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Kraftutbygging og naturvern 

Nil.r Naturvernforbundet og andre landsom fatlende organisasjoner (se side 98) 
na gar til aksjon for a redde Femundmarka og Trysilvassdraget, rna det betrakles 
sam innledningcn til en serie tvingende n0dvendige aksjoner for a berge andre og 
like viktige omrader. Blant disse er Jotunheimen. 

Statskraftverkene har fatt i oppdrag a utarbeide planer for utnyttelse av B0vra , 
Otta og Sjoa i Jotunheimen. Til denne planleggingen er det avsatt 6-8 millioner 
kroner. Hvilke midler er sa avsatl for utredning av vitenskapens og almenhetens 
interesser, hvilke bel0p har myndighetene ofret pa a finne ut hva man taper ved 
ulbyggingen? N0yaktig ingen ting. 

Deltc ensidige synet SOm gj0C seg gjeldende like fra det 0yeblikk 0konomiske 
interesser kaster sine 0yne pa et naturomrade rna vi bort fra . Vi rna fram til et 
helhetssyn pa utnyttelsen av naturressursene, vi rna forlange at straks det er 
akluelt a planlegge et inngrep, rna aile interesser sam knytter seg Iii om cadet ta de 
samme 0konomiske muligheter for a fremskaffe materiale til st0tte for sitt syn. 
Og vi rna fa klare relningslinjer for kompensasjon til kommuner som vii bli 
hindret i 0konomisk ulvikling om teknisk utbygging ikke gjennomf0res. 
F0rst nar vi kommer sa langt kan vi. hevde al vi viser ansvarsf01else og fremsyn i 
utnyttelsen av landets naturressurser. 

I dag slar slaget om Femllndmarka, imorgen om Jotunheimen. Det er en ulike 
kamp , fordi kraftutbyggingsinteressene opererer med lett faltelige tall, fremskaffet 
ved hjelp av millioninvesteringer, mens naturvernet rna bygge pa entusiasters fri
villige arbeidsinnsats og appellere til fantasi og fremsyn hos dem som tar av
gj0relsene. 

Vi akter a vinne kampen om Femllndmarka/Trysilvassdraget og om Jotun
heimen . Men vi ser fram Iii. den dagen myndighetene vii skaffe naturverninteressene 
ressurser til a m0te teknikerne pa like fot nar det oppstar lIenighet om utnyttelsen 
av et stykke levende natln. 
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151andsomfattende organisasjoner gar inn for 

A REDDE FEMUNDMARKA 

-.:i

De aktuelle planene om regulering av Femundvassdrage t hal' vakt sterk "0<:1 
motstand po. mange hold. Igjen kan man notere seg et gledelig trekk C<> 

-~ som er bUtt stadig mer i(IJyenfallende de senere arene nar det gjelder omV) 

fa/lende inngrep i verdifulle naturomrader: Det er ikke lenger bare de rene '" ~ na/urverninteressene som reagerer. Forstdelsen av hva ur(/irte naturomrader 
ningen om naturverntanken er denne alvorlige henstillingen undertegnet av C;" 
fem/en landsomfattende organisasjoner, som ble overlevert Stortinget 5. de~ 

ci 
sember: -'" 

8 
E 
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Femundmarka med Femundvass lunde uber0rt av reguleringer eller g S 

draget fra Rogen til Trysil er det andre tekniske inngrep. 
~ '" 

Traktene har en srerpreget natur 

Get s¢r¢stlige Norge som er noen- hvor storskogsomrader, delvis med k; 
siste omrade av noen utstrekning i >l 

urskogspreg, veksler med snaufjell. 
Dette, sammen med lett tilgjengelig 
beliggenhet for en millionbefolkning, 
gj¢r det til et uerstattelig rekrea
sjonsomrade. Femundvassdraget og 
Trysilelva er meget fiskerike og fis
ket er av stor og ¢kende ¢konomisk 
betydning bade som fritidsbeskjef
tigelse og som nrering. 

Til dette omradet s0ker hvert if 
tusener av friluftsinteresserte nord
menn fra byer og tettbebyggelser fra 
Vestfold til S0f-Tr\!mdelag for a til
bringe ferier og fridager. Ogsa fra 
Sverige kommer hvert ar et 0kende 
antall bes0kende. 

Gjennom mange ar har sentrale og 
lokale organisasjoner arbeidet intenst 
':or at dette omrade skal bli spart 
for regulering . 

Pa grunn av rneldingen om at det 
pany er bUtt aktuelt a. regulere Fe
mundvassdraget, vii undertegnede or
ganisasjoner igjen bestemt protestere 
mot at denne regulering blir gjen
nomf0rt. - Vi henstiller til Stor
tinget sa instendig vi kan at de uvur
derlige friluftsinteresser som er knyt
tet til Femundmarka na rna tillegges 
den vekt vart samfunn i dag krever 

Vi vii spesielt peke pa at traktene 
omkring Femunden, som f. eks. Fe
mundsenden med lavtliggende bebyg
geise, Sorken og Eiga med interessant 
kulturhistorie og Tufsingas flate del
tamunning med slattenger og rikt 
fugleliv, er srerlig f01somme for re
gulering. Ogsa Trysilelva vii med sine 
lange, grunne partier vrere ekstra ut
satt ved minsket vannf0fing. Vi viser 
ogsa til unders0kelseskomiteen ved
r¢rende fredning mot vassdragsut
bygging som pa Stortingets initiativ 
ble nedsatt 18. november 1960. I sin 
innstilling uttaler denne komi teen om 
Femundmarka (s. 24): 

«Komiteen mener at Femunden 
og omradet mellom Femunden og 
riksgrensen med sin beliggenhet og 
sine naturforhold tydelig peker seg 
ut som et omrade som det rna 
vrere ¢nskelig a bevare for frilufts
liv - fotturer, jakt, fiske og andre 
former for rekreasjon, og anbefaler 
at Femunden og andre vassdrag i 
Femundmarka mellom Femunden 
og riksgrensen blir bevart ube
r0rt.» 

Vi foru tsetter at denne komite
innstilling skal tillegges stor vekt, og 
ikke bare ansees som et bei'oligende 
trekk mot den stadig st0rre bekym
ring som ¢kende regulering og andre 
mngrep i yare naturherligheter har 
forarsaket. 

De organisasjoner som undertegner 
denne henstillingen representerer nett
opp de tusener som er interessert i 
og bekymret for Femundmarka. Disse 
organisasjoner samler i dag alene et 
medlemstall pa over 340000. 
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Norges Naturvernforbund 

D en Norske Turistforening 
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Landslaget for 

Norske Ungdomsherberger 

Norges Automobilforbund 

Norsk Botanisk Forening 


Non'k Feltbiologisk Ungdomsforening· 

Norsk Forening for 
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Norsk Hagearkitektlag 


Norsk Speiderguttforbund 

N orsk Zoologisk Forening 
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Sommeren-66 i fuglereservatet pa 
FOKSTUMYRA 

Et av de eldste naturverntiltak av noen betyd

ning her i landet er fuglefredningen innen et 9 

kvadratkilometer stort omrade av Fokstumyrene 

pa Dovre. I arenes k)p er Fokstumyrene bes¢kt 

av en lang rekke ornitologer, og det foreligger et 

rikt materiale omkring fugleiakttagelser innen 

omradet. En av dem som best kjenner myras 

vingede fauna de senere arene er fuglefotografen 

MATHIS KVJERNE 

Han gir her en illustrert rapport 

Fokstumyra siste sommer. 

jeg kom til Fokstua 22. maiD a 
iar var det mindre fugl enn 

vanlig, noe som muligens skyldes det 
kalde og darlige vreret i trekkfuglenes 
vanlige ankomstperiode. Et par dager 
f0r jeg kom til myra var det ogsa 
store oversv0mmelser, og mange av 
de tidJige trekkfuglene fikk nok sine 
reder ¢delagt. Sannsynligvis gjelder 
dette bl. a. to tranereder. Ellers var 
vacen noenlunde i rute. Det var endel 
mus og fjellrotte a se, men lite lemen. 

Lenger nord i myra Hi. et tredje trane
rede som hadde greidd seg i flommen . 
Den rugende trana kunne ses bade ira 
riksvegen og jernbanen. Men det var 
altfor bl0tt til at jeg kunne komme 
utpa og unders¢ke nrermere. Sa sent 
som 15. juni sto hele omradet under 
vann, og det sa ut som om trana la 
og ruget i en veldig sj¢. I et fjerde 
tranerede pa en liten myr vest for 
Harrtjern ble ett egg klekket 6. juni. 
Senere bes0kte jeg ikke stedet. 

Det var ellers mange traner a se. 
Den dagen jeg kom sa jeg 7 stykker 

Over: Myrhauk. 
M Olslaende side: 
F okSl llmyra . 

om livet pa 

ved Harrtjern. Utover sommeren var 
det ogsa stadig traner pa myra. Men 
de oppf0rte seg svrert rastl¢st og uro
lig , sa det kan tenkes at flere enn de 
nevnte to redene er blitt 0delagt under 
oversv0mmelsen. 

Av brushaner var det som vanlig 
god bestand, med henholdsvis minst 
14 og minst 10 hanner pa to av de 
beste lekeplassene. Vipa og gr0nn
~ tilken var ikke sa tallrike som van
lig. Det samme gjelder enkeltbekka
sinen , som i likhet med vipa kan ha 
tatt egg 0delagt under flommen _ De 
legger jo begge sine egg ganske tidlig. 

A v glutsni pe var det minst fire par 
innen omradet, og strandsnipebestan
den var meget stor. SV0mmesnipa 
opptradte ogsa tallrikere enn vanlig, 
mens det kanskje var !.itt ferre heilo. 

Stort sett var det bra med sma
fugl som sivspurv , jernspurv, lauv
sanger, heipiplerke, gulerJe, grasisik, 
buskskvett, granmeise, steindulp og 
bj0fkefink. Over alt pa myra og i 
0mradene omkring var det used van
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Tran.epar pC! reirel. N ederst gj@kunge 
males av heipiplerke. MOlSlaende side: 
Brushanedans. 

gj0k. I et rede av heipiplerke ble det 
23. juli fUnnet en ca. tre uker gammel 

lig mye blastrupe. Det ser ut til at 
det for hvert ar blir flere av disse 
vakre fuglene. Ogsa lappspurv ble 
sett mange steder pa myra. 

