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Til medlemmene. 

Som bi1ag til dette nummer av «Norsk Natur» 
f0lger postgirotalong for betaling av med
le~skontingenten for 1967. Hvis det passer 
Dem bedre a betale gjennom bank, minner vi 
om at vart bankgironummer er 24657/163. 

Av tekniske og 0konomiske grunner kan vi ikke 
hindre at ogsa livsvarige medlemmer far post
girota1ongen. Kanskje disse medlemmer er sa 
vennlig a gi den videre til en venn? 

Det er hvert ar et betydelig og ikke helt 
lett arbeid a «stokke inn» yare 6000 med
lemmer i kartotek og adresseverk. Vi ser 
hvor lett det kan snike seg inn feil, men 
skal ikke kjede Dem med a klarlegge de rent 
tekniske vanskeligheter som melder seg. Vi 
skal ikke sky noen anstrengelser for a fa 
presisjon og orden i disse saker, men da ma 
medlemmene bista oss. Dette kan De gj0re ved 

* 	a skrive navn og adresse tydelig pa 
talongen og 

* 	melde adresseforandringer. 

Er det ellers noe galt sa send oss et par 
ord pa et brevkort. 

Vennlig hilsen 
Sekretariatet 
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Naturvernfolk i Naturvernradet 
I Lov om naturvern, paragraf 6, heter det om Naturvernradet 
bl. a.: «Det skal opprettes et naturvernrad til a bista myndig
hetene ved gjennomf0ringen av denne loy. Radet skal ha en 
formann og sa mange medlemmer som Kongen bestemmer. 
Formannen og medlemmene med personlige varamenn opp
nevnes av Kongen for tre af. Minst 2 av dem som oppnevnes 
b0r ha naturvitenskapelig utdannelse.» 

Den 30. juni i iir utl0per funksjonstiden for den naveerende 
formannen og de 5 medlemmene av radet. 

Vi finner det helt riktig og rimelig at minst to av radets 
medlemmer skal veere folk med naturvitenskapelig bakgrunn. 
Men utover dette lovfestede krav, burde det ogsa veere en 
se!vf0lge at samtlige medlemmer av dtdet er folk med et 
positivt og nyansert naturvernsyn, og med alminnelig god 
innsikt i grunnleggende naturvernproblemer. Vi kan ikke se 
noen gruon til at en person skal velges inn i radet fordi han 
j'epresenterer en. etat eller en organisasjon som har en natur
brukende eller naturforbrukende neering sam virkefelt. Bare 
kvalifikasjoner pa naturvernets omrade ma teHe nar det gjel
der medlemsskap i Naturvernradet. 

Pa denne bakgrunn finner vi det Qinskelig at det fra 30. juni 
blir oppnevnt en representant for Norges Naturvernforbund i 
ddet. 
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AGDER NATURVERNFORENING 

LEGGER FRAM PLAN OM 

NJARDARHEIM 

SOM NATURVERNOMRADE 

Styret i Norges Naturvernforbund har sluttet seg til et forslag fra Agder 
Naturvernforeniog om fredoing av et st0rre fjellomrade mellom Setesdal 

o~ Sirdal- statseiendommen Njardarheim og tilst0tende h0yfjeJlsalimennioger. 
Forslaget er basert pa en grundig innstilling, utarbeidet av et utyalg som har 
bestatt av journalist Per H. Baugst0, konseryator Peter Valeur og forretoings
f0rer Joseph Stumpf. 

Njardarheim og h0yfjellsallmenningene omkriog representerer i dag den 
siste og eneste mulighet for sikring ay et st0rre, sammenhengende naturvern
omrade i yare s¢rvestlige fjelltrakter. Store vassdragsreguleringsarbeider er 
satt i gang innen deler av omradet, og det foreligger planer om ytterligere 
reguleringer. 

Niardarheim og Forsand (Rogaland). - Omradet 
er det fjellomrade mellom Setesdal, grenser mot statsallmenningene Bykle, 
0Yre Sirdal og Rogaland som dr. Thv. Suldal og Ardal. 
Heiberg kjQ')pte opp omkring arhund Det meste av oppkj0pene fant sted i 
reskiftet, og som senere er overtatt tidsrommet fra 1904 til 1910. Det er 
av den norske stat. Omradet utgj¢r bare noen mindre omrader innenfor 
J 000 kvkm (1 mill. dekar), og ligger Njardarheims grenser hyor man fort
i kommunen Valle, Bykle (Aust satt har sameiestrekninger. 
Agder), Sirdal (Vest-Agder) og Ardal Dr. Heibergs plan var a lage en 

stor naturpark - en villreinpark, av 
omradet, fra HaukeJifjell i nord til 

¢ Hclh ellerhylla ligget like Illen/or del Sirdal i SQ')f. Og det omradet han fra 
egcnllige Njardharheim. Den plal1lagte f0rst av had de planer om a kjQ')pe, 
riksveiel1 vii go. like lobi hylla. Folo ville bJitt fern ganger st¢rre enn hva 
Per H. B aligsii/i. Njardarheim er i dag.-Hans mening 
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Pa ulkikk eIfel' viI/rein i Njardarhcim. 
FOlo Rolf M. Aagaard. 

var a drive rasjonelt fiske- og viltstell 
pa forretningsmessig basis i omradet. 

Imidlertid gay ikke driften de re
sultater dr. Heiberg hadde hapet pa, 
og under siste krig bestemte han seg 
for a selge omradet. Quisling kj\ilpte 
det, skaffet penger fra NS Hjelpefond 
(scm var stiftet i 1941 - av midler 
som han hadde konfiskert fra fri
murerorganisasjonene), og overdrog 
omradet til «Stiftelsen Njardarheim 
Veidemarb. Etter krigen tilfalt eien
dommen det offentlige - mermest 
som et slags krigsbytte. 

Staten overtar 

Det tok mange ar f\ilr forholdet 
omkring eiendommen, som etter kri

gen ble administrert a v Erstatnings
direktoratet, kom opp til realitetsbe
handling i Stortinget. J desember 1956 
fremmet Landbruksdepartementet en 
Stortingsmelding om saken. Mot tre 
stemmer bJe det vedtatt at staten 
fortsatt skulle beholde omradet, og at 
administrasjonen skulle .Iegges under 
Land bruksdepartementet (Viltstyret). 
Formalet skulle, som det heter i Stor
tingsmeldingen i «hovudsaiw» yrere 

«- a verne am villmarkskarakteren 
til desse heiane, a ta hand om vill
rein en pa slik male at eigedomen 
om det trengst kan bli eit reservat 
for villrein i heile det store villrein
omrcldet S(/)r for J-Iaukelivegen, og 
drive ei t rasjonelt fiskestell.» 

Njardarheim ble allerede den gang 
Stortinget fattet sitt vedtak sett pa 

som det omradet som skulle danne 
grunnlaget for N orges ff/Jrste nasjo
nalpark. Det ble gitt uttrykk for dette 
fra flere av talerne under debatten. 

Tre ar senere - i 1960, vedtok 
Stortinget imidlertid a gi konsesjon 
til kraftselskapet Sira-Kyina. Regu
leringene i forbindeise med Sira
Kyina utbyggingen er noe av det mest 
omfattende som er foretatt av vann
kraftsutbygginger her til lands. De tre 
f!/lrste byggetrinn, som det viI ta fJere 
ar a gjennomf!/lre, viI i hoyedtrekkene, 
innen Njardarheim, omfatte: 

1. 	 Oppdemning av Roskreppfjorden 
med 35 meter (samt 4 meter 
senkning). Fjorden viI !/lke sitt 
f1ateinnhold med mer enn det 
dobbelte, og viI sette ca. 16000 
dekar under vann. Magasinet vii 
bli pa 695 mill. kbm. 

2. 	 Oppdemning av Svartevann med 
119 meter. Det vii f!/lre til at 
Svahellervann, Lonevann, Aure
vann, Lille Aureyann, Hyttevann, 
Satjern og Storevann blir slukt 
opp i samme magasin sammen 
med Svartevann, som blir 1,4 
miIJiarder kbm. 20000 dekar blir 
satt under vann. 

Bosvatn i Bykle - hvis vestre ende 
ligger i Njardarheim, er i forbindelse 
med utbyggingen av Brokke Kraft 
verk (J/S Q}vre Otra) - regulert 
(senket) 28 meter. 

Da Naturvernradet i 1964 avga sin 
innstilling til Landsplan for natur- og 
nasjonalparker, var Njardarheim ikke 
a finne blant de 16 omradene man 
anbefalte a legge ut til nasjonalparker. 

Naturvernradet omtaler imidlertid 
ogsa Njardarheim i sin innstilling. De 
sier bl.a.: 

«Disse reguleringene nui sies a sta 
temmelig klart i slrid m ed det som 
skulle were formalet med stalens drift 
av eiendommen. Dermed fall er mulig
helene for en virkelig natur- eiler 
nasjonalpark i Njardarheim bort.» 

Vi refererer videre fra Landsplanen: 

«Ten'engel i Njardarheim er slik 
at mesteparten av omradet er hf/Jg
fjel! som virker temmelig goldt og 
ofte steinet eller bratt og ikke s(ulig 
egnet til a ferdes i. I de liigereliggende 
strf/Jk, sa!rlig omkring Roskreppfjor
den og Auredalen, er terrenge t lell 
a ferdes i og avvekslende med innslag 
av vain, my I' og grasbevokste strek
ninger. Alt delle blir neddemmet. 

D et som bUr igjen tilfredsstiller 
darlig de krav til landskap, frilufs
ten'eng, flora og fauna som vi bf/Jr 
stille til nalur- eller nasjonaiparker. 
Det omrcidet som kan bli uberf/Jrt, 
bUr ogsa darlig armndert . Det hal' 
derfor Wen hensikt a gi noen del av 
Njardarheim status som natur- eller 
nasjonalpark. Eiendommen ma for
Irinnsvis betraktes som «villreinreser
vat». - J-I vorvidt de planlagte regu
leringene og veier i forbindelse med 
dem, vii ha uheldig virkning pa vill
reinstammen, er ikke godt a si noe 
om pa forhand . 

Det hal' va!rt antydet at deler av 
hf/Jgfjellsalmenningene Suldal, Lyse
og Bykleheiene. som stikker inn i eller 
grenser til Njardarheim, kunne utleg
ges til nasjonalpark sammen med til
grensende deler av Njardarheim. Disse 
hf/Jyfjellsalmenningene utgjf/Jres av de 
hf/Jyeslliggende fjellomrdder i trakten 
og har neppe sa!rlig interesse som na
sjonalpark, men spf/Jrsmalet bt/Jr un
ders¢kes na!rmere . Del viktigsle argu
ment for a fa en nasjonalpark her er 
at det burde va!re en slik ogsa i disse 
sf/Jrligsle fjelltraktene i landet.» 
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Det er pa basis av denne siste ut
talelsen at Agder Naturvernforening 
har tatt opp sp<1>fsmiUet om Njardar
heim og dets videre skjebne. Sp0rs
malet om a vurdere mulighetene av 
en nasjonalpark i disse nordlige om
radene (h0gfjellsallmenningene og 
deler av Njardarheim) er nemlig ikke 
blitt unders0kt niermere. 

Av Agder Naturvernforenings inn
stilling viI det ellers ga tydelig fram 
at man er uenig i N aturvernradets 
karakteristikk og dets vurderinger av 
flellomradets verdier etter reguler
ingen. - Imidlertid: 0nsker man a 
gj0re noe for a bevare de meget 
verdifulle arealene som vii bli tilbake 
i dette store fjellavsnittet, sa haster 
det med a fatte en beslutning. 

Agder Naturvernforening har som 
st0tte for dette syn pekt pa f01gende 
forhold: 

1. 	 liS 0vre Otra (Brokke kraftverk) 
har S0kt om konsesjon for videre 

Njardarheim eier en vrimmel av gode 
jiskcvann. FOlo Pcr H. Baugslli!. 

reguleringer av Bosvatn i Bykle. 
(Dette vanns vestre ende stikker 
inn i Njardarheim). 

