med De Heibergske Samlinger, bare sa 
vidt rakk a fa fu1lf0rt, viI sta som et 
verdig minne om direkt0r Platou og 
hans sterke kulturelle interesser. Vi slut
ter oss til den store skaren som (01er et 
sart savn ved hans bortgang. 

UII Haisten. 

Et tremannslltvalg som ble nedsatt har 
na i samarbeid med Norges Naturvern
forbund, forberedt et m0te av natur
verninteresserte fra hele fylket, der saken 
skal dr0ftes videre. M0tet viI bli holdt i 
Steinkjer 23. september. 

NATURVERNLOVEN 

Landsstyret i Norges Naturvernfor
bund har nedsatt et utvalg som har fatt 
i oppdrag a utarbeide forslag til ny 
naturvernlov. Utvalget bestar av h0yeste
rettsadvokat Chr. L. Jensen, professor 
Eilif Dahl og landskapsarkitekt Olav R. 
Skage. 
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REVEN FREDET 
I HOFF! 

Reven har hatt en fredelig sommer i 
Hoff i Vestfold i ar. Etter musas uhem
mede herjinger i granplantningene sist 
vinter har folk i bygda fatt et nytt syn 
pa Mikkel. Skogeierlaget og jakt- og 
fiskelaget satte en stopper for hijak ten 
ved a nekte utstedelse av revejaktkort, 
og henstilte til grunneierne a pase at 
det ikke ble drevet revejakt pa deres 
eiendommer. Det har ellers regelmessig 
vrert betalt skuddpremie pa rev i Hoff, 
som sa a si overalt i landet. 

0STLANDSKE PA 
"NATURSTI" 

Som et ledd i virksomheten har 0st
landske Naturvernforening i en rekke 
ar arrangert utferder for medlemmer til 
steder som har srerlig historisk, kulturell 
eller naturvernmessig interesse. Arets 
utferd siste s0ndagen i august gikk med 
leiet bat til foreningens eiendom Tofte
holmen mellom Hurumlandet og Jel0ya, 
hvor det na er satt opp fredningsskilt og 
ordnet med fast oppsyn. 0ya er en gave 
fra Anthon B. Nielsen og kammerherre 
Hakon Mathiesen og er fredet siden 
1919. 

Under batreisen og iland ble det gitt 
orienteringer i form av korte foredrag 
og kaserier av professor Ove Arbo H0eg, 
fors0ksleder Hjalmar Munthe-Kaas 
Lund , konservator Jon Kaasa, amanuen
sis Per Sunding og om Tofteholmens 
interessante geologiske historie av stud. 
real. Gunn ar Raade . Et srerlig vellykket 
innslag i programmet var en «natursti», 
som var lagt opp av lederen for Mu
seenes skoletjeneste, universitetslektor 
Arne W. Martinsen, og hans medarbei
der Anne Gulowsen. Femten plakater 
var hengt opp i skogen og pa stranden 
med sp0rsmal som deltagerne skulle ha 
fau gode forutsetninger for a besvare, 
og det konkurransepreget befaringen 
fikk gjorde stor Iykke. 

Foreningens utferder har alltid vrert 
meget populrere. Denne gangen var det 

hundre deltagere - sa mange som biHen 
hadde plass til - men listen var betyde
lig overtegnet f0r fristen ut10p. 

Om dyreiakttagelser under utferden 
sier Munthe-Kaas Lund: 

Deltagerne i utferden fikk se at det 
fins minst ett pattedyr pa 0ya, det var 
tallrike huller etter vand (jordrotte), og 
ell levende individ ble iakttatt. Used
vanlig fa fugler ble registrert , det var 
bare kdke, svarttrost, fuglekonge og 
gramake som ble setL Sistnevnte var en 
ca. I :i.e gammel ungfugl som ble funnet 
d0d. 

Dessu ten fortalte huller i t0rre tre
stammer at hakkespetter beS0ker hol
men; pa en apen slette Iii to hauger med 
t0rre vinter-Iort av orrfugl, beviser for 
at orrfugl i aile fall iblant overnatter 
her om vinteren. 

Andre sportegn sladret om ulovlig 
jakt. Jeg fant hylser fra haglpatroner, 
bade [ra 1966 og fra et tidligere ar. Vi 
far hape at det nylig oppsatte skilt pa 
0ya, med opplysning om fredningen, 
vii bidra til 0ket respekt for frednings- . 
bestemmelsen. 

I 1969 er det 50 ar siden Tofteholmen 
ble fredet, og til da bs:lr var viten om 
0ya heist vrere 0ket betraktelig. Vi far 
hape at yngre feltbiologer snarest mulig 
setter igang med a utforske dyrelivet, 
som vi vet svrert lite om. En forsommer
ekspedisjon vii kunne fastsla hvilke fugle
arter som ruger der , og noen av de 
virvell0~e dyreartene b0r ogsa registre
res . 