Bade pa myra og i bj0rkeskogen 
omkring var det som vanlig mye 

gj0kunge, som forlot redet dagen 
etter. «Moren» lokket da ungen ut 
av redeL Begge «foreldrene» matet 
gj0kungen med 10 til 30 minutters 
mellomrom. 

Stort sett fikk vi ikke noe rikt 
rovfugl-ar pa Dovre. Det ble riktig 
nok funnet flere fjellvakreder pa 
strekningen Fokstua-Kongsvol!. Men 

reder ble ikke funnel. Heller ikke ble 
det funnet jorduglereder, til tr~ss for 
at det var jordugle a se mange ganger 
pa myra hele sommeren. 

Derim8t var det minst tre hek
kende par av myrhauk pa selve Fok
stumyra. Under observasjon i tre 
dager ved ett av redene ble det ialt 
brakt 21 byttedyr til ungene. Av disse 

minst tre av dem ble forlatt av for
e!drene, sannsynligvis fordi det ikke 
ble en sa stor smagnagerbestand ut
over sommeren som det sa ut til fra 
varen. Dvergfalk og tarnfalk ble en
kelte ganger observert i luften, men 

byttedyrene var bare fire smagna
gere, resten fug!. Dette forholdet, 
som jeg for0vrig ogsa har iakttatt 
f0r. viser at myrhauken kan f0 opp 
t:ngene sine selv i smagnagerfattige 
ar. 
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SVEIN MYRBERGET 

ER 

BJ0RNEN 
FARLIG FOR MENNESKER? 

Antallet av bjq,rn er na mye, mye 
mindre i Norge enn det var for 

bare 50 ar siden, kanskje bare 25 stk. 
Naturvernets folk har derfor i de 
senere ar tatt opp kravet om sterkere 
vern, og Norges Naturvernforbund 
har pa sitt arsmq,te i Troms0 som
meren 1966 satt frem krav om total
fredning av bjq,rn i Norge. 

Et motargument mot st0rre vern 
for denne arten er at enkelte f0ler seg 
nervq,se for a ferdes i skog og mark 
hvor de vet at de kan stq,te pa bjq,rn. 
Hva vet vi egentlig om farlige mq,ter 
mellom mennesker og bjq,rn? 

BiI!lrnen er kjent for a ha ti manns 
\ett og tolv manns styrke, og men
nesket har alltid hatt en viss respekt 
for bamsen, som ikke alltid er sa 
godslig som den man hq,rer om i 
folkeeventyrene Yare. Peder Claussq,n 
Friis hevdet dog pa slutten av 1500
tallet, da bj0rnen var tallrik i hele 
Norge, at «Hand giq,r iehe nogedt 
Mennisehe ondt end et Barn uden de 
forbryder sig paa hannom eller de 
l<omme i Veien for hannom naar 
hand er saar giort aff Veidemanden, 
oe meener een Part, at hand er et Diur 
som else her Mennisehen, huilcket og 
troeligt er.» Og vi har en fornq,yelig 
skildring av en tur i Vassfaret ved 
dikteren Johan Welhaven: «Bjq,rnen 
trasket om i flokk og fq,lge, men 

gjorde ikke engang stq,rre inntrykk 
pa damene i selskapet.» 

Men selv om bjq,rnen na skulle 
«elsehe Mennisehen » var man alltid 
noe forsiktig nar man kom innpa en 
bj0rn, og folketradisjonen har en 
rllengde rad om hvordan man skal 
ga frem under slike m0ter. 

Folketro og tradision 

Det hette seg at det gikk an a 
godsnakke med bjq,rnen ved a bruke 
forskjellige kjrelenavn som «basse», 
<dodne godfar» eller «breifob men 
best sku lie den like a bli kalt «beste
far ». 

Gjeterne kunne ha visse regler som 
«lodne godfar I gakk ifra I Me er 
sma». Kvinnen hadde et ufeilbarlig 
middel til a. skremme bj0rn. Hun 
lq,ftet opp stakken og viste frem den 
nakne bakenden . Dette er en gam
mel skikk som skal ha blitt praktisert 
t;j langt opp i det forrige arhundre 
mot bjq,rn, og ogsa mot sk0yerfanter 
som i sommerkveldene agerte bj0rn 
pa setervollen. 

Men ikke alltid hjalp slike rad
gjerder. Det var f0rst og fremst 
svangre kvinner bj0rnen var ute etter, 
hette det. 

SLike sagn er velkjent over et stort 
omrade, uten at man vet hvordan 
de er oppstatt. Mikkjel F0nhus har 
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skrevet en fortelling om dette i boka 
e.Det skriker fra Kverrvilljuveb. Han 
forteller der om Ragna Tallehaugen, 
som la alene pa den ensomme Elge
vassetra. Ragna var barnetung. Hun 
hadde natt etter natt sett en diger 
stubbe, men den sto der aldri om 
dagen. Hun visste det var en bj0rn. 
Ei natt slo bj0rnen inn bud0ra og 
drepte Ragna inne i mj01kebua, der 
hun pr0vde a gjemme seg. 

If01ge salig Pontoppidan var det en 
gang en prest som ikke trodde noe 
pa bj0rnens forkjrerlighet for svangre 
kvinner, og gjerne ville pr0ve dette. 
Han f0rte derfor en barntung kvinne 
bort til en tam ungbj0rn som var 
t]oret, og bj0rnen ble da helt vill, og 
matte avlives. 

Srerlig forn0yd skulle bj0rnen bli 
dersom det var et guttebarn. Av 
kvinnens gange skulle bj0rnen kunne 
avgj0re om fosteret var gutt eller 
pike. Viktig var det ogsa at kvinnen 
var gift. Var det et pikebarn eller 
var det ei jente som var «kommet i 
ulykka», brydde bj0rnen seg ikke om 
fosteret, og kunne gjerne gi kvinnen 
et klaps pa kinnet eller pa baken, 
hette det. Men bj0rnen hadde stor 
respekt for ektemannen. Det var nok 
at kvinnen gikk med ett av hans 
klesplagg, f. eks. str0mpebandet, for 
at den skulle holde seg borte. 

Alt det som en svanger kvinne 
hadde tatt i, gjorde bj0rnen opphis
set, enten det var klrer eller ei h0Y
hesje, og dr. Olav B0 for teller at i 
Ullensvang var det en mann som 
bandt kona si fast i et epletre og 
brukte henne som «ate». 

Enkelte steder hette det seg at 
bj0rnen tok med seg guttebarnet og 
fostret det opp. Dette hang trolig sam
men med forestillinger om «manne
bj0rneT», menn i bj0rneham. Vel
kjent er folkeeventyret «0stafor sol 

og vesta for mane» der bj0rnen er en 
prins som stemoren har forhekset. 
Pa Helgeland sa de at bj0rnen var 
en kongss0nn, og i Nord-Norge var 
det ogsa en vanlig tro at samene 
skulle kunne skape seg om til bjN
ner. Slike bj0rner var verre enn 
andre, og det matte gjerne s01vkule til 
for a fa livet av demo Men slike sagn 
er kanskje mer kjent . om ulven, om 
varulven som direkte betyr «manne
ulv» av det gammelnorske ord for 
mann: verr. 

Men dette er bare sagn og overtro. 
Hva vet vi egentlig om bj0rnedrepte 
mennesker i Norge? 

Drept under bil2lrneiakt 

I eldre tid fantes bj0rnen i tildels 
stort antall over hele landet. Bj0rne
jegerne pa den tid benyttet tildels pil 
C'g bue eller spyd, og da gevrerene 
kom i bruk pa slutten av 1500-tallet, 
var de sa tungvinte at de var til darlig 
vern hvis en skadeskutt bj\1>rn gikk til 
angrep. Bj0rnejakt var derfor en 
meget farlig sport. Friis forteller 
bI. a. om en jeger i Agder som pa en 
vinter drepte 15 bj0rner med stalbue 
og pil, men den 16. bj0rnen «kaste 
manden ud for it h0yt Fjeld, der faIt 
hand i smaa St0cker» . 

Friis forteller videre at det kom en 
loy som sa at hvis no en frivillig ga 
seg i kast med bj0rn og mistet livet 
ved det, sku lie han ikke begra yes pa 
kirkegarden, for dette var a regne 
som selvmord. Likevel var jegerne 
modige og tildels UV0rne ved m0ter 
med bj0rn, og det «Ieffuer her mange 
lmndret Mend i Riget som alleene 
haffuer drebt somme 3 eller 4 oc 
somme 10 eller flere Bi0rne». 

Fra nyere tid kjenner jeg til en 
bj0rnejeger som er blitt drept, pa 
Balestrand i Sogn sommeren 188 L 

Bj0rnen ble ska.deskutt og gikk 10S 
pa en av jegerne, sersjant Tollef Dale. 
Begge ruUet utfor en bratt li, og de 
andre torde f0rst ikke skyte av frykt 
for a treffe Dale. Bj0rnen ble sa gitt 3 
skudd, men det var for sent til a 
ledde Dales liv . En av kulene traff 
Dale i brystet, kanskje en splint av 
en kule som hadde truffet en stein. 
Ved rettsaken etter ble jegerne fri
kjent, da Dale etter all sannsynlighet 
var blitt drept likeveI. 

Andre bil2lrnedrepte mennesker 

Bj0rnen kan 0yensynlig vrere farlig 
ii komme ut for nar den nettopp har 
drept et dyr. Saledes hendte det i 
1832 i Treungen at ei jente ble drept 
da hun bratt kom pa en bj0rn som 
Itt og spiste pa en sau. I 1813 ble ei 
gjeterjente slatt ihjel i Malselv. I 1852 
ble en samekone drept i Alta, if01ge 
kirkeboken da hun skulle ut for a 
rive reinmose, mens muntlige kilder 
pastar at hun var ute for a lete etter 
ei ku som bj0rnen hadde tatt. 

Mest kjent av aile slike historier 
er fra Fla i Hallingdal i 1906, da en 
gjetergutt ble drept. Ofte blir det 
fortalt som om gutten hoppet ned pa 
en sovende bj0rn. Dette er nok ikke 
helt riktig . Gutten kom gaende gjen
nom noe tett smabj0rk da han plut
selig ble overfalt av bj0rn. Han d0de 
5-6 uker senere pa grunn av be
tennelse i hodeskadene. 