2. 	 Det arbeides intenst med prosjek
tet forlengelse av anleggsveien fra 
Sirdal til Roskreppfjorden 
over mot Setesdal, - en vei som 
viI ga like s0r for selve Njardar
heim (statseiendommen), men 
som viI skjiere tvers over det 
samlede fjellavsnittet - som 
Agder Naturvernforening har 
funnet a matte se under ett, som 
et hele. 

3. 	 Vest-Agder Elektrisitetsverk har 
S0kt om konsesjon for regulerin
ger i Monsvassdraget (0vre Man
dalsvassdraget) - i det s0rlige 
omradet som utvalget ogsa har 

funnet n0dvendig a ta med i sine 
vurderinger. 

I till egg til dette kommer at man i 
det s0rlige omradet som grenser opp 
til Njardarheim na s0ker a utnytte 
grunneierinteressene, noe som abso
lutt pa lengre sikt vii fa betydning 
ogsa for statseiendommene og utvik
lingen innen dem, og ikke minst for 
flella vsnittet som villreinomrade. 

* 
I den innstillingen Agder Natur

vernforening har avgitt om Njardar
heim og som Norges Naturvernfor
bunds styre na har gitt sin tilslutning 
til og videresendt til Kommunalde
partementet (Administrasjonen for 
friluftsliv og naturvern) - heter 
det bl.a.: 

De reguleringene som er vedtatt ut
f¢rt i Njardarheim, rna - som Na
lurvernradet ogsa peker pa, sies a 
sla temmelig klart i strid med det 
som) i f¢lge Storlingsmelding nr. 11 
1957 og Stortingets vedtak samme ar 
skulle were formalet med statens drift 
av omradet. - Vtvalget mener 
imidlertid at man ikke av den grunn 
kan 0 p p g i en naturfredning i al
menningen. Del har absolutt sin hen
sikl a gi Njardarheim og tilgrens
ende omrader status som naturfredet 
omrade, og vi skal begrunne dette syn 
na:rmere: 

Kraftresursene i Njardarheim er 
meget store, og selv om man hadde 
fait en naturfredning pa et tidlig tids
punkl i omradet, matte man regne 
med at ulnyttelsen av energien ville 
blitt akluell. 

Vlvalget vii gjerne gi uttrykk for 
at man prinsipielt b¢r sake a natur
frede absolutt u b e r ¢ r t e omrader, 
og videre s¢ke a holde disse om

radene fri for vassdragsreguleringer 
og andre inngrep i ¢konomisk ¢ye
med. 

Vtvalget vi! imidlertid sa sterkt det 
kan, presidere at man i de deler av 
landet hvor utviklingen har medf¢rt 
en vesentlig innskrenkning av de slr/lr
re, uberr/lrte omradene, rna ta konse
kvensen av denne situasjon, og sr/lke 
en forening av naturverninteressene 
og den r/lkonomiske utnyttelse av om
radet. - Njardarheim er elter ut
valgets mening et typisk omrade der 
disse hensyn rna tas. 

Som sMtte for dette syn kan 
anf0res: 

S0r for en linje trukket vest-0st 
over Haukelifjell finnes ikke lenger 
i Norge et eneste st0rre omrade hvor 
det vii Viere mulig a legge en natur
eller nasjonalpark etter de krav 
Naturvernradet inntil na har stilt til 
landskap, flora og fauna ved natur
fredninger av denne art. 

Vtvalget mener at Njardarheim 
med tilstr/ltende hr/lgfjellsalmenninger, 
pa tross av vedtalte reguleringer er 
det omradet som fortsatt gir best 
grunnlag for en naturfredning i den 
sr/lrligste del av landel. 

Arronderingen av omradet vil av
henge av den fremtidige status, be
tydning og bruk en viI tillegge det.» 

Omriidets beskaffenhet 

Helhetsinntrykket av Njardarheim
omradet er et kupert, relativt t/i'lrt 
fjellomrade, med flere h0ytliggende 
fjellmassiver av utpreget gold, niermest 
vegetasjonsl0s natur, og med frodi
gere vegetasjon langs hovedvassdra
gene og de lavereliggende dalf0rene. 
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Fjellmassivene er oppdelt ved tverr
daler og gjennomskaret av de to 
hovedvassdragene i nord-syd retning: 
Sira og Kvina. 

I begge hIDyfjellsal1menningene inn
gar de hIDyeste fjellpartiene i omradet, 
likeledes er store deler av det nordlige 
Njardarheim (mellom allmenningene) 
og Rjuven meget IDde. 

Den vertikale utstrekning av det 
lavalpine beltet (vierbeltet), er imid
lertid betydelig stIDrre i denne part av 
landet enn for eksempel pa 0stlandet. 
Man finner minst 500 meters hIDyde
interval! i Setesdal - mot 375 meter 
i Rondane. I Setesdalens vestheier star 
det spredte, krattlignende bjerkeholt 
opp til 970 meter o. h. Det er et 
sa:rtrekk innenfor denne regionen av 
Setesdalsheiene. 

Det finnes ikke lay som man legger 
merke til i hele vierbeltet, og noen 
hIDyereliggende la vregion eller mellom
alpint belte eksisterer ikke. Pa de aller 
h0yeste toppene er jorden til dels 
borte og fIDlgelig ogsa blomsterplan
tene. Her overtar blankt fjell. 

Det viI ved reguleringene innen 
Njardarheim alene bli satt 36000 
dekar under vann. Det er alt sammen 
fjellstrekninger, men det er de fro
digste omradene i dalf0rene langs de 
to hovedvassdragene som viI forsvinne. 

Man vii imidlertid understreke at 
det blir deler igjen av omradet med 
meget frodig vegetasjon. Man kan for 
eksempel nevne: Breiadalen, Ljosa
dalen, omradet fra Holmevann og 
sydover, Hahelleren, og likedan om
radene langs den regulerte Roskrepp
fjordens 0stside. 

Fjellmopil (Salix herbacea) - en 
av villreinens viktigste beiteplanter, 
finnes i store mengder i de h0yere
liggende fjelldaler i Njardarheim, helt 
oppunder sneleiene, men kan neppe 
erstatte laven som vinterna:ring. 

$ 

Fisket omradet 

Foruten de store skadevirkninger 
reguleringene vii fa for beiteomradene, 
er det vel fIDrst og fremst f.isket som 
rammes i den delen av de to vass
dragene hvor oppdemningene skjer. 
Bade Roskreppfjorden og alle vannene 
som gar inn i Svartevannsmagasinet 
er blant de beste man har i Njardar
heim. Fisket har ellers alltid va:rt 
meget godt i hele dette heiomradet, 
og dets betydning var sterkt fremme 
i den allerede siterte Stortingsdebat
ten. 

I Stortingsmeldingen ble produksjo
nen i omradet beregnet til mellom 
4000 og 5000 kilo pr. ar, men man 
ansa det mulig a komme opp i 8 000 
kilo pr. ar ved kultiveringsarbeider. 

I konsesjonss0knaden fra Sira
K vina ble det ikke lagt skjul pa at 
reguleringene ma antas a gripe sterkt 
inn i vilkirene for 0rreten. Inspekt0
ren for ferskvannsfisket sier i et PM 
(til konsesjonsslDknaden) at i de til
feller hvor reguleringsh0yden er over 
30 meter, vii fisket bli helt 0delagt. 
Det gjelder i sa fall bade Roskrepp
fjorden og Svartevannsmagasinet. 

Villreinen omradet 

N orges s0rligste villreinstamme har 
tilhold i Njardarheim og i h0gfjells
traktene sIDr for Haukeliveien 
mellom,Rogalandsheiene og vestheiene 
i Setesdal. Villreinomradet strekker 
seg i sIDr helt ned mot Aseralsheiene. 

Man regner at det samlede areal av 
villreinomradet om fatter ca. 5 000 
kvkm. (Njardarheim utgj0r altsa en 
femtepart av dette). Av det samlede 
areal kan imidlertid bare en forholds
vis liten del betraktes som produktive 
beiteomrader for reinen, og bestands
tettheten pr. flateenhet innen det sam
lede areal rna derfor sies a va:re liten. 

Det er gjort flere fors0k pa takse
ring av villreinstammenes stIDrrelse i 
omradet, uten at man vel i dag kan gi 
noen eksakte tall. - I 1928, da be
standen var pa et lavmal, ble den 
anslatt til omlag 1 000 dyr. I 1937 
ble den anslatt til 9000 dyr (Gunnar 
Brokke). Det var derfor man med en 
viss overraskelse mottok resultatet av 
en fly telling i 1962 - med en bereg
ning pa 3 000 dyr i omradet. - Det 
var da for0vrig sterkt motstridende 
oppfatninger av hvorvidt denne be
regning gay et korrekt inntrykk av 
dava:rende totale bestand eller ikke. 
(Det la mUligens atskillig h0yere). 

Det har va:rt antydet at en bestand 
pa 5 000 til 6 000 dyr i omradet skulle 
va:re passende i forhold til de nava:
rende beitemuligheter. Dersom dette 
er riktig, ma man kunne si at om
radet som helhet har en heller liten 
bestandtetthet, idet bestanden er 
knyttet til de mest produktive dal
stnok. Det er sannsynlig at det er 
beitemulighetene, sa:rlig da vinterbei
tene - eller rettere sagt mangelen pa 
slike, som er den bestandsregulerende 
minimumsfaktor. 

Det s0r1ige omradet 
Foruten selve Njardarheim - med 

tilst0tende statsallmenninger har ut
val get funnet at ogsa de privateide 
omradene s0r for Njardarheim rna 
tas med i vurdering av dette fjellav
snittet. 

Vest-Agder Elektrisitetsverk har 
S0kt om konsesjon for reguleringer i 
dette omradet, det viI si i 0vre del 
av Mandalsvassdraget (Monsvassdra
get). - Reguleringene omfatter aile 
vann: Nordre og S0ndre Monsvann, 
0yarvann, Store og Midtre Olavs
vann, Trovann, Vestre Langsvann og 
Flysjevann. - Man viI fa magasin

kapasitet pa tilsammen 135,8 mill. 
kbm., og innvinne ca. 88 mill. kwh 
pro ar. Det blir demmet ned 5860 
dekar terreng ved reguleringene. 

Ingeni0rfirmaet R. Brusletto har i 
en uttalelse til Statens Friluftsrad 
datert 27. juni 1966, uttalt at regule
ringsplanene «virker noe foreldet» nar 
man tar i betraktning de store utbyg
ninger som er i gang i nabovassdraget 
Sira-Kvina, hvor ogsa VAE er med. 

Brusletto mener det er menings
llDst a bruke et sa lite og sa 
beferdet vassdrag for flerarsre
gulering. Dette b0r skje i de store 
magasiner hvor skadevirkningene 
er relativt sma. 

Dette s0rlige omradet er et av de 
mest frodige i fjellavsnittet. Det har 
for store deler en rik vegetasjon 
med gressvekster, bj0rk og vidje. 

Omradet er i de senere ar blitt mer 
og mer belastet som beiteomrade for 
reinen, bade sommer og vinter. -
Som jaktomrade er det i dag meget 
attraktivt, og det betyr 0konomisk 
atskillig for grunneierne. 

Fisket i omradet er meget rikt, 
det er mUligens et av de beste fiske
omrader i de mer sentrale deler av 
SIDrlandsheiene i dag. Fisket har ogsa 
tradisjon i dette fjellavsnittet. Kris
tiansand og Opplands Turistforening 
har siden 1890-arene leiet fiskeretten 
1 en god del vann i omradet, og har 
ogsa 0vd pleie av fisket her, med 
utsetting av yngel og kontroll. 

Omradet ma betraktes som en del 
av Kristiansand og Opplands Turist
forenings viktigste «nedslagsfelt». Det 
gar flere turistruter gjennom omradet, 
og de h0rer til de mest trafikkerte. 

Veiplanet 

I forbindelse med Sira-Kvina-an
leggene er det bygget en aoleggsvei 
fra Sirdalen og inn til Roskreppfjor
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den (Hahelleren). Srerlig fra Rogaland 
(Stavangers) side - men ogsa fra 
Setesdal (Valle kommune), er det lagt 
ned et intenst arbeid for a fa denne 
veien forlenget over mot Evardal eller 
Myklevann, hvor man ville fa den 
knyttet sammen med den gamle 
Heibergs vei fra Setesdal. 