OM VATN SOM 

RENN TIL 
INGEN NYTTE 

I Stavangerpressen kunne roan 
i mai i ar lese [0lgende natur
vernbetraktninger, undertegnet 
Lars T. Solskard: 

1 aviser og vekeblad Sil/Jyler 
eill ofIe pa slike som skriv og 
ropar pa nalurvernel nar ein og 
alllWIl av fossane Yare forsvinn 
under kraflUlbygginga. Me som 
bur oppe i desse fjellheimane ser 
del pa ein allnen mate. M e har 
lIa lellge IlOk kava og streva her 
avsides i falligdom. Difor sel me 
pris pa al allieggsarbeidel kjem i 
gang, sa m e og kan fa lena noko 
Ulan a matte reisa fra dei heim
ane me er sa glade i. M e sel og 
pris pa al det kjem anleggsvegar 
rundl i heiane , sa me kan koma 
lellare fram Iii fiske vain og jakt
stadene yare. Me kan lellare fa 
heim hl/Jy og ved or skogen eller 
desse vegane. DeSSulan far me 

ZOOLOGISK EKSPEDISJON 

TIL S0R-VARANGER 

- OG PASVIK 

Organisert av Zoologisk Museum, 
Oslo ble det i tiden 9. juli til 5. august 
utf0rt innsamlinger av materiale til 
faunaregistreringer og parasittologiske 
unders0kelser i S0r-Varanger. 

Det ble lagt stor vekt pa ii fa under
s0kt den foresliitte naturparken i Pas
vik, samt de tilgrensende omriider. 

I tillegg til dette ble det foretatt un
ders0kelser langs Pasvikelven, i kyst
omradene fra Kirkenes til Grense-Ja
cobselv, i innlandsomradene ved Korp
fjell og Korpelvdalen . 

I alt deltok 4 vitenskapsmenn og 3 
prepa ranter fra Zoologisk Museum, 2 
vitenskapsmenn fra Limnologisk insti
tult i Oslo og en fra Norges Landbruks

erslatning for jordskade og fosse
fall, som vii gjeva belre kar for 
komande s/ekter. Me ser m ed 
glede al vatn el og fossan e, som 
elles renn her Iii ingen ling, verI 
utnylla. Me ser ikkje noko fint 
syn i ein foss, m e set meir pris 
pa kraft, sa me ikkje treng ha det 
sa lungvint lenger. 

Kva har me for at aft delle 
ligg her unylla? Me far ikkje 
noko av dei luristalle som gar og 
Irakkar der om sommaren og lek 
multene og ba!ra Yare. Det er var 
eigedom del gjeld, og da likar me 
ikkje al slike som ikkje eig noko i 
heiane ropar pa naturvernel for 
a fa (J)ydeleggja na!ringsgrullnlaget 
for fjellbygdene. 

Det er ikkj/! sa mange i dag 
som likar a ferdast Iii fots rundl 
i heiane. Dei f/esle vii rasa eller 
landevegane. M ed anleggsvegane 
vii mange fleir e fa h(J)ve IiI a 
gjesta dei herlige heiane enll dei 
fa fOlgjengarane i dag. Og for 
svarlsynle pessimislar vii del al/
lid vera Slore heievidder inn i 
mel/om reguleringane der dei kan 
ferdasl, om dei ikkje loler synel 
av ei kraflUlbygging. 

h0gskole. Unders0kelsen ble ledet av 
professor Rolf Vik ved Zoologisk Mu
seum, Oslo. 

Fra h¢yre preparanl L ennarl Blomb erg, 
preparanl Odd Lalun og kjenlmann Arvo 
SOlkajiirvi i arb eid under ekspedisjonen. 

Foto Reidar M ehl. 
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"Staa vakt om naturen/" 

Staa vakt om naturen! Slaa angrepet ned! 

Drem op mot de hissige hjerner! 

La fjeldvidda hvi le i soldagens fred 

i drys av de evige stjerner! -

Slaa d0gnets urolige r0ster med ban! -

Lys fred paa de fattige lier! -

Gi Norge et lysende "Ingen-mands-Iand", 

hvor skapningens herre tier! -

Theodor Gaspari 

VERN OM VAR VAKRE NATUR-

Bergens Privatbank 

Creditrefof"mforeningen for Norge 

,( , . 

Annonsen er innrykket av AIS HANSA BR YGGERI - Bergen 

96 



B0·NDERNES BANK A/s 
OS LO 

SKI EN - STAYANGER- TRONDHEIM 


SKOGN - YIKEDAL I RYFYLKE 


Var lange erfanng og yare mange gode 

forbindelser bade i Norge og utlandet 

setter ass i stand til autflZlre Deres bank

forretninger pi en rask og betryggende 

mate. 

Vi star til tjeneste. 