En merkelig ulykke skjedde i Hatt
fjelldal pa begynnelsen av vart ar
hundre da tre unge menn rodde bort 
til en bjNn pa SV0m, og slo til den 
med ei are. Bj0rnen krenget baten, 
og to av mennene druknet. I tillegg til 
dette skal en mann har blitt drept i 
Ulvik i Hardanger i 1858, men jeg 
kjenner ikke de nrermere omstendig
heter. 

Konklusion 

I alt kjenner jeg saledes til at 6 
mennesker skal vrere drept av bj0rn i 
Norge siden 1800. I tillegg druknet 2 
da en bj0rn krenget baten. Vi har 
ogsa noen fa tilfelle da det var nrere 
pa, siste var da en elgjeger i Kara
sjok i 1962 ble stygt skadet av bj0rn. 
(Nrermere data med kildehenvisnin
ger til disse hendelser er under tryk
king i tidsskriftet « Fauna».) 

Svenske erfaringer if01ge Bertil 
Haglund antyder at det srerlig er i 
f01gende 4 typer av situasjoner at det 
er forbundet med risiko a st0te pa 
bj0rn: 1) Skadeskutt bj0rn eller for
fulgt bj0rn som f01er seg sterkt truet 
2) Bj0rn som nettopp har drept dyr 
eller er i ferd med a drepe. 3) Tilfel
dig overraskende m0te pa sa nrert 
pold at bj0rnen f01er seg truet. 4) 
Binne med unger. De norske drama
Liske m0ter mellom mennesker og 
bj0rn kan aile f0res til samme situa
sjoner. De fleste av de norske tilfelle 
har imidlertid funnet sted nar bj0rnen 
er truet eller f¢ler seg truet av men
nesker, og fra bj0rnens side viI dette 
cite fortone seg som ett Det er ofte 
slik at mennesket ved egen uforsik
tlghet har satt seg selv i fare, f. eks. 
ved a sla til en bj0rn med ei are eller 
kaste stein pa bj0rnunge oppe i et tre 
osv. Av og til slumper dog et men
neske til a komme sa nrer innpa en 
bj0rn - slik som gjetergutten i Fla 
- at bj0rnen kanskje f01er seg truet 
og angriper. Ved et lignende angrep i 
.sverige viste det seg forresten at 
bj0rnen var stygt skadeskutt pa for
hand. Men det er ogsa en erfaring fra 
dyrehager at bj0rnen kan ha et svrert 
uberegnelig gemytt 

Det er sannsynlig at enkelte slag
bj0rner kan vrere farlige a komme 
firer nar de er i ferd med a drepe. 
Men bygdetradisjonen har en mengde 
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eksempler pa at budeia kunne 
~kremme bort bj0rnen selv etter at 
den hadde slatt et dyr, ved a ga mot 
den med en kjepp, sopelime, staur 
eller brann. 

Ved a ga gjennom hundrevis av 
avismeldinger fra de senere ar om 
observasjoner av m0ter med bj0rn, 
t .ar jeg fatt et klart bilde av at det 
cr bj0rnen som nesten alltid stikker 
av. Den holder seg heist skjult for 
mennesket. Skogsfolk som har hatt 
sitt virke i Vassfartraktene i hele 
sitt !iv, forteller at de kanskje bare 
en enkeIt gang har slumpet til a se 
bj0rn. Selv der hvor bevis!ig slag
bj0rn holder til, har man ingen 
eksempler pa at bj0rnen direkte har 

SN0GA.S FRA 

SVARTEHAVET 

Fra formannen i Br0nn0y viltnemnd , 
Erling Nicolaisen, fikk Statens viltun
ders0kelser (adresse: Vollebekk) vite at 
Sigvald Orm0y den 29. august 1965 
hadde skutt en hvit gas med svarte 
vingespisser ca. 1 km s0rvest for Br0n
n0ysund. Fuglen var i en flokk pa 8 
gjess hvorav 3 var hvite og 5 gra. Gasa 
var merket, og pa ringen stod det: 
A 68492 MOSKWA. Ringmerkings-sen
tralen i Moskwa meddelte nylig at fuglen 
(Chen hyperborea) ble klekket ut i den 
zoologiske hagen Askania-Nova, mer 
Kherson ved utl0pet av Dnjepr i Svarte
havet, og at den ble ringmerket 15. juli 
1964; dens foreldre ble flyttet til Svarte
havet fra Wrangel0ya (71 0 20' N, 
180 0 E) i 1961. 

Denne fuglen har utvilsomt fl0yet 
svrert langt bort fra bjemstedet sitt. Av
standen fra Br0nn0ysund til Svartehavet 
er ca. 2500 km i luftlinje; og til Wran
gel0ya henimot dobbelt sa langt. 

Luftlinjen mellom Nord-Norge og sn0
gas-0ya nord for Beringstredet gar nes
ten over nord polen. De fa sn0gjessene 
som fra tid til annen har bes0kt Norge 
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lagt seg etter mennesker. Bj0rnen be
trakter etter alt a d0mme ikke men
nesket som bytte, men holder seg, 
hvis den kan, pa ;erb0dig avstand , og 
angriper ikke unntatt en sjelden gang 
nar den f01er seg sterkt provosert. 

Selv om det saledes er en aldri sa 
liten risiko for at bj0rnen kan drepe 
eller skade mennesker, er det min 
mening at man ikke av den grunn b0r 
la v;ere a yte i hvertfall de meget fa 
bj0rner i det sentrale Syd-Norge et 
~t0rre vern enn de har i dag . Men 
om bj0rnen virkelig b0r totalfredes i 
hele Norge, det er en annen sak, som 
jeg haper a fa komme til bake til 
senere i tidsskriftet . 

KOMAGDALEN NASJONALPARK 
s 
.§. HANS 	KR. ERIKSEN'" 
~ 

(ogsa f0r «svartehavs-gjessenes» tid) har 
h0yst sannsynlig fl0yet den lange veien 
vestover langs kysten av Sibir. 

Denne eventyrlige fugletrekk-historicn 
ble klarlagt fordi ringmerket fra sn0gasa 
ble sendt inn til en ri.ngmerkings-sentral. 

Hvis fremtidige gasejegere ogsa far 
skutt en sn0gas, b0r fuglen leveres i 
dypfrossen tilstand til et av yare zoo
logiske museer. Bare «pelsen» av gas3. vii 
h0yst sannsynlig da inllb,inge m'~ r'! enn 
gasesteiken. 

Hyggeligst ville det jo vrere om slike 
langveisfarende gjess fikk fly i fred her i 
Norge, for det er vel kanskje mulig at 
denne gasearten ogsa k\UUle begynne a 
ruge i Nord-Norge eller pa Svalbard? 

Hj. Munche-Kaas Lund. 

/ko~7 ' c;,--(4, 

' 
har fremsatt et detaljert forslag om sikring av et 260 kvadratkilometer stort 

<:; omrade omkring Komagdalen pa Varangerhalv\!>ya som nasjonalpark . Det 
"1:!0" videre arbeid med saken er overlatt Finnmark Naturvern. Den foresl:Hte 
~ c;, 	 nasjonalparken har en rik flora og fauna, og rester av fangstanlegg fra mid

delalderen forteller et stykke samisk kulturhistorie. Som friluftsomrade hal'" ,~ :: 	 Komagdalen stor verdi, ikke minst takket v;ere den rike oppgangen av laks- '" '" '" 	 og sj00ffet i elva . Fiskeinteressene har f0rt til at dalen na er truet av skjem
0';::"'''''' 
-", mende hyttebebyggelse . Ikke minst derfor haster det med a fa sikringsplanene 
~ :..: gjennomf0rt. Hans Kr. Eriksen forteller her om dalen og om fredningsforslaget.
"1:!)<
"- ~ 

s::! .::: 

'" " ~~ 	 Komagdalen Iigger pa Varanger elva kommer s0rfra vidda og renner 
"1:!c;,
"1:! halv0ya. Elva som renner gjen gjennom Bj0rneskaret til Komag'- c;,

.2,k. nom dalen - Komagelva - er om dalen. Dette skaret er eneste forbind

"1:!"",-. lag 40 kilometer lang fra Skipskj\!>len else gjennom fjellet mellom Komag§ e 
"l">. 	 til Varangerfjorden. Hoveddelen av dalen og viddeplataet lenger s0r. 

109 



Komagdalen strekker seg i noen
lunde samme retning vestover fra ut
lopet i Komagv3Or til to av utspring
ene ved den tverrliggende fjellryggen 
Skipskjolen. Dalen begrenses i sor av 
en fjelIrygg. Pa nordsida er dalen 
n30rmest havet begrenset av en lay 
viddeas som dels har karakter av 
morenerygg. Lenger inne danner 
Ryggfjellet grensen for dalen i nord. 

Kamagelva har mange tillop og bi
elver fra begge sider. 0verst i dalen 
kommer et stort tillop fra Midtdalen 
sorpa vidda mellom Falkefjell og 
Urfjell. Disse tillopene har altsa ut
spring utenom Komagdalen. I selve 
Komagdalen kommer to elvelOp som 
har utspring i omradet ved Skips
kjolen. 

Et friluftsomrade 

Nar jeg i det folgende vii skissere 
et forslag om fredning av Komag
dalen, faller det naturlig for meg a 
anbefale et storre landskap innenfor 
dette naturvernomradet. Jeg vet at 
mange som bor i st(1)ket er positivt 
innstilt til et fredningsforslag, selv om 
ikke aile kan v30re det. 

Komagdalen er mye brukt som 
friluftsomrade for folk som er bosatt 
i stroket fra Vardo til Vadso. Sv30rt 
mange kommer ogsa fra landet ellers 
dit pa fiske, og hele dalen har pa 
denne maten meget stor betydning 
for friluftslivet. Pa grunn av sin in
teressante flora og fuglefauna skulle 
dalen ogsa kunne by pa forskermark. 

Komagelva er fiskerik og bidrar til 
a oke strommen av tilreisende og 
bofaste. Etter en oppgave fra fiskeri
inspektoren for aret 1962, var den 
lille elva det aret nummer 8 i lakse
produksjon blant de elver der det 
bare er tillatt a fiske med sportsred
skaper. 