Den offisielle linje - vedtatt av 
Stortinget (en del a v den gamle Riks
vei 10) gar over Kvinen-Gaukheiom
radet til Langeid i Setesdal, altsa noe 
lenger mot s0r erm anleggsveien. 
Denne veien er pabegynt fra Sirdals
~iden, men det har ikke vrert arbeidet 
pa anlegget de senere ar. Prosjektet 
har heller ikke vrert f¢rt opp pa 
riksveibudsjettet pa lang tid. 

Inntil offisiell utredning om dette 
veisp0rsmal foreligger, mener utvalget 
at man rna ga ut ira at den av Stor
tinget vedtatte trasse for R 10 (na 
R 45) er vel fundert og bygger pa en 
praktisk og 0konomisk vurdering. 

Den foreslatte forlengelsen av an
leggsveien Sirdal-Roskreppfjorden, 
med tilknytning til den gamle Heibergs 
vei, vii etter utvalgets mening fa liten 
betydning som forbindelsesvei. Med 
den standard den planlegges bygget i, 
vii den ikke kunne holdes apen som 
helarsvei. Man rna derfor regne med 
at det er meget langt frem, og det vil 
kreve store uttellinger f0r linjen kan 
fa noen trafikk0konomisk betydning, 
bortsett fra en viss personbiltrafikk i 
sommerhalvaret. 

Veien vii skjrere omradet (hele 
fjella vsnittet sett under ett) ito. -
Dersom man 0nsker a opprettholde 
disse heiene som villreinomnide, risi
kerer man: 

1) 	 a dele reinstammen i to flokker, 
en syd for veien og en nord for 
veien 

2) 	 a skjrere et av de viktigste beite
omradene i dag bort fra omradet 
for0vrig, og fortrenge reinen 
helt fra det s0rligste fjellavsnittet. 

Det er sannsynlig at det press denne 
veien vii skape pa tilgrensende arealer 
- i form av hyttebygging m. V., samt 
0ket trafikk kan komme til a fa 
meget uheldige virknipger. Utvalget 
er tilb¢yelig til a tro at en utvikling 
som summert under pkt. 2 ovenfor 
er den mest nrerliggende. 

De samme f01ger som foran nevnt, 
vii reguleringene i Monsvassdraget 
trolig fa for viUreinstammen. Det 
ville vrere urimelig ikke a regne med 
at en viss utvandring vii gj0re seg 
gjeldende, nar beiteomrader forsvin
ner, topografien endres og det frem
tvinges end ringer i dyrenes tilvante 
trekkruter. Idette omrade vii man 
derved risikere a bli pat0rt betydelige 
tap jakt0konomisk. 

De foreslatte regu1eringene i Mons
vassdraget utgj0r i areal bare en liten 
prosent av omradet, men det er her, 
som ved reguleringer vanligvis, de 
omradene som har st0r8t verdi, bade 
som beite- og friluftsomrade, som 
forsvinner. 

De forestlatte reguleringene vii der· 
t.il bli foretall spredt over et anseelig 
fjellavsnill, slik at inngrepene vii 
komme til a prege hele omradet. 

Dette sett i sammenheng med om
radets betydning som villreinomrade, 
vii utvilsomt fa store konsekvenser pa 
lengre sikt. Den friluftsmessige be
tydning av arealet vii ogsa bli sterkt 
skadelidende ved den foreslatte regu
lering. 

FEMUND
AKSJONEN 

Fra og med mai i fjor har arbeidet 
for a hindre regulering av Fe

munden og Trysilvassdraget vrert en 
av forbundets store saker, og bade 
sekretariatet og frivillige har brukt tid 
og krefter for a gi aksjonen st0rst 
mulig slag kraft. 

Dette arbeid har f¢rst og fremst 
resultert i det skriv som ble over
levert Stortinget 5. desember, under
tegnet av 15 landsomfattende organi
sasjoner med et samlet medlemstall 
pa over 340000. (Se Norsk Natur 
nr.4/1966). 

Pra Pemundell. Poto P. A. RqJslad. 

Et viktig skritt ble tatt av Norsk 
Forening for Vassdragspleie og Vann
hygiene, som 10. oktober arrangerte et 
stort opplysningsm¢te om saken, og 
som siden har fulgt opp med verdi
fullt informasjonsarbeid. 

Tidlig pa h0sten innl0p ogsa pro
test til Stortinget fra elever og lrerere 
ved Nissens skole i Oslo, og dette 
tiltak har fatt f01ge av st¢tteaksjoner 
fra Bildende Kunstneres Samfunn, 
ensemblet ved Den Norske Opera og 
medlemmer av Filharmonisk Selskaps 
Orkester. Aile har henvendt seg di 
rekte til Stortinget. Norsk Folke Ferie 
har i et brev til nasjonalforsamlingen 
gjort synspunkter gjeldende som i 
hovedtrekkene faller sam men med 
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HENVENDELSE TIL 
REGJERINGEN OM 
FEMUNDSAKEN 

Den 1. februar i ar ble f¢ilgende 
henstilling fra Norges Naturvernfor
bund sendt til regjeringen: 

N orges Naturvernforbund er kjent 
med den foreliggende Stortings

melding fra Kommunal- og Arbeids
departementet (St. meld. nr. 64 (1965/ 
66)) «Om Naturvernradets innstilling 
om landsplan for Natur- og Nasjonal
parker i Norge», hvor det til slutt 
under pkt. 5.11 og 5.12 bl. a. heter: 

Yare, og 13. februar kom meldingen 
om at Trysilbygdenes jeger- og fisker
foreninger samt den lokale innlands
fiskenevnd hadde inngitt sin protest 
gjennom Hedmark Fylkes Jakt- og 
Fiskeforbund. 

NNV har sett og ser det som en 
oppgave a koordinere den brede reak
sjon planene om Femundreguleringen 
har vakt, og konstaterer derfor med 
g1ede at «motstandsbevegelser» opp
star og virker pa stadig flere hold. 

Forbundet har drevet en grundig in
formasjonsvirksomhet vis-a-vis myn
digheter, presse og kringkasting, og 
har lagt vekt pa a holde interesserte 
organisasjoner og enkeltpersoner l(IJp
ende orientert om arbeidets gang. 
Ncer sagt overalt er bade forstaelse og 
interesse lagt for dagen, og savel den 
periodiske presse som dagsavisene har 
vcert til stor hjelp og st(IJtte. 

Den 1. februar sendte NNV et 
viktig brev til regjeringen (se ovenfor). 
Der blir det anmodet om at proble
mene i forbindelse med Femund
reguleringen, Femundmarka nasjonal
park, Gabrielsenkomiteens frednings
forslag og kompensasjon til Engerdal 
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«5p0fsmalet om fredning av Femund
marka rna utsta inntil regulerings
saken er avgjort». 

Vi er ogsa kjent med den innstil
ling som Unders(lJkelseskomiteen vedr. 
fredning mot vassdragsutbygging 
«Gabrielsenkomiteen» - har avgitt i 
sp0rsmalet om Femundreguleringen, 
og vi tillater oss a sitere (Innst. side 
24): 

«Komiteen mener at Femunden og 
omrildet mellom Femunden og riks
grensen med sin beliggenhet og sine 
naturforhold tydelig peker seg ut som 
et omrade som det rna vcere (lJnskelig 
Ii bevare for friluftsliv - fotturer, 

kommune for unniatt regulering blir 
behandlet som en sak. Dersom regu
leringssaken overhodet fremmes, vii 
en slik saksbehandling bidra til en 
balansert vurdering av fordeler og 
ulemper ved prosjektet, slik at ogsa 
verdien av ur(IJrt natUf kan fa telle 
med. Dette vii kunne fa den st(IJrste 
betydning for saker av samme karak
ter i andre landsdeler. 

Nar det gjelder NNV's forslag om 
opprettelse av et ekspertteam, b(IJr den 
opinion som na er tilstede tilsi at re
gjeringen tar henvendelsen til f(IJlge. 

En vassdragsregulering er uoppret
telig. Her har vi dessuten a gj(IJre med 
et omrade av uvurderlig verdi. Derfor 
far kravet om veloverveide l(IJsninger 
dobbelt styrke. 

Enna er intet kjent om hvorledes 
reguleringssaken star, eller om nar den 
eventuelt viI bli fremmet. Men etter
som oppmuntring stimulerer til fort
satt innsats, er det ingen grunn til a 
nekte seg en behersket optimisme. Det 
som gjenstar er na jevn innsats for a 
f(IJlge opp saken, og her gjelder det 
at hver iscer yter sitt. 

R.V. 

jakt, fiske og andre former for rekrea
sjon, og anbefaler at Femunden og 
andre vassdrag i Femundmarka mel
lorn Femunden og riksgrensen blir 
bevart ur0rt.» 

To av komiteens seks medlemmer 
forutsetter: 

«at fredningen av Femunden og 
R0avassdraget begrenses til 10 ar og 
at sp(IJrsmalet om fortsatt fredning blir 
tatt opp til vurdering innen lO-ars
periodens utl0P, idet Femunden og 
Rogen da b(IJr ses under ett.» 

Norges Naturvernforbund er vi
dere oppmerksom pa at det er S(IJkt 
konsesjon pa regulering av Femund
vassdraget, og at Hovedstyret for Nor
ges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
del vis har anbefalt denne s0knad, og 
at saken na befinner seg i Industri
departementet. 

Var oppfatning av reguleringssaken 
er kjent, blant annet gjennom vart 
brev og det (lJvrige materiale som 5. 
desember i fjor b1e overlevert Stor
tinget, og som en del regjeringsmed
lemmer og embetsmenn har fatt til
sendt. Det man viI vinne ved en even
tueU utbygging av dette S0r-Norges 
siste, store, uregulerte vassdrag utgj0r 
bare ea. 0,3 % av Norges nyttbare 
vannkraft. (Kilde: Statistisk Arbok 
1966.) 

I tillegg til de to ovennevnte sp(IJrs
mal om opprettelse av nasjonal- og 
naturpark og fredning av vassdraget, 
kommer problemer i forbindelse med 
kompensasjon til Engerdal for unn
latt regulering. 

Innstillingen fra Gabrielsenkomiteen 
- den har na foreligget i mer enn tre 
ar, men beror fremdeles i Industri
departementet - og Landsplanen for 
natur- og nasjonalparker, b0r bli 
supplert med en sakkyndig utredning 
av sp0rsmalet om kompensasjon til 
Engerdal kommune. Med et slikt sup

plement mener vi myndighetene vii fa 
et godt grunnlag for a veie fordeler 
og u1emper i det foreliggende saks
kompleks. En viktig del av en slik 
utredning blir a vurdere de immater
ieLle verdier som ligger i a bevare ube
r(IJrt natur. Sp(IJrsmal av denne karak
ter har aldri vcert skikkelig utredet og 
det er pa tide at det gj(IJres. Det beste 
ville vcere om man i den foreliggende 
sak kunne trekke opp retningslinjer 
som kunne danne m(IJnster i lignende 
saker. 

Det er etter var mening naturlig a 
ta utgangspunkt i tilfellet Engerdal. 
Her har staten, som grunneier, bade 
en scerlig oppfordring og ogsa en spe
siell anledning til a finne frem til tjen
lige tiltak. - Kommunen er vanske
Iigstilt, men de (lJkonomiske problemer 
og interesser som knytter seg til sp(IJrs
malet om vassdragsutbyggingen er 
ubetydelige i landsmalestokk. 

Vi tillater oss derfor a foresla at 
det blir nedsatt et allsidig sammen
satt ekspertteam som tar til oppgave 
a) a utrede kompensasjonssp0rsmalet 

til Engerdal kommune under forut
setning av at FemundeniTrysil
vassdraget fredes mot vassdrags
utbygging og i denne forbindelse 
utrede verdien av slik fredning. 

b) a utrede kompensasjons- og er
statningssp0rsmal i forbindelse 
med naturfredning generelt. 