Hytter og hyttebygging 

Pa grunn av fiskerikdommen og 
fordi Komagdalen i all sin trel\1lshet 
er vakker pa den ellers noksa ens
formige ostre Varangerhalv\1lya, har 
mange bygd hytter der. Bygningene 
er for en del blitt kasser der estetiske 
hensyn ofte har v30rt trengt i bak
grunnen, og plasseringen vitner en
kelte ganger om liten tanke pa at 
hyttene mest mulig skal smelte inn 
i landskapet. Det har i flere ar v30rt 
gjort iherdige fors\1lk fra sportsfisker
organisasjonene i distriktet pa a stanse 
uheldig hyttebygging for n30r elva og 
for langt oppover Komagdalen. Spe
sielt har Komagv3Or fiskerforening 
v30rt aktiv. Finnmark fylkes myndig
heter har ogsa reagert ved a fastsette 
minsteavstand fra elva - 150 meter 
_. men har ikke fulgt opp med a 
handheve bestemmelsen. 

I \1lvre del av dalen, er der fa 
hytter. Gjennom omradet gar en 
kraftlinje som Varanger Kraftlag 
bygde f\1lrst i 1940-arene mellom 
Kongsfjord og Komagv3Or. 

En vei i dalen 

Pa vestsida av Komagelva er det 
bygd vei fra Komagv3Or og nesten 
oppover til Porten. Denne veien burde 
vel for lenge sid en ha fort til reak
sjon, men de fleste har trolig regnet 
med at den var en absolutt n\1ldven
dighet for Varanger Kraftlag. 

Veien er bygd uten at det er inn
hentet tillatelse fra noen instanser, 
og det ferdige arbeidet er heller ikke 
godkjent. Arbeidet er da agsa utfort 
pa en slik mate at den neppe ville bli 
gadkjent av naen sam heIst. Veien er 
brutt fram gjennom morenene ilia 
vestafor Komagelva og ligger som et 
apent sar i landskapet. 

Veien ender ved en hytte Va ranger 
Kraftlag har bygd. Det er uttalt fra 

kraftlaget at veien neppe er n\1ldven
dig mer. 

Far a bevare dalen mest muUg mat 
bilturisme, hyttebygging, fartsatt til
svining ag videre veibygging, viI jeg 
faresla at naturvernet utvirker at 
denne veien bUr sperret ved brua aver 
Samejakka. Brua kan eventuelt fjer
nes ag veien videre appaver dalen 
gjenkastes med jard ag tUplantes. Det 
absalutte minstekrav b(/Jr vcere at 
veien snarest blir merket med skilt 
«innkjoring farbudt». 

Jeg haper fylkets myndigheter kan 
far by hyttebygging appaver dalen fra 
Samejakka, ag at det blir fort kan
trail med videre hyttebygging lengre 
ned i dalen. 

Naturpark el/er nasionalpark 

Alt det jeg na har omtalt, er inn
grep i naturen oven for Porten - og 
for veiens vedkommende ogsa neden
for. Pa grunn av disse inngrepene er 
det vel mest rimelig a frede amradet 
under betegnelsen nasjanalpark sUk 
denne er definert ,i Inn s till in g 
am landsplan far natur- ag 
n a s jan a I par k e r i N ar g e . 

Da dette er hevdvunne omrader for 
smaviltjakt, anser jeg det for rimelig 
at rypejakt rna kunne fortsette. I sein
ere ar er jakten etter fjellrype i sa 
fjerne fjell avtatt en del savidt jeg 
kan skj\1lnne, og jakten i dette om
radet blir neppe s30rlig stor. Det 
foregar en del fiske i elva \1lverst i 
Komagdalen. Det er reinbeiteland og 
en fredning vii selvf\1llgelig ikke pa 
no en mate gripe inn i reinsamenes 
gamle rettigheter under beitetid og 
flytting. 

Ingen kraftutbygging 

Formannen i Varanger Kraftlag 
mener at det er lite tenkelig at det 
kan bli aktuelt a bygge ut Komag

elva. I s\1lndre fjeUside ovenfor Porten 
finnes en del kvarts-sand, og dette 
finner man igjen i omradet nedenfor 
Porten. Forekomstene er neppe driv
verdige fordi det er lettere tilgjenge
lig kvarts og kvartsitt andre steder og 
fordi forekomstene sannsynligvis er 
for sma. 

Statseiendom og privat eiendom 

Praktisk talt hele det omtalte om
radet er statseiendom. Bare et lite 
stykke gressvoll like oven for Porten 
er i privat eie. Ogsa i et omrade 
nedenfor Porten - utenom nasjonal
parkomradet - som jeg vii foresla 
fredet mot videre hyttebygging og 
veibygging, finnes det private eien
dommer. En fredning mot hytte- og 
veibygging pa statens grunn b\1lr i 
aile fall komme pa tale om det er 
mulig, og det skulle ogsa la seg gj\1lre 
a komme til en avtale med de private 
eierne om ikke a selge hyttetomter. 

Samiske fangstanlegg lor viI/rein Ira 

middelalderen 

Det finnes innenfor dette omradet 
interesser som ikke er rene natur
fenomener, og jeg synes disse har en 
sa stor kulturhistorisk verdi at det rna 
v30re en fordel a fa dem med i fred
ningsomradet. Det gjelder en del 
samiske fangstanlegg for villrein som 
sannsynligvis er blitt til noe f\1lr ar 
1500 eller omkring denne tid. Slike 
anlegg finner man rester av pa Rygg
fJellet ved omradets foreslatte nord
grense, pa Kjopmannskj\1llen lengst i 
nord, og et par ved Bj\1lrneskaret i 
S\1lr. Anlegget pa Kj\1lpmannskj\1llen er 
et meget imponerende kulturminne 
fra fjellets folk, det forteUer i hOY 
grad hoyfjelishistorie. Fangstanlegget 
er bygd av stein og er godt bevart, 
men har neppe v30rt i bruk de siste 
200-300 ar. 
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Et annet anlegg - kanskje fra 
samme tid, men av mindre dimensjon 
0g av avvikende type - ble siste 
sommer funnet ved Bj0rneskaret. Det 
gjelder en rekke pa 6 steinhus eller 
skyteskjul. Aile disse anleggene vii 
komme med innenfor naturvernom
radet. Fangstanleggene vii vel med 
tida bli av stor interesse i en nasjonal
park. Den kjente lappologen, direkt0r 
0rnulv Vorren ved Troms0 Museum, 
sier seg svrert interessert i en fred
ning av disse kulturminnene i en na
sjonalpark. 
Flora 

Det omradet som Jeg regner som 
minimum for fredning - 260000 
dekar - vii omfatte de 0verste delene 
av Sandfjorddalen, 0sterelvdalen, 
Rassejokdalen og Marasvrejjokdalen 
- i tillegg til Komagdalen. Disse 
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Fan gstanlegget t or viI/rein pa Kj@p
monllSkj@ien. Steinringen er ca. 130 
m eter i diam eter. Foto Hans Kr. Erik
sen. 

dalene har en rik flora. Ved Vester
elva i Syltefjord vokser f. eks. sval
bardvalmuen, Papaver bahlianum . 
Dette er et av de meget fa kjente 
voksesteder i Norge, og vel det eneste 
sted den er gulblomstret. 

De 0vre dalene - srerlig Mara
svrejjokdalen og Sandfjorddalen 
har en imponerende natur. Dalsidene 
er bratte, elvene har skaret seg rett 
ned gjennom morene og fjell, og den 
brede dalbunnen i Sandfjorddalen 
har en uvanlig intens gr0nnfarge og 
et forholdsvis rikt planteliv. 

Ingen former for skog vokser i 
dette sentralomradet pa Varanger
halv0ya, og av trevekster er det bare 

de minste vidjeartene pa fjellplataene. 
I h0ydene rna selv dvergbj0rka gi 
opp. Men en ganske rik fjellflora 
finnes likevel pa de trebare stein
slettene. 

Fjellgronnen er kalkrik, noe rein
roseheiene tydelig forteller . Reinrose 
er karakterplante her inne, men det 
er ogsa ellers mange h0yfjellsarter. 
I 0vre del av Sandfjorddalen vokser 
f. eks. minneblom (myosotis), fjell
tjrereblom, stjernesildre, gullris, sn0
sildre og en rekke av de andre kjente 
fJellplantene i till egg til en del sjeld
nere arter. 
Fauna 

Til tross for de 0de viddene om
kring Komagdalen og selve dalens 
sparsomme skog, er der en meget rik 
fauna - srerlig fuglefauna . 

Vaderne er sreriig tallrike. F0rst 
og fremst fester man seg kanskje ved 
den sjeldne sotsnipa som her i landet 
ikke roger andre steder enn i 0st 
Finnmark. For0vrig er heilo karakter
istisk og vanlig a h0re i hele om
radet, det samme gjelder sandlo, r0d
stilk, gr0nnstilk og strand snipe. Om 
viren og forsommeren er brushanene 
festlige innslag pa myrene oppover 
hele dalen , og de kan opptre i stort 
antall. SV0mmesnipa er ogsa mer 
tallrik her enn de fleste steder under
tegnede har gatt i fjellet. Av vade
fugler vii jeg ellers nevne myrsnipe, 
bekkasiner, smaspove, dvergsnipe, 
temmincksnipe og boltit. Trane er 
ogsa sett . 

Rovfuglene er enna noksa tallrike i 
hele fjellomradet og nedover dalen. 
Hav0rna blir sett stadig, og siste 

r 	 sommer da undertegnede gikk langs 
grensene for dette naturvemomradet, 
ble det sett hav0rn i 0vre Sandfjord
dal under slike forhold at det var 
rimelig a anta at den kunne ha roge
plass der. 

Sn0ugle er ikke sjelden pa Var
angerhalv0ya, og fjellvaken kan man 
finne mye av i gunstige ar. Tidligere 
har myrhauk vrert observert i dalen. 
Vandrefalken er tallrik. Det finnes 
ellers dvergfalk, rypefalk, spurvehauk. 
Fiske0rn har undertegnede sett nrer 
Komagdalen , Konge0rn forekommer. 
A v ugler utenom sn0ugla ser man 
ikke sjelden haukugle og lappugle . 