Under enhver omstendighet anmo
der vi om at de saker vi innledningsvis 
har nevnt ikke blir behandlet isolert, 
men tas opp som en sak i savel Re
gjering som Storting. 

Med hilsen 

Norges Naturvernforbund 
Anders Hagen (s) 

formann. 

Magne Midttun (s) 
generalsekretcer. 
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I "UTVIKLINGENS" NAVN 

Tanker omkring 0dslingen med 
dyrket mark 

AV ULF HAFSTEN 

«Man borde tiil/raga en moral
isk installS och aile de df/!da, om 
man hal' rall alt lagga jord igen, 
jord som hal' brUlilS under man
niskors svelt och kostat sci oer
hard mada. » 

Iva,. Lo-Johansson. 

Bare man har en anerkjent be
nevnelse for det man gj0r, kan 

man visst foreta seg hva det skal vcere 
nil. for tiden. Da svinner likesom en
hver betenkning, da resignerer vi full
stendig og gider knapt bry hjernen 
med a tenke saken ncermere igjennom. 

En slik magisk benevnelse er ordet 
«utvikling», et ord som fullstendig er 
blitt et «sesam sesam» for mer sagt 
aile tenkelige og utenkelige foretag
ender i tiden. «Det er vel utvik
lingen», sier fjellbonden og lar voll 
og beitemark oppsluke av enorme 
vannmagasiner. «Det nytter vel ikke 
a stoppe utviklingen », mumler lav
landsbonden og lar den fruktbare 
odelsjorden ga til oljeraifinerier, alu
miniumsverk, flyplasser og boligfelt. 
Det teller lite at jorden er aldri sa 
fruktbar eller at den har vcert i slek
tens eie i aldri sa mange generasjoner. 
Man skal da ikke vcere sentimental 
i var rasjonalistiske tid! 

~ En av de siste jeg h0fte resignere, 
Li; var 0stfold-bonden som ble intervjuet 
~ av fjernsynet for en tid siden, i for

c; ~ bindelse med planene for den nye 
Follo-flyplassen, flyplassen som er<:> 
utviklingens navn var han villig til a ~ 

gi fra seg jordvegen, enda den re
presenterer noe av den fruktbareste 
jorda i hele fylket! Det argument 
som for 0vrig ble fremsatt, at den 
tenkt a skulle avlaste Fornebu. I 
nye flyplassen jo matte ligge S0r 
for hovedstaden, da praktisk talt all 
lufttrafikk kommer inn fra s0r, er 
mildest talt sa komisk at det neppe 
kan tas alvorlig. At takeforholdene 
er minst like vanskeJige ved Dr0bak 
som pa Fornebu og at Oslo i frem
tiden regnes a utvikle seg nordover 
mot Kongsvinger, ble derimot ikke 
trukket frem. 

Et annet eksempel pa hva man 
tenker a gj0re i utviklingens navn, er 
anlegget av den nye Ringeriksbyen 
Dar den nye traceen for Bergensbanen 
gjennom Krokskogen er blitt et fak
tum. Man regner her med a dispo
nere, det viI si legge ut til bebyggelse 
etc., mermere 20 000 mal med produk
tiv jord. De som steller med prog
noser her i landet har nemlig sagt at 
om kort tid viI omkring 80 % av 
Norges samlede befolkning bo i by 
ellef annen form for tettbebyggelse. 
Vi skal med andre ord, nesten uten 
unntagelse, pa en eller annen mate 
tjene det nye industrisamfunn som 
tydeligvis er «utviklingens» store og 
Iysende mal. At tallet pa aktive mat
produsenter i vart land er i sterk 
nedgang samtidig som tallet pa kon
sumenter 0ker, later visst ikke til a 
bekymre noen. 

Dette skjer i en tid da millioner av 
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mennesker suiter og d0r pa grunn av 
mangel pa mat. Og ser man litt frem
over, er situasjonen enda mer hapl0S. 
Jordens befolkning 0ker nemlig med 
noe sant som sier og skriver 120 000 
individer pr. dag. Dette er en tilvekst 
som er sa enorm at man regner at 
jordens befolkning vii ha fordoblet 
seg allerede ved slutten av det ar
hundre vi na lever i. 

Men kj~re, sier mange. det er da 
ikke her i var del av verden. at be
folkningen 0ker sa sterkt og at folk 
d0r av matmangel. Det er i India, 
Kina og Afrika dette skjer. Hva 
hjelper det om vi her oppe sparer 
pa den vesle jorda vi har? Og for
resten, i USA der far man jo bidrag 
for a begrense produksjonen i land
bruket! Dessuten, mener mange, vi 
som bor sa langt oppe mot den evige 
is og sne, burde vel i det hele tau 
ikke befatte oSS med jordbruk. Dertil 
er da klimaet altfor ustabilt og lonn
somheten altfor usikker. Nei, la dem 
dyrke jorda som lever under rnindre 
ugjestmilde klimaforhold, og la oss 
spesialisere oss pa industri, vi som 
har sa mange fosser og vassdrag a 
bygge ut og som er velsignet med sa 
rikelig og billig e1ektrisk kraft. 

Jeg skal innromme at mange av 
disse resonnementer kunne hatt at
skillig for seg, om vi bare had de 
levet i en velordnet verden, der aIle 
stater og land samarbeidet, der krig 
var ute1ukket og, ikke minst, der be
folkningstilveksten var under full 
kontroll. Men akk 0 ve, sa aldeles 
ufullstendig og kaotisk som tilstan
den enna er, far vi visst renonsere 
pa den slags verdensomfattende plan
legging og heller ga inn for a oke 
matproduksjonen det vi kan, enhver 
pa sitt sted, - selvom det i 0yeblik
ket ikke synes s~rlig profittbetont. 
Bare det a fa i stand et felles han

delsmarked mellom en del av Europas 
stater, synes jo a by pa n~rmest 

uoverstigelige vanske1igheter. Den 
kalde krigen mellom ost og vest kan 
pa kort tid utvikle seg til en ny 
verdensbrann, med krig og d0d, blo
kade og hunger. En stor del av ver
den er sa hemmet av fordommer og 
manglende innsikt at muligheten for 
a fa i stand en fodselskontroll i 0ye
blikket n~rmest synes utopisk. 

Pa denne bakgrunn virker det mer
mest vett10st at respekten for kultur
jorden er sa liten som den er i yare 
dager. Jeg vet ikke akkurat hvor " 

meget dyrket jord som odes her i 
landet hvert ar, men jeg kan nevne 
at i det lille Danmark, hvor for 
0vrig landbruket spiller en sa stor 
rolle, odes det ikke mindre enn 
100000 mal jord pr. ar. I hele verden 
¢Ides det noe sant som 100 millioner 
mal dyrket mark arlig. Det er pa 
denne bakgrunn ikke sa rart at vi 
biologer er begynt a bli engstelige og 
forsoker a rope et varsku for det enna 
er for sent. 

Sannheten bak den utviklingen 
vi er inne i, er nemlig at vi 
mennesker rett og slett er i ferd med 
a forberede var egen undergang. For 
faktum er at sa lenge vi mennesker 
ikke er i stand til a gjore fotosyn
tesen etter, det viI si ved sollysets 
hjelp a skape organisk stoff av kull
dioksyd og vann, slik plantene og 
bare disse kan det, er vi helt og hol
dent aVhengig av vegetasjonen. Nar 
det kommer til stykket, er nemlig 
«alt kjott gress», slik en ber0mt bio
log nylig har uttrykt det. Det er der
for langt fra noen spok nar vi bio
loger hevder at bonden og hans jord 
i virke1igheten burde fredes. I hvert 
fall burde det vrere en se1vfolge at 
man, sa langt det overhodet lar seg 
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1890-1966 

Da forstkandidat Thv. Kierulf d0de 
julaften 1966, etter en tids sykeleie, 
var det en av norsk naturverns mest 
trofaste og virksomme venner og 
stotter som gikk bort etter en lang 
og resultatrik arbeidsdag i naturver
nets tjeneste. 

Thorvald Kierulf var f0dt i Asker, 
ble student 1909, forstkandidat fra 
Norges Landbruksh0yskole 1915. Fra 
1923 til 1939 var han sekretrer i Det 
Norske Skogselskap, fra 1940 til 1960 
kontorsjef. I mange ar redigerte han 
«Tidsskrift for Skogbruk» og «Sko
gem>. 

I 0stlandske Naturvernforening var 
Kierulf formann 1951-1965, i Lands
forbundet for Naturvern (na: Norges 
Naturvernforbund) formann 1956
1963, og da Statens Naturvernrad ble 
opprettet, ble han form ann ogsa der, 
i to trearsperioder fra 1956 avo Han 
ble utnevnt til reresmedlem av Natur
vernforbundet 1963, innehadde Kon
gens fortjenstmedalje i gull, og var 
reresmedlem av Danmarks Natur
fredningsforening. 

I en vanskelig tid med ytterst sma 
resurser var det Kierulf som repre

senterte kontinuiteten og drivkraften i 
arbeidet. Det er f0rst og fremst hans 
initiativ og han utrettelige arbeid vi 
har a takke for alt som ble gjennom
f0rt i hans formannstid: Jutulhugget 
ble fredet 1959, Gutulia ost for Fe
mundsenden (administrativt) 1956, 
Ormtjernkampen i Gausdal Vestfjell 
(likes a) 1956, Rondane 1962, «Even
tyrskogen» i S0r-Aunedal prestegards
skog 1958, B0rgefjell 1963, m. fl., 
videre fuglelivet i mange omra.der, 
mistelteinen, mange enkelttrrer og 
bestander, bl. a. eikebestanden pa 
Nesodden. Dessuten ble mange st0rre 
og mindre saker behandlet i hans 
tid, bl. a, sikringen av Elferdalen 
urskog i Have skog i Lisleherad, 
Jotunheimen og omrader pa Dovre 
og i Pasvik, for bare a nevne noen 
av de st0rste, dessuten sp0rsmal om 
rovd yrjakt, vassdragsreguleringer, 
skjemmende reklameskilt og meget 
mer. 

I «0stlandske» arrangerte han ar
lige utflukter, som medlemmene satte 
stor pris pa. Pa slike dagsturer hadde 
han alltid eksperter til a gj0re rede 
for srerlige for hold, men opplegget 
og gjennomf0ringen var f0rst og 
fremst preget av hans egne mange
sidige kunnskaper og interesser, ogsa 
a v kulturhistorisk art. Likeledes vaT 
det Kierulfs ide som f0rte til at for en
ingen begynte a utgi sin serie av sma
skrifter, som det hittil eT blitt utgitt 
syv numre av, under Kierulfs redak
sjon. 

Vi som hadde den glede a sam
arbeide med Kierulf og a regne ham 
som venn, minnes det varme, lyse, 
harmoniske menneske, som alltid var 
taktfull og hensynsfull mot andre. 
Han elsket alt som var vakkert. Dette 
var ogsa grunnlaget for hans arbeid 
med vern om norsk natur. 

Ove Arbo H¢eg . 
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HANS I<AURI 

N ,ATURVERN OG 
MENNESKENES MILJ0 

Sammendrag av fore drag pi\. Vest
landske Naturvernforenings arsm0te i 
Bergen 21. februar 1966. 

Den store Amerikanske paleonto
logen og anatomen Fairfield Os

born har sagt en gang: «Store kunst
verk 0delegger vi ikke lenger. Tverti
imot, vi fyJJer Yare museer og sam
linger med kunstskatter og betrakter 
disse som ting av lIerstattelig verdi. 
Men var sivilisasjon har ennu ikke 
nadd et slikt niva at vi betrakter 0de
leggelsen av et vakkert skogsparti, et 
dalf0re eller utryddelsen av en dyre
eller vekstart med samme avsky.» 

Det har gatt noen a rtier siden Os
born levde. Vart syn pa naturens este
tiske verdi har kanskje forandret seg 
noe til det bedre. I meJJomtiden har 
imidlertid menneskenes virksomhet ut
viklet seg dithen at naturmilj0er i 
stadig stq,rre om fang underkastes for
andring, teknisk utnyttelse og 0de
leggelse. 