Sangsvane ses ofte i og ved Ko
magdalen pa trekk. Sredgas og lapp
gas er vanlig. Laksand og siland er 
meget tallrik. Det samme gjelder 
isand (havelle), krikkand , rerfugl. 
Bade smalom og storiom ruger i om
radet. Det er lompar ariig i en rekke 
av de h0velige tjern og vann i Ko
magdalen. 

Fjellrype og lirype er selvsagt van
lig innslag i faunaen , og fjelljoen er 
meget karakteristisk i fjellomradet. 
Det samme gjelder tyvjoen som er 
vanlig nrermere havet. 

Av pattedyr finnes der enna fjell
rev . Omtrent hvert ar har ett eller 
flere par unger, og det er et ganske 
stort antall hi omkring. Siste som
mer var i aile fall ett av hiene be
bodd. Haren forekommer mest tall
rik i nedre del a v dalen. Siste sommer 
ble ulv sett a v flere fiskere i 0vre 
Komagdal. Ogsa oter forekommer. 
Tamreinen beiter innenfor grensene. 
Eig har vrert utover Varangerhalv0ya 
av og til. 

Tidligere har her vrert bj0rn if01ge 
stedsnavn og tradisjon . I Komagdalen 
holdt ogsa den nordligste beverstam
men til. If0lge amtmann Hans Han
sen Lillienskiolds manuskript, "Specu
lum Boreale» fra 1697 (trykt 1947), 
rna beveren ha levd der til pa 1600
tallet. Det skulle vrere mulig a fa satt 
beyer til bake i 0vre del av dalen . De 
ytre vilkar rna trolig vrere like gode 
na. 
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AURLANDSDALEN 
Neste offer pa industrialiseringens alter? 

I og med at Oslo Lysverker har s0kt 
om reguleringstillatelse for Aur

landsvassdraget er en av de mest 
uber0rte og egenartede Vestlands
daler kommet i faresonen. Dalen er 
viden ber0mt for sin villskap og be
tagende skj0nnhet og blir bes0kt av 
en stadig 0kende skare av entusias
tiske fotturister som kommer her sa
vel fra 0stlandet som Vestlandet. 
lf0lge oppgave fra Aurland kom
mune regner man med at det ariig 
gar noe slikt som 1500 fotturister 
gjennom dalen , og man vet at mange 
rr blitt sa betatt at de kommer 
igjen sommer etter sommer, enkelte i 
opp til 15-20 ar eller endog mer. 
Det utbrudd som slapp ut av var 
skotske statsstipendiat pa turen fra 
Vassbygdi til 0sterb0, «How can one 
country have so much beauty? )}, er 
helt typisk for de~.· naturopplevelse 
denne dalen har a gi. . 

Utbygningsplaner 

Ved a demme opp samtlige side
d:der og lede van net inn i et gigan
tJ,>k «takrennesystem» inne i fjellet, 
lundt selve hoveddalf0ret, skal man 
yed hjelp av 5 kraftverk kunne pro
clusere ikke mindre enn 2,6 milliar
der kilowattimer ilrlig. At det her 
virkelig dreier seg om en kjempeut
bygning, fremgar ogsa av utbyg
llingsomkostningene som er beregnet 
til mermere 600 millioner kroner. 

Foruten de n0dvendige a«nleggs
veier opp til dam- og kraftverksan
leggene er det ogsa, etter sterkt pa
trykk fra Aurland kommune som 

Foruten de n0dvendige anleggs

ii. bygge vei gjennom selve hoved
dalf0ret, fra Vassbygdi nede i Sogn 
til HoI i Hallingdalen. 

Selvom Oslo lysverker pa mange 
mater har fors0kt a gj0re utbyggingen 
sa skansom som mulig, skal det ikke 
~lleget fantasi til for a innse at det 
her dreier seg om inngrep som helt 
VII komme til a forandre dalens ka
rakter. Det er jo nettopp kaskadene 
av vann. - strykene, fossefallene, 
vannr0yken , det 0red0vende bulder 
0g brak - som gir dalen meget av 
dens na vrerende villskap og betagende 
urkraft. Det er ogsa van net og den 
vannmettede atmosfreren som er en 
av hovedbetingelsene for den rike 
vegetasjonen vi finner langs elven i 
dag. - Hva blir det igjen av alt dette 
nar elveleiet blir mer eller mindre 
t0rrlagt eller elven i beste fall blir 
redusert til en tam liten. bekk? Og 
om dette ikke skulle vrere nok til a ta 
bort illusjonen om opprinnelighet og 
uber0rthet, er det vel fare for at 
str0mmen av biler pa den nye hoved
veien gjennom dalen, noen i susende 
fart nedover bakke, andre larmende 
~a lavt gear oppover, nok vii gj0re 
del. 

Vitenskapelige underS01lkelser 

I hap om a fa n0yere kjennskap 
til de virkninger disse inngrep vii fa 
pa naturen i det omrade som omfattes 
av reguleringsplanene, er det fra Uni
versitetet i Bergen blitt satt i gang en 
rekke naturvi tenskapelige unders0kel
ser i omradet Unders0kelsene er 
kommet i stand etter oppdrag av og 
pa bekostning av Oslo Iysverker, og 
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det er i virkeligheten en helt ny prak
sis som her er innledet. If01ge norsk 
lov (Lov om fortidsminner av 1951) 
pr nemlig konsesjonss0keren bare for
pliktet til a bekoste arkeologiske un
ders0kelser i de omrader som blir be
I0rt av utbygningen, mens naturen 
ingen beskyttelse har. 

Under ledelse av professor Hans 
Kauri er det blitt satt i gang under
s0kelser for a studere de dyresam
funn som befinner seg i elven og 
vannene i dag, for derved a fors0ke 
a finne ut den virkning en eventuell 
legulering vii fa for de nne faunaen. 

Ogsa fra botanisk hold er man 
kommet i gang med en rekke under
s0kelser og inventeringer i omradet. 
Arbeidet er for det alt vesentlige blitt 
utf0rt av hovedfagsstudenter og uten
landske statsstipendiater, under le
delse av professor Knut Fregri og 
lIndertegnede. Dels har man foretatt 
studier av urene og deres vegetasjon, 
for om mulig a gi veiledning om hvor
dan man hurtigst mulig kan fa kledd 
steintippene med vegetasjon og saledes 
fa kamuflert noen av de verste sar
ene en eventuell utbygging ville f0re 
med seg. Dels har man konsentrert 
.seg om steintippene fra kraftverk (i 
fjell) og veiskjreringer, for eventuelt 
a komme med forslag til plassering 
slik at disse blir minst mulig synlig 
og skjemmende i landskapet. Man 
har ogsa studert den virkning de 
planlagte reguleringer av vannene vii 
ha pa landskapet. I forbindelse med 
dette har man blant annet foretatt 
et nrermere studium av de lav- og 
mosesamfunn hvis eksistens er av
bengig av fosser0yken og dermed en 
stor vannf0ring i hovedelven. Da de 
planterester som bygger opp torv- og 
sedimentlagene i myrer og tjern, i 
virkeligheten kan gi detaljerte opplys
ninger om fortidens vegetasjon, klima 

og jordbrukshistorie, har man ogsa 
foretatt en inventering av de natur
dokument av denne art som er a finne 
1 omradet og som vii bli utslettet ved 
den planlagte utbygning. 
Et tideverv i synet pa Yare naturersuser? 

Det er selvf01gelig enna fo; tidlig a 
uttale seg om resultatene av disse 
lInders0kelser, og jeg . er heller ikke 
sikker pa at det uten videre ville vrere 
korrekt overfor oppdragsgiveren, Oslo 
Iysverker, a offentiiggj0re eventuelle 
slike resultater. Men bare det faktum 
at slike unders0kelser na er kommet 
i gang, synes jeg er sa positivt at det 
er vel verdt a nevne. Dette at kraft
utbyggeren i dag, f0r konsesjon er 
gitt, er villig til a iverksette under
s0kelser av denne art, vitner om en 
hf'lt ny innstilling til utnyttelsen av 
vart lands naturressurser . Det ek
sempel Oslo Iysverker har vist ved a 
oppfordre til disse unders0kelser, an
tyder faktisk at man her i landet 
endelig er kommet sa langt at man 
er villig til apen og objektiv vurdering 
ogsa av de ulemper og skader kraft
utbyggingen f0rer med seg for landet 
vart. 

Pa tross av den positive vilje Oslo 
lysverker har vist nar det gjelder regu
leringsplanene for Aurlands-vassdra
get, kan jeg ikke unnlate a gi uttrykk 
for mitt inderlige 0nske om at det i 
dette tilfelle ikke blir gitt konsesjon, 
- rned mindre da planene end res 
derhen at Aurlandselven sikres en 
normal vannfwring og at veitraceen 
blir lagt et annet sted enn gjennom 
ctalff/iret. Det er a hape at Norge& 
storting, som har det endelige ord i 
slike saker, her kan finne frem til en 
10sning slik at denne perlen i Norges 
natur kan bevares til glede for oss 
selv savel som yare etterkomrnere. 

Bergen, i november 1966. 
Uli Haisten. 

HYTTA 

I FJELLET 


- slutt pa den 

planmessige plan10sheten? 

E 
n ting har de fieste av oss felles 

vi er glad i var egen hytte i 
fjellet , men vii heist ikke se andres 
hytter pa de nrermeste kvadratkilo
metrene. Likevel - pr0ver vi a se 
realistisk pa det er det ganske klart 

.,.... ;) t med 	den stadig 0kende interessen 
~ 
~ 

for fjellhytter, er den ensornt belig
:Q gende hytta i et noenlunde lett til... 
~ 	 gjengelig fjellterreng langt pa vei blitt 

en utopi. 5 
'"::: I dag er store ornrader i yare mest 
~ attraktive fjellstr0k truet av skjem
~ . 

""'<<:> 	 mende hyttebebyggelse. Og enkelte:::::: 
<:> <::I 	 steder er 0deleggelsene godt og vel"",<<::I

..,!.t;; fullbyrdet. A stoppe disse landskaps
~'" \1>deleggelsene er en brennaktuell na.:~ 

turvernoppgave. Men det er ikke'" ~""<:> 	 hytta i seg selv naturvernet vii tillivs ""'< 
~"tj 	 - ingen har rett til a drepe dr\!lm., ::::._ ::s 

men om egen hytte i fjellet. Det somE.... 

~:::: rna stoppes er den nesten planmessige 

t:>,., 

<'>i:'< 	 planl\!lsheten som preger sa s\!lrgelig 

/

. .., : .~» . 
. . ~ .. .. -,.~ ::-. 	 ~ . .. ==--. 

. ._,- . 

rnye av den glade hyttebyggervirk
somheten. Og her er l\!lsningen regu
lering med plan, og gode hyttetyper 
- begge deler ting som grunneierne 
helt ut er herre over. 

Det er i de senere arene skjedd 
enkelte ting som kan bidra til a lede 
hyttebyggingen i fjellet inn i et riktig 
spor. Her skal vi bare trekke fram 
arkitektkonkurransen som i ar ble 
arrangert av Al kommunes tiltaksrad 
med sikte pa a fa fram gode hytte
typer for Hallingdal. Arkitektenes 
interesse for hyttebygg i fjellet er ty
deligvis stor, i alt kom det inn 164 
utkast til konkurransen. Av disse ble 
ni premiert eUer anbefalt innkj\!lpt. 

Det er klart at et tiltak som denne 
konkurransen har betydning langt ut
over det a skaffe fram enkelte gode 
hyttetyper. Like viktig er det, srer
lig nar initiativet som i dette tilfellet 
kommer fra bygda selv, at all aktivi
tet omkring tiltaket vekker bade 
grunneieres og hyttebyggeres inter
esse og forstaelse for problemene 
omkring hytta i landskapet. Denne 
inter essen og forstaelsen er av grunn
leggende betydning om yare lettest 
tilgjengelige fjelltrakter fortsatt skal 
vrere verdifulle friluftsomrader - og 
ikke hytteslum. R. F. 

~-.-~-. 

-;'~~n:' ,~~:~" ';!~ . 

/ ---.. 

~ TEV Q "" 5TAV 0 :' ~TbLPE 
:-C;~,;".n:"-"'71\f ' ...... t> (9 
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NATUR SOM 

FORSVINNER 

- OG LANDSKAP 

SOM FAR LEVE 

VESTLANSK 

BILLEDSTREIFTOG 

A V RAGNAR FRISLID 

Inn erda/en. Motstclende side: Mardalsfossen . 

Vestlandsnaturen har vrert hardt 
hjems0kt i det siste, og om 

aile aktuelle kraftutbyggingsplaner 
blir gjennomf<!Jrt etter programmet, vil 
VI om fa ar knapt nok ha ett eneste 
lIr<!Jrt vassdrag i landsdelen. Men 
noen Iyspunkter fins det tr~ss alt, og 
ett av dem er Inneredalen pa Nord
;'vIl'Jre. Innerdalens eier, 0ystein Op
ciI'JI, gar aktivt inn for at dalen skal 
forbli url'Jrt av kraftutbygging, og 
Administrasjonen for naturvern og 
friluftsliv i Kommunaldepartementet 
har tatt initiativ for a berge Inner
dalen. 

Fullt sa Iys er ikke situasjonen noen 
mil lenger mot s<!Jr, i Eikisdalen, som 
f<!Jr ble kalt «Fossenes dal". En av de 

118 



<::> 
0'1 

~ 
~ 
Cl 

.,'" 
E 
E., 
~ 

~ 
"< 
'" 
E 
Cl 

'" 
~ 

~ 

~ 
~ 
s:: 
~ 
;:. 

<:l
';:: 
<:l 

-"! 
<:l 

V) 

,..; 
~ 
~ 
-g 
.~ 

R:; 

~ 
C() 

Cl 


-"! 

~ 
!;:

.;::. 
<:l 

k: 

fa fossene som fremdeles faller fritt 
ptfor stupene her er Mardalsfossen, 
Europas h0yeste foss . Det 0verste 
loddrette fallet er 297 meter . Men i 
varflommen gar fallene i ett, og Mar

dalsfossen er da et sammenhengende 
vannfall pa over 650 meter. Om fa ar 
er denne fossen borte. 

r Tafjord m0ter vi en blanding av 
godt og vondt, sett fra naturvernsyns

punkt. Her er arbeidet med nye stor
reguleringer i full gang, bl. a . skal 
Sakariasvatnet, der Reindalen og R0
dalen tn0tes, demmes opp 90 meter! 
Men nar det gjelder selve Reindalen 

er de opprinnelige planene forlatt , og 
calen , som med sin veldige furuskog 
omgitt av svimlende tinder er en 
naturhistorisk attraksjon av h0Y rang, 
vii bli spart . 
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LiI!rebok med naturvern appell 

Rolf Nordhagen: Planle
livet. Lterebok i botanikk. 
Illuslrasjoner av Miranda 
Btildtker. Aschehoug 1965. 

Om respekten for naturen og dermed 
interessen for a verne om den noen
sinne skal ba en sjanse til a vinne dypere 
innpass her i landet, er det n0dvendig 
a begynne med de unge og da srerlig 
skolebarna. Av st0rste viktighet er det 
derfor at undervisningen i naturfag leg
ges opp slik at dette faget blir lyslb e
tont og far preg av a vrere en rekreasjon 
for skoleelevene. Da f0rst er det hap 
om at det harde presset pa var natur 
en gang kan ta slutt og at sansen for a 
bevare den blir den selvf01gelighet det 
burde vrere hos en kulturnasjon. 

En lrerebok som langt pa vei kommer 
dette 0nske i m0te, er Rolf Nordhagens 
«Plantelivet», som nylig er kommet ut 
pa Aschehougs forlag. Den er skrevet 
for 7. og 8. skolear i ungdomsskolen og 
er ogsa godkjent til bruk i de f0rste 
klassene i realskolen. 

Boken er helt forskjellig fra professor 
Nordhagens tidligere lrereb0ker, bade i 
opplegg og utseende. Det prinsipielt nye 
er at den helt ut bygger pa prinsippet 
om anskuelsesundervisnirrg. Elevene skal 
selv fa vrere med pa a «oppdage natu
rem>, i hap om at botanikken derved kan 
bli det levende og spennende faget den 
i virkeligheten er og burde vrere. For a 
oppna dette, er boken lagt opp slik at 
stoffet f01ger arstidene. De mer teore
tiske deler er lagt til vinteren, mens 
f. eks. kapitler som «Fr0spring», «Plan
tenes vekst om varen og sommeren» og 
«Best0vning og befruktning» naturlig 
nok er lagt til slutten a v skolearet. 
Kapitler som «Blomsterplantenes liv om 
h0sten og vinteren» og «Fr0enes og 
fruktenes spredning», som represente
rer typisk h0stlige innslag, er pa lik
nende mate lagt til begynnelsen av skole
arel. 

Her er klare og presise definisjoner 
savel av systematiskc enheter som av de 
fleste morfologiske begreper, og eleven 
lrerer ogsa hvordan han skal bruke en 

flora. Her er spennende kapitler om 
«Planteliv i tidligere jordperioder» og 
her er ogsa tatt med hovedtrekkene i 
landets postglasiale vegetasjonsutvikling, 
savel som den navrerende fordeling av 
vegetasjonen i vart land. Men det som 
kanskje bar st0rst betydning for leserne 
a v dette tidsskrift, er at det pa side 112 
og 113 er spandert en hel side pa «Na
turvern og naturvett». Forfatteren har 
her ogsil funnet plass til a gjengi den na 
sa ve!kjente plakaten med den brukne 
grantoppen, symboJet pa den st0rste og 
mest vellykkede naturvettaksjon vi noen
gang har hatt her i landet. 

Ulf Hafsten . 

Landskapspleie 

«Beitriige zur Landespflege», 
Bd. 2, 1966. 160 s. VerI. 
Eugen Ulmer, Stuttgart. 

F0rste bind av «Beitriige» kom i 1963 
som et festskrift til H. F. Wiepking. 
Dette vii nil bli fortsatt med et tidsskrift 
som heretter skal komme med fire hefter 
hvert ar, til en ariig kontingentspris av 
DM 96,-, bvert befte pa 80 sider. Det 
skal trykke st0rre arbeider som angar 
alIe sider av landskapspleie, planlegging, 
naturvern. 

Det foreliggende dobbeltbefte gir et 
overmate godt inntrykk. Det er konsen
trert om et hovedtema: Landskapspleie 
i utvikIingsland, srerlig i Afrika , med 
meget grundige artikler om jordbruk, 
fauna og flora i innbyrdes samspill og 
under innflytelse av de ytre faktorer, 

Senere befter vii ogsa til dels bli sam
jordbunn, landskapsformer, klima, altsa, 
kort sagt, 0kologi. 
let om et bestemt hovedtema , men ogsa 
bringe innbyrdes belt llavhengige artik
ler, fra alJe felter om grenser inn pa 
naturvern. 

Samtlige artikler har resymeer pa 
engelsk og fransk. Papir, trykk, illu
strasjoner er helt filrsteklasses. 

Det er vanskelig a finne noe tids
skrift med opplegg belt svarende til 
dette. Det vii vrere av interesse for aIle 
naturvernfolk i videste forstand , og for 
geografer, botanikere, zoologer og andre. 

Ove Arbo H(lJeg. 

fjelllauna 

Svein Haftorn : Fjellfallna. 
Illustrert av Chr. Kittilsen. 
F . Bruns Bokhandels For
lag. 

Foriaget forf01ger her den store suk
sessen som «Fjellflora» er blitt. Den 
ves1e boka i lommeformat, bundet i 
myk plast, presenterer i kortfattet tekst 
og fargeillustrasjon bortimot 200 bvir
veldyrearter som kan treffes i fjellet. 
Artsbeskrivelsene er utmerkede, og bo
vedinntrykket er at dette er en virkelig 
nyttig bruksbok for naturinteresserte 
fjellvandrere. 

Blomsterboka 

Johannes Lid: Blomster
boka. Tegninger av Dagny 
Tande Lid. Det Norske 
Samlagel. 

La meg f0rst og fremst sla fast at 
dette er en ganske usedvanlig vakker 
bok, bade nar det gjelder typografi, illu
slrasjoner og omslag. Og bva betyr det? 
Jo, det betyr at det er en bok som vii 
vekke leselyst, som vii bidra til a gj0re 
botanikkundervisningen tiltrekkende. 
Det er en flora som i sannbet ma virke 
betydelig mer lokkende enn den vi selv 
brukte for 25 ar siden! 