Det pietetsfulle i Osborns uttalelse, 
den rousseallske betraktningsmaten, 
er blitt forandret. Parallelt med vart 
stigende levestandard, en 0kende ur
banisering, er behovet for rekreasjons
og fritidsomrader blitt st¢rre og det 
estetiske i oppfatte)sen er blitt forenet 
med en praktisk dagsaktllalitet nar det 
gjelder a bevare naturarealer. 

Dette er imidlertid bare den ene 
siden av problemet. Sp0rsmalet idag 
gjelder - hvorvidt vi holder pa med a 
0delegge vart eget livsmilj\1l? Det sies 
HOMO SAPIENS skal fa beskyttelse 
mot HOMO FABER's virksomhet 

.,,;
c:: det fornllftige menneske b0r beskyttes 
<:; mot hva mennesket smeden, mennes
!::::;'" ket teknikeren foretar seg. At men
"'C neskene er i stand til a. 0delegge sitt 

eget eksistensgrunnlag, sitt eget !ivs~ 
o milj0 , er ikke nytt. Gamle kulturer i 
~ For-Asia er forsvunnet, f0rst og 

fremst takket vrere at nreringsgrunn
laget ble 0delagt. Den nuvrerende 
kompakte fattigdommen i Middel
havslandene tok sin begynnelse mer 
enn 2500 ar tilbake, da skogene ble 
0delagt og erosjonen fikk fritt herre
velde. Fra nyere tid har vi utallige 
eksempler fra Nordamerika, Afrika, 
Sydamerika, Asia, der feilaktig drevne 
akerbruk som ikke bel til pas set de 
naturlige forutsetningene, har resllitert 
i 0deleggelser ved eros jon og jord
flukt. 

Landbrukeren, gardeieren , eier sin 
skog og bruker den. Han aYler, sar og 
h0ster. Han hugger sin skog og plan
ter en ny og han kan selge og a vsta 
mark til bebyggelse, og det fins ingen 
som viI betvile hans rett til a gj0re 
sa. Eller, jorden kan bli ekspropriert 
og anvendes til byggevirksomhet. 

Imidlertid rna man se pa denne' 
situasjonen i et historisk perspektiv 
og i fremtidige prospekter blir bildene 
noe varierte. Da rna vi betrakte dagens. 
landbruker som en lenke i slektled
denes lange rad. Da ma vi se pa ham 
som en forvalter som har fatt eien
dommen i arv og skal gi den videre 
til sine etterkommere. Han b!ir et 
ledd i utviklingen - uansett i hvilken 
retning utviklingen kan gao Den gjel
der imidlertid ikke bare landbrukeren, 
men hele den nuvrerende generas jon 
av folket. 

Hva mottok vi og hva levner vi 
etter oss - hvorledes har var forvalt
ning artet seg? Er yare vann fortsatt 
rike pa !iv, eller er de 0delagte av 
avl0psvannet, forgiftede av landbruks
og industriavfall, samt biocider? Er 
var jord av samme beskaffenhet, rik 
pa fruktbar muld og full av orga
nismer med h0y potens til a skape nytt 
Iiv, el1er er den utarmet og steril? 

Liknende synspunkter kan man an
vende i flere allmenne sammenheng. 
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En industri bygges opp. Den er n¢d ut av slike nxringskjeder, bilr krets
BRYNJULF VALUM virkninger pa fuglefaunaen, har envendig. Den slipper ut giftig avfall i l¢pet brutt. 

stadig skarpere reaksjon gjort segen ely og ¢delegger dyre- og vekst Jord og vann er recipienter som tar BIOCIDENES gjeldende bade fra vitenskapelig hold samfunn i den. Elven gir ikke lenger imot alt avfall, gifter, gj¢dsel og d¢de 
og fra interesserte privatpersoner og noen avkastning i form av fisk, den organismer. Aldri f¢r har jord og VIRKNING 

pA humanitxre organisasjoner. Bl. a. ier ubrukelig til bading og den ¢de vann blitt belastet med slike kolossale 
vart land er det etter hvert innf¢rtlegger omgivelsen for friluftsliv og mengder av avfall og giftige stoffer 
strengere kontroll med godkjenningrekreasjon. Den er ikke lenger den som nu. Resultatet blir balanseforstyr FUGLEFAUNAEN 
og bruk av biocider, samtidig somelv som den har vrert gjennom ar relser i dyre- og vekstforholdene og 
giftindustrien og dens talsmenn hartusender, er ikke den i dag og ikke i ved vanskeligere og langvarigere for

E tter hvert som den overhandtag begynt a ga noe still ere i d¢rene.fremtiden. Et vannsystem reguleres giftningstilfeUer - forstyrrelser i det 
ende bruk av giftstoffer i land Mange jorddyrkere har funnet ut atog ¢deJegges med samme resultat. En biologiske kretsl¢pet nar en del vik

_ og skogbruk i de fleste land har gitt de ikke taper noe srerlig pa a redusere gammel urskog hugges ned for at tige organismer, ledd i nreringskjeden, 
seg stadig tydeligere utslag i skade- sitt giftforbruk eller kanskje gi heltmarken skal kunne anvendes til tett forsvinner. Det er imidlertid bare den l) \I 

bebyggelse. Et stykke natur forsvin  kortvarige effekten av fremmede stof
ner. fer i jord og vann som man hittil har til meringsgrunnlaget, 0ker i antall og og som b0r tas med ved 10sningen 

Lignende eksempler kan man frem kunnet unders¢ke. Hva en langvarig gjennom masseforekomstene blir de av ligningen. 
legge i mengdevis overalt pa jorden. innvirkning av giftstoffer kan med skadeJige for menneskets 0konomi: Naturvernets mal i sin bredeste

Det som skejr, og som mennesket f¢re, vet vi ennu ingenting om. At vekstparasitiske nematoder, en del mening har derfor en videre og st0rre 
avstedkommer, kan best forstas mot man er kommet inn i en alvorlig situa fluer , visse biller og sommerfugler, betydning. Det gjelder jo ikke bare
bakgrunnen av de naturegne forand sjon viser det svenske eksemplet, der maser, kraker, r0drev m. m. fredlysningen og bevaringen av visse
ringene, pendlingen mellom det lev det offisielt er blitt advart mot a naturomrader og naturobjekter, men
ende og ikke levende. Vannet som sir· spise ferskvannsfisk fra en del vann , Eksemplene gir en antydning av det 

rna omfatte pleie av naturen og den 
kulerer mellom havet, skyene og jor pa grunn av den h¢ye kvikks¢lv som skjer og som vi lettest kan iaktta 

fornuftsmessige og vitenskapelige un· 
den . Livet som dannes, nar kull og gehalten. i var omgivelse. Forandringene kan 

derbygde behandlingen av livsmilj0et. 
surstoff, kvelstoff og vannstoff bin Sivilisasjonens innvirkning pa den skje langsomt, suksessivt, eller ta 

Viktig er ikke bare registreringen av
des sammen til levende materie, lev vilde naturen er imidlertid f¢rst og uhyggelige kolossale dimensjoner om 

de menneskene fremkaldte sympto
ende organismer - dyr og planter. fremst utarmingen. Forandring og vi tenker pa 0ljed0den for fugler i 

mene, men det rna ogsa arbeides for 
Organismene lever sitt liv, d¢r, krop ¢deleggelse av naturmilj¢er har for havet, fisked¢den pa grunn av gifter 

en bedre forstaelse av sammenhen
pene nedbrytes og bestanddelene inn skjellig virkning pa ulike dyrearter . og vannforurensningen med altfor 

gen i naturen. 
gar som komponenter i muld og luft. Den stNste delen tilintetgj0res eller store mengder organisk avfall , kvikk

Det er ikke noen som kan bestride 
Sa lenge denne sirkulasjonen av ma de flykter fra menneskenes nrerhet. s01vd0den for rovfugl og jaktvilt. 

retten til a utnytte de resurser som
terie og energi opprettholdes, kan De kan ikke tilpasse seg det s. k. kul Disse symptomer som sadane gir oss 

landets natur byr. Men det er n0dven
livet blomstre og av produksjonens turlandskapet. Til disse h0rer de fleste imidlertid ikke hele sannheten. 

dig a pase at fremgangsmaten blir sa 
overskudd far menneskene sitt ut av vare st0rre pattedyr - rovdyr som En 0rn, et dyr forsvinner - ja, varsom som mUlig. Vi er ogsa for
komme. Kretsl¢pet har mange ledd vekstetere, fugl og tusener av everte hva sa, sier HOMO FABER. 0kono pliktet til a bevare omrader med ur0ft
og mange former. brater som ikke kan trives i aker misk sett er jo inlet spesielt skjedd, vi norsk natur av alle naturtyper som

Fra primrerprodusenten, en autotrof landskapet, i industrilandskapet eller klarer oss den fuglen, eller det dyret landet eier, bade for oss selv og for 
vekst, leder kompliserte meringskjeder i den dyrkede skogen. Her hNer bj0rn foruten. Vi bygger ut yare kraftverk de kommende generasjoner. For frem
frem til rovdyrene og til menneskene, og jerv, gaupe og fjellrev, og mange og vi bekjemper skadedyrene pa ,9yrk tidig norsk forskning rna n0dvendige
fra de minste bakterier til de st¢rste fugler med, for a nevne noen eksemp ningsmarkene. Vi oppnar en stadig naturomrader sikres.
dyreorganismer. En am¢be kan inn ler. Andre, - et mindre antall mere h¢yere levestandard, og dette burde Alt dette krever omkostninger. Men
korporere en bakterie, en encellet tilpasningsdugelige, tar nytte av men vel oppveie tapet av en dyreart. det er bare rimelig at den generasjon 
alge, men kan ikke overmanne et neskets virksomhet. De fyller de Om det ikke er sa, er det pa grunn som bygger ut, eksploaterer og 0delite krepsdyr. En vannloppe kan ete tomme nisjene 0 gfar gjennom den av at bakom de lett synlige symp legger, ogsa brerer de utgifter som er 
sma alger og protozoer men ikke 0kende avfallsmengden eller gjennom tomene i naturen ligger skjult proses n0dvendige for kommende generasjo
fisk osv. Siaes betydningsfulle lenker monokulturer et velkomment tilskudd ser og relasjoner som er livsviktige ners eksistensvilkar. 
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avkall pa det, og ogsa bJant folk nest 
er det en vaknende opinion mot for
giftningen av naturen. Det hjelper 
irnidJertid ikke stort hva vi foretar 
oss her i landet, sa lenge giftspred
ningen pagar for fullt i andre land. 
J hvert fall er tiltak pa det nasjonale 
plan til liten hjeJp for trekkfugJene og 
for de rovfugler som lever av dem, 
enten de selv er trekkfugler eller ikke. 

J eg skal ikke her ga n~rmere inn pa 
arsakene til at det sa ofte er fuglene 
som kommer i brennpunktet for bio
cid-debatten. Mange ting kan tyde 
pa at fugler er mer Q)mfintlige overfor 
giftstoffer enn andre varmblodige dyr, 
i hvert fall vet vi mer om biocidenes 
virkning pa fuglekroppen enn pa 
pattedyrkroppen. 

Det er en kjent sak at mange av 
planteverngiftene har en kumulativ 
virkning, slik at giftkonsentrasjonen 
Q)ker oppover gjennom n~ringskjedene 
og er stQ)rst hos kjQ)ttetende organis
mer som ugler, rovfugler og til deJs 
fiskespisende fuglearter. Dette gjeJder 
kvikksQ)lvpreparatene og de klorerte 
hydrokarboner, og disse stoffene ut
gjQ)r i dag en dQ)delig trusel mot de 
gjenv~rende bestander av visse fugJe
arter her i Europa. 