Blomsterboka er beregnet for bruk i 
oen 9-arige skolen, i lrererskolen, h0yere 
sko1er og 4H. Men det er grunn til a 
understreke at det ikke er en utpreget 
~kolebok i den forstand at ikke aile al
minnelige natur- og blomsterinteresserte 
"il ha glede og nytte av den. 

R.F. 

Feltflora og fuglehandbok 

I serien av felthandb0ker som Ernst 
G . Mortensen Forlag gir ut, foreligger 
na Norsk Fargeflora og Vare FugJer i 
nye utgaver. Fuglehandboka , som inne
Dolder artsbeskrivelser og fargeillustra
f.Joner av over 300 arter, er ajourf0rt 
med nye opplysninger, mens fargeflora
en med sine omkring 800 fargeillustra
"joner, bar vrert gjenstand for en mer 
omfattende bearbeiding. Ansvarlig for 
fugleboka er Svein Haftorn, mens Finn 
Wischmann har statt for den norske 
utgaven av floraen. 

UNDERVISNING I 

NATURVERN 

Europeisk ungdomsleder

konferanse vedtar resdusjoner 

Pa Europaradets initiativ m0ttes ung
domsledere fra hele Europa i tiden 4. til 
10. september til naturvernkonferanse i 
Luxembourg. Norsk deltaker i konfe
ransen var forbundets viseformann Bjtilrn 
Bjlj)rnsrud, som til daglig er skogkonsu
lent i ungdomsorganisasjonen Norske 
4H. Konferansen beskjeftiget seg f0rst 
og fremst med sp0rsmal i forbindelse 
Illed undervisning og opplrering i na tur
vern, bade i skolen og for ungdoms
ledere. 

F01gende resolusjoner ble vedtatt 
sendt Europaradet, i hap om at de 
enkelte medlemslandenes regjeringer vii 
medvirke til at de anbefalte tiltakene 
blir fulgt opp: 

Kurset anbefaler: 

1. 	 Innen opplysningssektoren, 
l.l 	at deltakerne i dette kurs, hjul

pet a v sine respektive offentlige 
og private institusjoner, inrren ut
gangen av 1966 skal sende Eu
roparadet opplysninger om ma
teriell som omfatter praktiske 
naturvernaktiviteter for ungdom 
i de respektive land. Aile oPP
Iysninger vii bli samlet og sendt 
deltakerne i dette kurs. 

1.2 	 a t, fordi treningen av ledere i 
naturvern menes a vrere sa vik
lig, er det n0dvendig at: 
a) enhver deltaker ved dette 

kurs, med hjelp fra offentlige 
og private institusjoner, f0r 
1970 setter i gang et tren
ingskurs eller en konferanse 
om naturvern i sitt land for 
ledere av ungdomsorganisa
sjoner, som et f0rste nasjonalt 
bid rag til Det Europeiske Na
turvernar 1970. 

b) 	 Europaradet organiserer et 
internasjonalt treningskurs i 
naturvern for dem som er an
svarlige for trening av ung
domsledere i de respektive 
land. 
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2. 	 Il1l1 el1 oppia?rin.gssekloren, 
2.1 	 at Europa radet anbefaler alle 

nasjonale regjeringer a fremme 
f01gende fo r de departementer 
som har med utdannelse a gj0re : 
a) at aile naturfagb0ker skal 

inneholde minst ett kapittel 
om natllrvern, 

b) 	 at naturvernsynspunktene rna 
rna komme med i alle god
kjente oppl::eringskurs pa lav
ere og h0yere undervisnings
trinn . 

2.2 	 at det skal etableres bedre gjen
sidig kontakt og samarbeid mel 
lorn llngdomsgrupper, skoler og 
andre oppl::eringsinstitllsjoner i 
teoretisk og prakt isk naturvern
trening pa alle nivaer, fordi sist
nevnte kan gi generell oppl::ering 
som kan tjene som basis for 
praktiske utend0rs natu raktivi
teter, 

3. 	 It/Hen in.jormasjonssekloren. , 
3.1 	 a) at , for a medvirke til opp

rettel sen av et europeisk in
formasjonssenter, skal alle 
deltakerne fra delle kurs 
sende inn eksempiarer av lit
teratur, v isuelle hjelpemid ler 
og annet l<erema teriell som 
blir brllkt i de respektive 
land , 

b) 	 at , nar det er opprettet, skal 
bruken av in Eormasjonssent
ret bIi gjort direkte tilgjenge
lig for aile som er knyttet til 
naturvern. Det skal ikke 
v::ere n0dvendig a ga gjennom 
de respektive departements
kontor for a fa denne kon
takten . 

3.2 	 at , de rsom informasjonskontoret 
blir lltbygget, skal et tidsskrift 
bli sendt alle organisasjoner som 
er interessert i naturvern og spe
sielt til ungdomsledere og l::e rere. 

3.3 	 at Europaradet produserer og ut
gir en naturvernhandbok for 
llngdomsledere. 

3.4 	 at Ellroparadet setter opp og 
distribuerer lister over natur
vernfagfo l k og fo lk som er be
skjeftiget i naturvernorganisasjo
ne r, til fri avbenyttelse fo r ung
domsledere og andre. 
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4. 	 111 11 ell samarbeidssektorell, 
4.1 	 at Europaradet sterkt oppfordrer 

organisasjoner til a stille sine 
spesialister til d isposisjon for 
ungdomsorganisasjo ner som dri 
ver med naturvern og andre 
institusjoner som driver med ut
dannelse av llngdom. 

4.2 	 at medlemsorganisasjonene I 

Europaradet i st0rre utstrekning 
benytter seg av de mu I igheter 
som tilbys av' kommersielle og 
pri vate bed rifte r med hensyn til 
publiser ingen av fritt opplys
ningsmateriell. 

4.3 	 at turistforeningskontorene og 
reisebyraene rna bli oppfordret 
til a ta tilb0r1ig hensyn til sjeldne 
pla nter og dyr sa disse ikke blir 
truet pa noen mate som et 
resulta t av hensynslos vidstrakt 
publikasjon og opplysninger om 
dem og deres loka liteter, men at 
de rna opprette en n<er kontakt 
med naturvernfolk om eventu
elle f remtidige offentlige planer 
i sa mate . 

4.4 	 at Europaradet overfor sine 
medlemmer gj0r uttrykkelig opp
merksom pa den rolle ungdom
men kan spille i beskyttelsen av 
spesielt vakre og tiltrekkende 
steder i natu ren , sa som i Alpene 
og de nordiske regi oner, som 
trekker til seg en mengde turis
ter hvert ar. 

5. 	 De/ fremlidig e program, 
5.1 	 at hver nasjon i 1970 a rrangerer 

en nasjonal «naturverndag» for 
a lede det store publikums 
og spesielt ungdommens - opp
merksomhet hen pa betydningen 
av a oppf0re seg riktig i - og 
a ha respekt for - naturen og 
livet der . 

5.2 	 at Eu ropariidet, som et «follow
up» til delle kurs, bor arrangere 
et liknende kurs i n<er fremtid . 
hvor mins t en deltaker fra hvert 
land som del tar i dette fors te 
kllfs . blir bedt om a delta og gi 
rapport om de fremskritt som 
er oppnadd i sitt land som f01ge 
av ovenstaende resolusjoner og 
an befa linger, 

Sal1gsvaner i V arma. 

HVA 	ER FREDNING VERD ? 

Bevisene pa bordet i vorma
saken - men loven kan ikke 
stoppe forurensingen 

I april jar fikk 0stlandske Naturvern
fo rening melding gjennom Norges Na
turvernforbund om store fo rurensninger 
i de fredede omradene langs Vorma og 
Andel ven, og at de skrev seg fra en 
cellulosefabrikk. Styrets formann fore
tok straks en befaring . og under er:: 
s'.l mtale med fabrikkens ledelse ble det 
bekreftet at det ikke va r gjort noe for 
tl hindre eller begrense skadene. Noen 
dager etter reiste varamann til sty ret, 
avdelingssjef Olav Skulberg ved Norsk 
Institutt for Vannforskning opp og fore
tok inngaende unders0kelser sammen 
med en assistent. Det ble bl. a. tat! en 
serie vannpr0ver, og pa grunnlag av det 
materia let som forela vedtok 0stlandskes 
styre a ga til politianrneldelse. Samtidig 
ble det under konferanser med Norsk 
Forening for Vassdragspleie og Vann
hygiene gjort opptak til et felles, offent
lig m0te pa Eidsvoll for a dr0fte tiltak 
som kunne gi slike fredede omrader til
strekkelig beskyttelse. Innlandsfiske
nernnda i Nes - som f0 rst hadde tatt 
opp sa ken - hadde i mens sendt inn 
anrneldelse til politimesteren i Rome
rike, men anmeldelsen ble senere hen
lagt pa grunn av utilstrekkelige bestem
melser i den nav::erende vassdragsloven. 
Etter dette har Innlandsfiskenernnda 
hatt et m0te med bedriftens ledelse og 
hvor det ogsa var representanter til 
s tede fra kommunaldepartementet, vass
dragsvesenet , Vann fors kningsinstituttet. 

bondelag. grunneiere m . v. Det E0rte til 
at bedriften skulk kon ferere med si.n 
hovedledelse om hva som kan gj0res 
fo r a bedre fo rh oldene. 

Forurensningene i Andelven og Vorma 
er av to kategorier. For det f0fste de 
konstan te forurensningene a ret igjen
nom ved at cellu loseavEali blir sloppet 
direkte ut i elvevannet og legger seg i 
store mengder pa gytebunnen, noe som 
etter nemndas og andre kyndiges uttal
elser ha r fatt katastrofale f01ger for 
fiskebestanden. Den akutte situasjonen 
i vinter skyldtes derimot en lekkasje i 
en oljetank, med den f01ge at brede lag 
med seig. tyktflytende tj::ereliknende olje 
la seg langs begge elvebredd~ne ti l forbi 
Svanfoss i Vorma. Til tross for at tykke 
oljelag samlet seg opp ved lensene kloS5 
inn til kj0reveiene, og var synlige for 
enhver, erkl<erer fabrikken at den ikke 
var oppmerksom pa lekkasjen - som 
ia lt pagikk over en maned . Damvokterne 
fo rteller at oljeEorurensninger. men i 
mindre grad , er en arviss foreteelse pa 
ettervinteren , og at den antakelig mi 
sJ:vldes spyJing av tanker. 

Andelven - som vel har navnet et ter 
de store mengdene av andefugl som 
holdt til der tidligere - er na like d00 
og t orn for tugl som for fisk. Endene 
holder bare til i Vorma i et anlall av 
5--600, sammen med sangsvaner i f1ok
ker pa ialt 60-70 i de senere arene. 
Under fo mrensningene i vinter ble det 
fun net atskillige olje-tilklinte, d0de og 
halvd0de ender, og flere eksemplarer 
ble sendt til Statens Viltunders0kclser 
og Veterimcrinstituttet for a sikre be
visene - uten at det altsa f0rle til noe 
som heist. 

Nar 0stlandske Naturvernforenirrg har 
forfulgt denne saken sa n0ye er det for 
de! ene fo r a bringe pa det rene hvilken 
beskyttelse notorisk fredede omrader 
egentlig har nar det kommer til stykket. 
For det annet for a fa en pr0ve pa hvor 
langt en kommer med de nav<erende 
lovbestemmelser nar det gjelder :or
urensninger i sin alminnelighet. Det er 
som en forstar ikke langt - selv nar 
det bUr stillet til radighet vitenskapelig 
underbygget materiale sammen med 
handfaste bevisligheter. Det eneste en 
kan hape pa er at den nye vassdrags
loven , nar den kommer, vil bety en 
bed ring i forhold som na apenba rt bare 
kan kalles anarkistiske. 

A. O. 
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~aturvernforeninger 
i Oppland og 
~ord-Tmndelag 

To nye naturvernforeninger er blitt 
stiftet i h¢st. Det er Nord-Tr¢nde
lag Naturvern og Oppland Natur
vern, som begge har s0kt tilslutning til 
Norges Naturvernforbund. 

Pa initiativ fra Tr0ndelag Natur
vern og naturverninteresserte nord
tr0ndere ble Nord-Tr¢ndelag Natur
vern stiftet ved et m0te i Steinkjer 
den 17. november. Omkring 50 per
soner var m0tt frem, blant dem fyl
kesordf0rer Olav Benum, fylkesmann 
Ole Bae og Statens naturverninspek
t0r Kristen Krogh. Vedtekter for det 
nye lokallaget ble vedtatt, og f0lg
ende styre ble valgt: 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sj0gaard, 

Steinkjer, formann . 
KontoIsjef Johannes Rindal, Mer

aker (personlig varamann bonde 
Lars Bitnes, Hegra). 

Disponent Erling Aurstad, Verdal 
(personlig varamann lege Jon Aby, 
Levanger). 

TUristsjef Per Arnfinn Baardvik, 
Steinkjer (personlig varamann fyl
kestrafikksjef Per Bergsj0, Stein
kjer). 

Juridisk sekretrer Amy Zetterberg, 
Steinkjer (personlig varamann ad 
vokat Per Odd Schiefloe, Steinkjer). 

Ordf0rer Birger Skotnes, Lauvsnes 
(personlig varamann bonde Axel 
SeJlreg, Namsos). 

Rektor Gunnar Groven, OverhalJa 
(personlig varamann ordf0[er 
Gunnleif Elden, H0ylandet). 

Oppland Naturvern ble stiftet ved 
et m0te pa J orekstad i LiJlehammer 
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20. november. Det ble pa stiftelses

m0tet vedtatt vedtekter, og f01gende 

styre ble valgt: 

Idrettskonsulent Alv Kveberg, Gj0vik, 


formann. 
Skogbruker Sigmund Veggum, Otta, 

viseformann. 
Kartsjef Finn L0ken, Gj0vik, sekre

trer. 
Forstkandidat Elling Rognerud. 

Dokka. 
Lensmann Per Str0mseter, Bagn. 

Som varamenn ble valgt Odd 
Kleppe, Gj0vik, og Harald Lied , Gj0
vik. 

Saker til 
LA~DSM0TET 1967 

Vi minner medlemmene om para
graf 5 i forbundets vedtekter, der det 
bl. a. heter at «saker Som medlem
mer eJler kretsforeninger 0nsker be
handlet pa landsm0tet, herunder for
slag til valg, rna vrere kommet til 
landsstyret senest 3 maneder f¢r 
landsm0teb. 

Landsm0tet 1967 er lagt til Kris
tiansand S. i begynne1sen av mai o Vi 
vii sette pris pa a fa eventueJle saker 
fra medlemmene innsendt innen ut
gangen av januar 1967. Landstyret vii 
ha m0te i begynnelsen av februar. 

lens Aanesen 


Graftsk Fagjorretning 


Oslo 


MEDLEMSSKAP SOM 

Cjaoe 
De har sikkert venner og bekjente som vii 


sette pris pa Norges Naturvernforbunds vakre 


GAVEKORT pA En ARS MEDLEMSSKAP 


som julehilsen fra Oem. 


Send oss mottakerens navn og adresse og kon


ti ngenten kr. 10 - og vi bes0rger resten. 


NORGES NATURVERNFORBUND 

Akersgt. 63, Oslo 1 - Telefon 337932 

Ser{!CXi 

BOX 763 TLF. 33 56 96 * 


OSLO SENTRUM 1 TELEX 1334 
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Naturvettaksjonen 

SKOLEN 

Etter enstemmig vedtak i Oslo Kate
dralskoles naturvernforening er folgende 
henst illing om styrking av naturvern
undervisning i skolen sendt Kirke- og 
Undervisningsdepartementet: 

Vi henstilier om at naturvernunder
visningen rna bli styrket og rna fa en 
bredere plass i den ni-arige grunnskolen 
og i de videregaende skoler. 

De lrerebokene som blir benyttet i na
lurfag, bor revideres og utvides med 
hensyn til stoffet om naturvern. Natur
vernundervisningen ved lrererskolene rna 
utvides slik at l<ererne tar det best 
mulige grunnlag for a orientere elevene i 
stoffel. 

Slik forholdene er i dag, er vi av 
den mening at naturvern er tiBagt for 
hten pl ass i naturfagundervisningen. Be
grepet 0kologi er enna ikke kommet inn 
i naturfagpensa pa noe skoletrinn . Na
turvern er i stor utstrekning anvendt 
okologi. 0kologien er en vitenskap i 
f remmarsj og ved a legge vekt pa denne 
gren av na turfagundervisningen, vii en 
ogsa bringe pensa nrermere forsknings
fronten. 

I en tilfeldig valgt l<erebok i botanikk, 
(, Botanikk» av Georg Hygen, godkjent 
av Kirke- og Undervisningsdepartemen
tet i skriv av 25. mai 1957 til bruk i den 
h0gre skolen, omtales naturvernforen
ingenes arbeid slik: 

«Naturvernforeningen arbeider 
blant annet med a verne srerlig 
store og vakre eller sjeldne trrer 
rundt om i landet, og mange slike 
trrer er frede!. » 

Dette gir et foreldet og ufullstendig 
bilde av hva naturvernet er og det 
arbeid naturvernforeningene med Nor
ges Naturvernforbund i spissen utf0rer. 

Lrereb0kene b0r pa dette felt revi
deres og moderniseres slik at stoffet er i 
overensstemmelse med de faktiske fo r
hold. De b0r inneholde et eget avsnitt 
om naturvernvern slik som tilfellet er i 
«Plantelivet» av Rolf Nordhagen, god
kjent av Kirke- og Undervisningsdeparte
mentet til bruk i ungdomsskolen og 
realskolen i skriv av 4. august 1964. 
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Etter Kommunal- og arbeidsdeparte

mentets vedtak av 22. november 1966 er 
en stor aim (Ulmus gla.bra) i gardstunet 
pa Love, gnL 23 , bnr. 9 i Hedrum, 
Vest fold (tilhorende fru Lussi Lowe) 
[redet i medhold av Naturvernloven. 

Gamle hefter av 

"NORSK NATUR" 

Pa grunn av stadig okende medlems
tilgang har vi praktisk ta lt ikke gamle 
heEter av «Norsk Natur» tilbake. Vi 
henstiller til aile som ikke samler pa 
bladet a sende ev. heEter de matte ha 
liggende til forbundet. Vi vii da kunne 
hjelpe enkelte av vare medlemmer som 
er samlere til a fa bladet komplett. 

Naturvettaksjon 

BERGEN 

Et samarbeidsutvalg for de kommu
nale dyrevernnemnder i Bergen, Fana , 
Laksevag og Asane har nylig gjennom
fort en «Naturvett-kampanje for dyrenes 
skyld». 

Skolenes 6. klasser skrev stil om: 
«Hvordan kan vi vise naturvett for 
dyrenes skyld?» De tre beste stiler fra 
hver kommune ble premiert, og A/S 
Hansa Bryggeri hadde stilt 12 sports
gjenstander til radighet. 

Det ble gitt oriente ring om naturvett 
i a ile skoleklasser, og til lcererpersonalets 
hjelp ble utarbeidet en stensilert rede
gj0relse. 

Som ledd i aksjonen va r speiderne 
engasjert til a rydde opp i terrenget -
Ulriken, Floyfjellet og aile de andre 
byfjeliene, foruten utfa rtsterrengene noe 
lengre unna, og det ble samlet uhorvelige 
mengder glass-skar, blikkbokser, plast
poser og annen styggedom SOm tanke
lose personer kaster fra seg. Som en 
oppmuntring til denne aksjonen ga Vest
landske Naturvernforening 4 eksempla
rer av Ragnar Frislid's NATURVERN, 
ett eks. til hver av speiderlederne. 

A. K 

To langtidsbeskyttere 

av De'res hus med farver 

i samklang med naturen 


~~~I.~~~ey.,:;!.~;~'~ : T..<.. ....,..~, ..'_ r.,.. 

HUSMALING 


INPREGNERENDE BEIS 


JOTUN VERNER VERDIER 


JOTUN 

Odd Gleditsch 



En tom plastpung b0r ikke 

kastes hvor som heIst. Plast .for

svinner nemlig ikke, men blir liggende 

Ar efter ar. Derfor b0r alt av plast 

tas med hjem og kastes i s0ppel

kassen. - Husker De dette, 

gj0r De bade Dem seIv 

og andre friluftselskere 

TI EDEMANN .' ReD 
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