Rvor store mengder plantevern
gifter far fuglene egentlig i seg, og 
hvor mye skal det til fQ)r virkningene 
gjQ)r seg gjeldende? I det britiske tids
skriftet Nature (bind 201 , s. 1072/3, 
1964) finner vi en rapport fra under
sQ)kelser foretatt av N. W. Moore og 
C. H. Walker ved Monks Wood Ex
perimental Station. De to forskerne 
hadde undersQ)kt organer og vev hos 
85 viltlevende fuglearter av 20 ulike 
familier. Det ble pavist betydelige 
mengder DDT (og metabolitter av 
DDT), Dieldrin og andre klorerte 
hydrokarboner. Insekticid-restene ble 
fQ)rst og fremst funnet i fettet, mens 
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brystmuskulaturen inneholdt minst av 
disse stoffene. De stQ)rste restmengder 
i brystmuskulaturen ble funnet hos 
fiskespisende fugler - hos hegre 
gjennomsnittlig l3 , hos toppdykker 6 
mikrogram pr. gram muskelsubstans . 
Samtidig ble 72 fugleegg analysert 
med Iignende resultat. I egg fra 
vandrefalk ble det gjennomsnittlig pa
vist 14,4, i hegreegg 17,8 mikrogram 
insekticider pr. gram eggsubstans. Ett 
mikrogram er som kjent 1/1 000000 
av et gram, og det er praktisk a 
bruke forkortelsen ppm (parts per 
million) istedenfor det mer tungvinte 
«mikrogram pr. gram», nole det bare 
samtidig er klart at vi opererer med 
vektenheter og ikke volumenheter. 
Lockie og Ratcliffe foretok i 1964 
visse undersQ)kelser for a komme pa 
sporet a v arsakene til kongeQ)rnens 
sterke tilbakegang i Skottland, der 
den ikke bevisst blir forfulgt av men
nesker. Ved hjelp av gasskromatografi 
analyserte de 10 uklekkede egg fra 7 
forskjellige <brnereder. I disse eggene 
ble det pavist restmengder av Dieldrin 
(0,54-6,90 ppm), DDT og metabolit
ter av DDT (0,20-2,98 ppm), Rep
tachlorepoxid (0,002-0,020 ppm) og 
Lindan (0,007-0,270 ppm). Nesten i 
samtlige egg var det Dieldrin-restene 
som dominerte. I det vestlige 8kott
land spiller saueavlen en stor rolle, og 
det har Jenge v~rt vanlig a behandle 
sauene utvendig med insekticider mot 
utQ)y. Fra 1940 og utover var det 
DDT som ble brukt til dette formal, i 
1950-arene gikk man mer over til 
Lindan og Dieldrin. KongeQ)rnen i 
dette omradet ern~rer seg i en viss 
utstrekning av sauekadavere, og far 
derved selvfQ)lgelig i seg noe av den 
giften som finnes i uUen. Men det 
viste seg at det ikke bare var ullen 
som var forgiftet. I underhudfettet 
hos en sau i dette omradet bJe det 

pavist 0,6 ppm Dieldrin! Dette bJe 
satt i forbindelse med de paviste rest
mengdene i Q)rneeggene, og det anses 
for overveiende sannsynlig at det 
nettopp er insekticidene som er skyld 
i at en stQ)rre og stQ)rre del av eggene 
ikke bJir klekket, og at flere og flere 
Q)rnepar har sluttet a ruge og apenbart 
er sterile. Den samme erfaring har 
man gjort nar det gjelder tilbake
gangen i den svenske og finske hav
q,rnbestand, men her er det fQ)rst og 
fremst kvikksQ)lvpreparatene som har 
vist seg a spille en avgjQ)rende rolle. 
I svenske havQ)rner har man funnet 
opptil 60 ppm kvikksQ)lv, og de paviste 
restmengder i seks undersQ)kte egg 
varierte fra 3,5 til 11,0 pm. 

Hva er sa resultatet av denne for
giftningen? Jeg har alJerede nevnt 
steriJitet. Det er nylig fra ansvarlig 
hold blitt hevdet at de aller fleste hav
Q)rner i Finland i dag er sterile. Ogsa 
nar det gjelder andre rovfugler, har 
det i de fleste europeiske land skjedd 
en katastrofal nedgang i individtallet 
og i ungeproduksjonen. S~rlig skrem
mende tall foreligger for vandre
falkens vedkommende. Ogsa her har 
vi spesielt fra England palitelige tall. 
r 1939 ruget det der ca. 650 par 
vandrefalker. I 1955 oppdaget man 
at det plutselig var satt inn en sterk 
tilbakegang i antall rugende par, og 
denne virkningen begynte i sQ)r og 
bredte seg nordover. I 1961 ble det 
bare funnet 390 rugende par, og av 
disse var det ikke mer enn 82 som 
klarte a fa frem ungekull. Ett ar 
senere - i 1962 - var bare halv
parten av de kjente territorier besatt, 
og antall ungekull var sunket til 68. 
I Vest-Tyskland har man ogsa fore
tatt inngaende undersQ)kelser. For
bundsrepublikken hadde i 1950 frem
deles en bestand pa 320-380 rugende 
vandrefalkpar, i 1965 var det bare 

70-95 par igjen - altsa en tilbake
gang pa ca. 77 %. Etter alt a dQ)mme 
star vandrefalken foran sin endelige 
utryddelse, og flere andre arter er 
ogsa sterkt truet. Dermed er det ikke 
sagt at biocidene er den eneste arsak 
til rovfuglenes og uglenes sterke til
bakegang i de senere arene. Mange 
andre faktorer spiller nok ogsa inn. 
Deres territorier blir stadig mer inn
snevret og ofte helt Q)delagt pa grunn 
av menneskets ekspansjon, og skj0nt 
disse fuglene i de fleste europeiske 
land nyter godt av mer eller mindre 
strenge fredningsbestemmelser , finnes 
det fremdeles nok av «jegere» som er 
skytegale eller uvettige nok til a 
knalle ned alt som tillater seg a ha 
klQ)r og krumt nebb. Men det er sa 
mange ting som tyder pa at biocidene 
har en vesentlig del av skylden, at det 
er all grunn til a foreta seg noe for a 
fa forholdet klarlagt hurtigst mulig 
og ta de nQ)dvendige motforholdsreg
ler i form av nye lovbestemmelser. 

Det foreligger allerede forsknings
resultater som entydig viser skade
virkningene av klorerte hydrokarbo
ner. Professor D. James ved Univer
sity of Arkansas har nylig avlagt en 
rapport som konkluderer med at DDT 
virker skadelig sa vel pa dyrs intelli
gens som pa organismen som helhet. 
Ved forsQ)k med vaktler ble det fast
slatt at selv den mest beskjedne doser
ing av DDT virket sterkt nedsettende 
pa l~reevnen. Giftvirkningen syntes 
a v~re sterkest ved en dosering pa 
1 del DDT pr. 2000 deler mat. Alle
rede ved et blandingsforhold pa 
1 : 10 000 viste det seg at mange egg 
ikke ble klekket, og d0deligheten 
blant de nyklekkede kyllingene var 
uhyre stor. 

En vitensbpsmann med utpreget 
respekt for sitt gode navn og rykte 

(Forts. side 40) 
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NORGESNATURVERNFORBUND 

ARSBERETNING 
1966 

Landsstyrets sammensetning frem til 11. juni 

Professor Anders Hagen, Bergen, formann, skogkonsulent Bjorn Bjornsrud, Asker, 
viseformann, professor Ulf Hafsten, Bergen, oberst O. M. Jorgensen, Sandnes, kontor
sjef Einar M. Moller, Trondheim, telegrafbestyrer Sigvart Normann-Hanssen, 
Kirkenes og professor Rolf Vik, Oslo. Vik matte ved arsskiftet 65/66 trekke seg fra 
styret pa grunn av stort arbeidspress bJ. a. i forbindelse med formannsvervet i 
«International Biological Programme» (IBP) i Norge. Varamenn: Redaktor Ragnar 
Frislid, Oslo, fjelloppsynsmann Norman Heitkotter, Otta, museumsdirektor Holger 
Holgersen, Stavanger, forstkandidat Thv. Kierulf, Oslo, oberstloytnant Hans Nok
leby, Eina, og reindriftkonsulent Loyd Villmo, Tromso. 

Landsstyrets sammensettning etter landsml!>tet 11. juni 

Professor Anders Hagen, Bergen, formann, skogkonsulent Bjorn Bjornsrud, Asker, 
viseformann, og oberst O. M. Jorgensen, Sandnes, gjenvalgt. Banksjef lohan Me
lander, Oslo, ble valgt inn som styremedlem for den gjenv<erende del av professor 
Viks periode. Videre professor Ulf Hafsten, Bergen, kontorsjef Einar M. Moller, 
Trondheim, og telegrafbeslyrer Sigvart Normann-Hanssen, Kirkenes. Varamenn: 
reguleringsarkitekt, fru Elin Conradi og journalist Asbjorn Omberg, Oslo, ble valgt 
som nye. Fra for fjelloppsynsmann Norman Heitkotter, Otta, museumsdirektor 
Holger Holgersen, Stavanger, oberstloytnant Hans NOkleby, Eina, og reindrift
konsulent Loyd Villmo, Tromso. 
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Landsml!>tet Tromsl!> 11. juni 

Hilsningstelegram ble sendt NNV's hoye beskytter H.K.H. Kronprins I-Iarald 
og svartelegram med de beste onsker for lands motet ble mottatt. 

Arsberetning og regnskap for 1965 ble godkjent. Behovet for et mer effektivt 
opplysningsarbeid ble understreket av flere. To nye kretsforeninger, Kongsberg 
Naturvernforening og Finnmark Naturvern, ble opptatt fra 1.1. 1967. I tilknytning 
til valgene ble det anbefalt at NNV's vedtekter matte bli tatt opp til revisjon. 
Krogh (TNV) leverte forlsag til forandring av vedtektenes § 5 og § 6. Landsmotet 
vedtok at sporsmalet om en kontingentforhoyelse skulle utredes av landsstyret til 
neste landsmote. 

For valgene 1967 ble det oppnevnt en valgkomite bestaende av Toralf Lyng, 
Oslo, Ove Arbo Hoeg, Oslo og Inger Lise Haug Skarstein, Bergen. Revisors godt
gjorelse for 1965 med kr. 1 000,- ble godkjent. Landsmotet 1967 ble besluttet lagt 
til Kristiansand S. en av dagene 4.-6. maio 

Foranlediget av snoscooterjakt pa bjorn i Finnmark, og en aksjon iverksatt av 
Sor-Varanger Naturvern, som forte til forlengelse av bjornefredningen med en 
maned, vedtok landsmotet a sende en resolusjon til Regjeringen med anmodning om 
3. stoppe utryddelsen av bjornen. 

I forbindelse med landsmotet ble det om kvelden 11. juni arrangert et apent mote 
pa Tromso Museum, og dagen etter en utferd til den forslii.tte naturpark i Anderdalen 
pa Senja. 
, Landsmotet er forovrig omtalt i «Norsk Natur» nr. 3/66. 

Landsstyret og Arbeidsutvalget 

Landsstyret har i 1966 hatt 3 mOter og Arbeidsutvalget 9, og har etter referatene 
behandlet henholdsvis 34 og 57 saker. 

Sekretariat og kontor 

NNV fikk i februar kontorer i Akersgaten 63, Oslo, og dermed bedre plass og 
arbeidsforhold. Fra 1. juli er Roar S<ether ansatt som forbundets kontorsjef. 
Det var 23 sokere. Det er innkjopt stensilmaskin, skrivemaskin og regnemaskin. 
Kontorrom som NNV ikke har behov for er fremleiet. 

0konomien 

Statsstotten oket i 1966 til kr. 30000,-. Viltfondet ytet kr. 25000,-. Av andre 
storre bidrag nevnes: Oslo Kommune kr. 25 000,-., Stavanger Kommune kr. 
5000,-, Den Norske Bryggeriforening kr. 5000,-, Norsk Br<endselolje A/S kr. 
5 000,-, Braathens SAFE kr. 2 500,-, Drammen Kommune kr. 2 500,- og Bergen 
Kommune kr. 2000,-. Til arbeidet med bedring av byggeskikken ytet Norske 
Melkeprodusenters Landsforbund kr. 6000,-. Norges Kjott- og Fleskesentral, Bon
dernes Bank, Norges Skogeierforbund, 0stlandets Melkesentral, Det Kg!. Selskap 
for Norges Vel og Landkreditt har gitt tilsammen kr. 11 000,-. 

NNV takker aile som ytet Okonomisk stotte til forbundets drift i 1966. 
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Medlemsstatus 

Kretsforening Medl.tall Medl.tall Netto 
1.1. 66 30.11 66 tilvekst/a vgang 1966 

Direkte tilsl. NNV 50 58 8+ 
Agder 180 253 + 73 
Nordland 260 259 I 
Rogaland 190 220 + 30 
S Varanger 70 65 5 
Troms 140 163 + 23 
TrQndelag 520 576 56+ 
Vestlandske 630 663 33+ 
0stlandske 3310 3409 99+ 
Total arl. bet. 5350 5666 + 316 
Livsvarige 349 363 14+ 
Total 5699 6029 + 330 

NNV/Kretsforeningene 

Det er i IQpet av aret stiftet naturvernforeninger i Nord-TrQnde\ag og Oppland. 
Begge har SQkt NNV om tilslutning som kretsforening. 

Informasjonsvirksomhet 

NNV's kvartalsskrift «Norsk Natur» kom ut med samme utstyr og sideantall 
(128) som i 1965. Det ble trykket 43500 eks., hvorav 20000 er brukt ved verving 
eller delt ut pa utstillinger og mQter. 

Forbundet har hatt stands pa Vestfoldutstillingen og A!S Byggtjenestes utstilling 
«Fjellbygd og Feriefjell». Under Landbruksveka 1966 deltok NNV pa den store 
naturstanden sammen med Norges Jeger og Fiskerforbud og Norske 4-H; dessuten 
hadde NNV stand sammen med BQndenes Bygningskontor, og viste filmen «Garden 
og Bygda» som er produsert i samarbeid med BQndenes Bygningskontor. 

Medlemmer av forbundets styre og sekretariat har i IQpet av aret holdt en rekke 
foredrag om naturvern. Saledes talte formannen under Nord-Norsk Kulturrads ars
mQte i BodQ i september. Ogsa gjennom foredrag og intervjuer i Kringkasting og 
Fjernsyn har NNV fatt publisitet. 

NNV har fQIt savnet av opplysningsmateriell (brosjyrer, plakater m. v.). En 
brosjyre om byggeskikken er i arbeid. I samarbeid med Storebrand viI det bli laget 
en naturvettplakat og i samarbeid med Braathens SAFE et naturvernkart. 

Vervearbeid 

Vervekortene som fulgte «Norsk Natur» nT. 4/65 ga navn og adresse pa 4648 
mulig interesserte personer. Disse ble tilskrevet, og dette ga 496 nye medlemmer 
cller en «gjenfangst» pa 10,7 %, hQyeste prosent noen verveaksjon bar gitt. Landets 
arkitekter er kontaktet med henblikk pa stQtte derfra. FQr stiftelsen av Nord
TrS!lndelag Naturvern ble det ~att i gang en vervekampanje i Nord-TrS!lndelag. 

Ca. 2000 middelsstore og sma bedrifter av forskjellige bransjer er tilskrevet med 
svakt resultat hittil. 

Andre naturvern- og fredningssaker 

NNV bar nedsatt et eget utvalg bestaende av h.r.advokat Chr. L. Jensen, pro
fessor Eilif Dahl og landskapsarkitekt Olav Skage for a utrede NNV's prinsipielle 
syn/krav vedr. en ny naturvemlov. Utvalget har hatt flere mQter, og har kontakt 
med Komrnunal- og Arbeidsdepartementet. Det Norske Vitenskapsakademi har 
oppnevnt et eget utvalg til a utrede vitenskapelige interesser i forbindelse med en ny 
naturvemlov. NNV's formann er mediem av dette utvalg. 

,rUtvalget til fremme av bedre byggeskikk pa landsbygda» som bestar av bonde 
Petter Lindstad, billedhugger Stale Kyllingstad og arkitekt Anton Poulsson, har 
sQrget for finansiering og produksjon av filmen «Garden og Bygda», og arrangerte 
en utstilling under Landbruksveka 1966 med bl. a. foredrag av fylkesregulerings
arkitekt Erik Langdalen. Det er rettet henvendelse til alle kommuner om a gjQre den 
nye bygningsloven gjeldcnde for hyttebebyggelsen, og med appell om at de estetiske 
sider ved alle former for bebyggelse rna bli tillagt stQrre vekt. Samarbeid er etablert 
med Norske Arkitekters Landsforbund med bl. a. sikte pa utgivelse av en felles 
brosjyre. 

Et vedtektsutvalg bestaende av oberst O. M. JQrgensen, advokat Reidar Soot og 
forsQksleder Harald HQydahl har utarbeidet forslag til nye vedtekter for NNV. 

NNV har tatt initiativet til og arbcidet med etablering av et samarbeidsorgan for 
landsomfattende organisasjoner, med sikte pa a ivareta naturvernets og friluftslivets 
interesser under den tekniskc utbygging av landet (Naturvernringen). 

Mineralvannindustriens Landslag stilte sommeren 66 kr. 3000,- til radighet for 
NNV for a utrede hvilke konsekvenser salget av I'll og mineralvann m. v. pa 
engangsflasker kan fQre til. Cand.mag. Paul Hofseth har foretatt en analyse av 
disse forhold i Sverige. Pa denne bakgrunn vii det bli vurdert hvilke tiltak som kan 
bli aktuelle fra naturvernhold i Norge. 

NNV har etter anmodning fra belgisk naturvernhold, protestert overfor den 
bclgiske regjering mot fangsten av smatugl (trekkfugl) i Belgia. Den norske regjering 
er anmodet om snarest a utvirke at bjQrnen blir totalfredet og om at sPQrsmalet om 
erstatning for skader pa bufe rna bli lQSt. Regjeringen er dessuten anmodet om a 
ta opp bjQrnefredningen med de Qvrige nordiske land gjennom Nordisk Rad. 

Misbruk av motorkjQretQyer i Rondane er patalt overfor Naturvernradet og det er 
kommet melding om at dispensasjoner fra bestemmelsene ikke er fornyet. 

Det er fremmet forslag til Kommunal- og Arbeidsdepartementet om at Stiklestad
alleen rna bli bevart som innslag i kulturlandskapet. 

NNV har overfor Stortinget protestert mot de nye planer om regulering av 
Trysilvassdraget med Femunden. 15 organisasjoner med over 340000 medlemmer 
har sluttet opp om denne protesten. 

Det er kommet melding om at Statskraftverkene har faU i oppdrag a utrede 
sPQrsmal i forbindelse med vassdragsreguleringer i J otunheimen (Gjende). NNV er 
med i et opplegg som tar sikte pa a utrede naturvernets interesser i denne for
binde\se. 

Europaradets komite for vern av natur og naturressurser har foreslatt at de 
europeiske medlemsland gjQr 1970 til et naturvernar med hovedmotiv «Mennesket 
i Naturen». NNV viI bli engasjert i dette. 

Konferanser m. v. 

Formannen har deltatt i konferanser i Statens Naturvardsnamnd og Riksanti
kvarieembetet i Stockholm i forbindelse med sPQrsmal om bevaring av kulturland
skapet. NNV's styremedlem, professor Hafsten, deltok i konferansen til «Nordisk 
Samarbeid for Bygd og Natur» (NSBN) i Sverige. I aniedning sitt 50 ars jubileum 
ble Samfundet for Hembygdsvard i denne forbindelse overrakt et naturverntroll. 
Som NNV's representant pa et mQte vedrS!lrende grunnprinsippene for jaktlovgiv
nmgen i Nordisk Rads regi, mS!ltte professor Kauri. Gencralsekreta!ren deltok i 
Svenska NaturskyddsfOreningens hostkonferanse, var med pa en del av Stortingets 
Komrnunalkomites befaringer til foreslatte natur- og nasjonalparker hvorunder det 
ble holdt flere moter med kommunale myndigheter, og videre med pa en konferanse 
som Kommunaldepartementet boldt i Oslo med sikte pa videre utredninger om 
Jotunheimen og de patenkte reguleringer der. 

NNV's styre og sekretariat har ogsa i 1966 hatt gleden av et godt samarbeid med 
kretsforeningenes styrer, medlemmene av NNV's faglige rad, komiteer og utvalg og 
retter en hjertelig takk til disse og alle andre som har hjulpet oss i IQpet av aret. 
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VINNINGS- OG 

UTGIFTER: 

L0nninger .......................... . ........ . ... . .. kr. 72 240,60 
Lonninger, ekstrahjelp ...... . .... .. ... . ...... . .. . .... » 4 554,50 
Trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 5 494,55 kr. 82289,65 

Konslllenthonorarer ....................... . ..... . ..... ........ ...» 2 825,00 

HlIsleie, rengjoring, brensel , lys .... ........... . ....... kr. 13928,38 

Overtakelseslltgifter, nye kontorer . ..... ..... .. ........» 8 400,00» 22 328,38 


Kontorlltstyr .................. .. . .................. kr. 17 509:80 
Kontorrekvisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 7 505,45 
Telefon, telegr. og porto ............ . .... . .. ..... . . ..» 7 717,75 » 32733,00 

Kontingenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 563,73 
Opplysningsvirksomhet .............................. kr. 7 468,90 
Informasjon for bedre byggeskikk . .. .................. » 17000,00 
Kvartalsskrift «NORSK NATUR» ........ kr. 40577,42 
- annonseinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 10 400,00 » 30 177,42 » 54646,32 

Vervekampanjer ................................................. » 11417,07 
Hullkortservice v/Ekspedisjonsentralen ... . ......................... » 4316,86 
Reiser, moter og kongresser .......................... kr. 4913,84 
Landsm0te og landsstyremoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 10997,35 » 15911,19 

Avsatt livsvarige medlemmers fond ........... .. .......... . ..... .. . . » 3050,00 
Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 1 322,69 

kr. 231 403,89 

STATUS 

AKTIVA: 

Kassa .............. ... .. . ........ ............ ..... kr. 813,45 
Postgiro 9460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 5 280,92 kr. 6094,37 

Diverse debitorer .... . ..... . ............. . ........... . ....... . ... » 7772,80 


Fondsmidler: 
Albert Gf0VS Fond, aksjer, obI., bankinnsklldd .. ... . ... 
Maren Stamso Knutsens Gave, obligasjon ...... . .. . .. . 
Livsvarige Medlemmers Fond, bankinnsklldd ....... .... 

kr. 
» 
» 

27782,46 
10000,00 
19450,00» 57232,46 

Underbalanse pr. 1/1-1966 .. .......... ....... ... .... 
Undersklldd 1966 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

kr. 
» 

30711,63 
29669,04» 60380,67 

kr. 131 480,30 

Revidert. 
31. desem ber 1966 Beretning avgitt 

Oslo, ------- Anders Hagen J5. februar 1967 6. februar 1967Johan Engelstad & Jonn Hoen, 
Statsautoriserte revisorer 

TAPSKONTO 1/1-3J/12 1966. 

INNTEKTER: 

Kontingenter, tidligere ilrs .... .. . .. .. .. . .. .. . . . . . kr. 3 658,36 
» personlige ..... .. .. . . . . .. . . . .... ... . . .. . » 57000,00 
» kollektive ............... .. . . . » J7 405,00 
» 1 i vsvarige ...... . .. . . ... . ... ... . » 3 050,00 

kr. 81 113,36 
- avgis til kretsforeningene ..... . ... ....... .. . » 18 726,66 kr. 62 386,70 

Bidrag Staten. . . . . . . . . . . . ........ . .. . ...... kr. 30000,00 
» Fiskefond .............................. » 25 000,00 
» Kommllner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 37475,00 
» andre » 18 450,00 
» for bedre byggeskikk ..... . .. . . » 17000,00» 127925,00 

Abonenter «NORSK NATUR » .... . » 553,00 
Renter og utbytte, Albert Gf0VS Fond .............. . ... kr. 1 917,03 
Renter , Marcn Stams0 Knutsens Gave .. » 667,21 
Renter, Livsvarige Medlemmers Fond .............. . » 565,10 » 3 149,34 

Akkllmlilcrte renter Stams0 Knlltsens Gave overf0rt. ...... . .. . . .. . ... » 4 472,06 
Diverse andre inntekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3 248,75 

Undersklldd 1966 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. » 29669,04 


kr. 231 403,89 

pro 31/12 1966. 

PASSIVA: 

Christiania Bank og Kreditkasse .. . .. .. . .. ............ . ........ kr. 30914,66 

Diverse kreditorer .............. .. .. . ....... . ...... kr . 18 826,52 

Forskllddsbetalt kontingent .. .. . . . ....... . .. . ........ » 5 780,00 

Skyldige kontingentandeler .... . ..... ... . ............. » 18 726,66» 43 333,18 


Fonds: 
Albert Gr0VS Fond ........... .... .............. .. .... . . . . . . . . . . » 27 782,46 
Maren Stams0 Knutsens Gave pr. 1/1-66 . .. kr. 14472,06 
Oppspart avkastning overfort NNV ................... » 4 472,06 » 10000,00 

Livsvarige Medlemmers Fond pr. 1/1-66 ............... kr. 16400,00 
Avsatt for nye medlemmer 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . » 3 050,00» 19450,00 

kr. 131 480,30 

Bjfl /"/1 Bjomsrud Elin Conradi Uli Haisten O. M. Jorgensen E. Moller S. Normann-Hanssen 

Magne Midttul! Roar Srether 
generalsekret<er kontorsjef 
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NYTT 
FRA 
STYRET 
Landsstyret i Norges Naturvernfor
bund hadde m¢te 6. februar, under 
ledelse a v formannen, professor An
ders Hagen. Bl. a. ble disse sakene be
hand let: 

Nye naturvernloreninger 

Styret gar inn for at Oppland Na
turvern og Nord-Tr¢ndelag Natur
vern blir opptatt som kretsforenin
ger pa forbundets kommende Jands
ml'>te. 

Naturvernaret 1970 

Europaradets komite for vern om 
natur og naturressurser, der ogsa 
Norge er medlem, planlegger et srer
lig aktiviserings- og opplysningsar i 
1970, i europeisk og nasjonal regi. 
Den 18. januar ble det, etter invita
sjon fra Naturvernradet, holdt et m¢te 
med representanter fra ca. 30 orga
nisasjoner og institusjoner. Det ble 
oppnevnt et utvalg pa seks personer 
som fikk dette mandatet: 

Snarest mulig, og senest sa tidlig 
at forslag om eventuelle bevilgninger 
kan tas med pa budsjettforslaget for 
1968, 

1) legge fram forslag om opplegget 
av det europeiske naturvernar i 
Norge i 1970, pa bakgrunn av ret
ningslinjene fra Europaradets Na
turvernkomite, omfattende emner, 
opplegg av informasjon m. V., 

2) 	 a foresla hvordan forberedelsen og 
gjennomf¢ringen av naturvern
aret b¢r organiseres, 

3) a foresHl en fremdriftsplan for 
arbeidet til og med avslutningen 
av naturvernaret, 
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4) a vurdere n¢dvendige utgifter i for
bindelse med opplegget og legge 
fram forslag om hvordan ut
giftene skal finansieres. 

I det forel¢pige utvalg sitter stor
tingsmann, professor Olav Gjrerevoll 
(formann), direkt¢r Harry W. Bjer
kebo, Vassdragsvesenet (Industride
partementets representant), direkt¢r 
Wilhelm Elsrud, Det Norske Skog
selskap, universitetslektor Arne W. 
Martinsen, Museenes Skoletjeneste 
(Kirke- og Undervisningsdepartemen
tets representant), og generalsekretrer 
Magne Midttun, Norges Naturvern
forbund. Sekretrer i det forell'>pige 
utvalg er redaktl'>r Ragnar Frislid. 

Fra h¢stcn 1967 viI man s¢ke a 
opprette et fast sekretariat for Natur
vernaret. Styret i Norges Naturvern
forbund vedtok a stille lokaler til 
radighet for sekretariatet. 

Nye vedtekter 

Et utvalg som har bestatt av for
s¢ksleder Harald HQiydahl, oberst O. 
M. JQirgensen og advokat Reidar Soot 
har utarbeidet forslag til nye vedtek
ter for forbundet. Det ble vedtatt at 
forslaget, og landsstyrets forslag til 
endringer, forelegges kommende 
landsmote. Forslaget viI bli trykt 
neste nummer av «Norsk Natur». 

Saltstraumen 

Nordland Naturvernforening har 
reist spl'>rsmalet om sikring av Salt
straumen. Tanken er aktualisert av 
planer om a fl'>re kystriksveien i bru 
over Straumen. Styret gjorde f¢lgende 
vedtak: 

«Landsstyret mener at Saltstraumen 
b¢r fredes som naturfenomen i med
hold av Naturvernlovens § 1. Det rna 
ikke bygges bro over Saltstraumen, 
og disposisjonsplan for strandomrad

ene pa begge sider av Straumen rna 
utarbeides ut fra denne forutsetning. 
For a fremtvinge en debatt om og en 
utredning av aile sider ved denne sak, 
anmoder landsstyret Nordland Natur
vernforening om a utarbeide forslag 
til fredning av Saltstraumen og sik
ring av strandomradene fl'>r konkrete 
vei- og broplaner har last saken fast. 
Hvis det blir nl'>dvendig med finansier
ing, viI NNV stille seg im¢tekom
mende. Saken vii deretter bli fulgt 
opp av forbundet». 

Niardarheim 

Styret behandlet Agder Naturvern
forenings inns tilling om Njardarheim 
som naturfredet omrade (se artikkel 
i dette nr.), og vedtok a stl'>tte det. 
Saken rna ses i sammenheng med 
reguleringsaken vedrl'>ren Monsvass
draget, som ogsa ble behandlet i 
styremQitet 

Myklavassdraget - Steinsdalslossen 

Styret vedtok a anmode Norges 
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen om 
at konsesjoner som vii berore Steins
dalsfossen ikke gis. En kjl'>ring av fos
sen til visse tider i turistsesongen er 
ingen Il'>sning, idet tl'>rkeperioder vii 
forandre det botaniske miljl'> totalt. 
Under enhver omstendighet rna saken 
stilles i bero til Stortinget har tatt 
stilling til Gabrielsenkomiteens for
slag om fredning mot vassdragsutbyg
ging. 

Komagdalen 

Styret st¢tter i prinsippet forslaget 
om fredning av Komagdalen i Finn
mark (se artikkel i «Norsk Natur» nr. 
4 - 1956). Inntil spl'>rsmat i forbin
delse med den foreliggende landsplan 
for natur- og nasjonalparker er av

klaret, mener forbundet at de aktuelle 
omrader bor bli sikret som frilufts
mark i medhold av Friluftslovens 
§ 34. Senere rna sp¢rsmal om fred
ninger i medhold av Naturvernloven 
straks tas opp. 

l0ypeband 

Det ble vedtatt a henstille til idretts
organisasjonene a s0rge for at 10ype
band og merker i forbindelse med 
skirenn, orienteringsl0p m. v. ble fjer
net etter bruk. 

Milit"H iakt pa jerv 

Det ble vedtatt a rette en hen
vendelse til Forsvarsdepartementet, 
der man peker pa det betenkelige i at 
forsvaret stiller materiell til disposi
sjon for jakt. 

Hvaler-raet 

Hvaler-raet ved Brattestl'>, den 
eneste istidsmorene i sitt slag i 0st 
fold, star i fare for a bli bebygget. 
Det ble vedtatt a rette en henstilling 
til Hvaler formannskap om at de 
rette myndigheter tar initiativ for a 
fa dette naturhistoriske minnesmerke 
bevart. 

Bjornelredning 

Sl10forholdene pa Finnmarksvidda 
gj0r det ogsa i ar 0nskelig med en 
forlenget fredningstid for bj0rn. For
bundet har tidligere sendt Land
bruksdepartementet forslag om total
fredning av bj0rn. Dette forslaget be
finner seg i 0yeblikket til utredning i 
Direktoratet for jakt, viltstell og fersk
vannsfiske. Styret vedtok at det ret
tes en henvendelse til myndighetene 
om at fredningstiden for bjQirn i Finn
mark forlenges med en maned i lik
het med i fjor. 
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Hyttebok med smell 

Steinar Skdden: Hvordan bygge 
vakker hytte. Grunna Forlag. 

Arkitekt Steil1ar Skaden har her laget 
en bok som b\')r gi bade hyttebyggere 
og grunneiere noe a tenke pa, en 
frisk og fyndig form, og uten i nevne
verdig grad a legge fingrene ime\lom, 
gir arkitekten her beskjed om hva 
han mener om hyttas form og farge, 
og om hytta og landskapet. 

Det er sunne og gode synspunkter 
som legges fram, ved siden av prak
tiske rad, f. eks. om materialvalg. Og 
det hele underbygges av forfatterens 
egne pennetegninger, som myldrer 
fram i margen pa hver eneste side. 
Det er i h\')yeste grad naturverntan
ker som preger boka - tanker som 
enhver hyttebygger (og grunneier!) 
ma lrere seg a tenke om landet skal 
slippe noenlunde helskinnet fra hytte
feberen. 

R. F. 

Arsm¢te i 0stlandske 

Naturvernforening 

0stlandske Naturvernforening holder 
arsmote onsdag 12. april k1. 19 i Indeks
huset, Drammensveien 40, Oslo. Foruten 
vanlige iirsmotesaker, iirsberetning, regn
skap og valg, viI sp0rsmalet om grensene 
for foreningens arbeidsomdide bE drof
tet, og del viI bli gitt en redegjorelsc eJm 
Vassfaret. Videre viI vitenskapelig kon
sulent i Statens ViltundersOkelser, Svein 
Myrberget og forfatteren Mikkjel Fon
hus holde foredrag om de store rovdyra 
i Norge i dag. 

I "utviklingens" naYn 

(Forts. Ira side 16) 

gj\')re, fors\')ker a spare den dyrkede 
jorden for de mange inngrep det 
sakalte moderne utviklingssamfunn 
f\')rer med seg. 

La oss heller ikke glemme at fore
komsten av de viktigste rastoffene for 
industrien av i dag - mineraler, me
taller, kull, olje, jordgass - i virkelig
heten er begrenset og en gang vii ta 
slutt. Rastoffene for pJanteproduk
sjonen - sol, luft, vann og mineral
salter - er derimot nrermest uutt\')m
melige i vanlig menneskelig male
stokk. I landbruket kan vi derfor h\')ste 
til aile tider, bare vi vet a ta yare pa 
jorden og bruke den med forstand. 

Biocidenes virkning ... 

(Forts. Ira side 31) 

avgir n\')dig noen kategorisk uttalelse 
uten at han har et sfort materiale a 
bygge pa. Man kunne godt tenke seg 
at vitenskapen ville forlange analyse 
av for eksempel 1000 vandrefalk-egg 
fN resultatet ble godtatt som fullgodt 
bevis. I sa fall matte man utrydde 
vandrefalken for a skaffe bevis for 
at den er truet med utryddelse, og det 
ville jo vrere en vitenskapelig bragd ... 

Vcr I<ontordame 

og hennes mann, sam er student, 
soleer [iLeD lei] ighet i Oslo-om

rade!. Henv. £Iu Kaivik, Norges 
Naturvernforbund, Akersgt. 63, 
Oslo 1. Telefon 3379 32. 

med 
trykt 

resultat 

Dette eksemplar av Norsk Natur 

er et trykt resultat fra oss. 

Kvalitcten taler for seg sclv. 

0nsker De opplysninger om 

pris og levering pi Deres trykksaker, 

kontakt oss. 

Gr0ndahl & S0n 
OFFSET - BOKTRYKK - ESKEFABRIKK 
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Vakre bruksting som denne slektledd til slektIedd, og vi 
kjengen fra Voss var vel heist i kan fortsatt finne steder i vartQ3dre bruk ved S<erskilte anledninger land hvor man holder i hevd 
Niir frender kom .sammen, skikken med a brygge maIt",I 
var det stor vancere a ikke ha pa ga mmelt vis, gam[e brygget godt ", I. Kunnskapen 
om brygging gikk i arv fra 

os mc:iskerore Ause os hi,t'rSlOkk 

~rattet 

Brygge· Humk'sil 
GJl sJ 

Kaggc 
mcd Iraklkjdc 

) 


