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MÅTEHOLD OG FRAMSYN 
I senere tid har det i dagspressen ved flere anledninger forekommet angrep 
på naturvernet - man har snakket om «naturvernhysteri» og «politisk for
urensning» i naturvernarbeidet. Selvfølgelig kan det ha forekommet ytrin
ger i naturvernets navn som gir grunn til kritikk. Det er en naturlig følge av 
at ingen har monopol på å gi uttrykk for egen synspunkter på naturvern
problemene. Men selv om alle har en selvfølgelig rett til å hevde meninger 
såvel om naturvern som andre viktige samfunnssaker, har det bare ytterst 
sjelden forekommet naturvernytringer som etter vårt skjønn fortjener de 
adjektiver naturvernmotstanderne flittig bruker i sin karakteristikk . Angre
pene på naturvernet har gjennomgående vært ytterst svakt fundert, og ofte 
preget aven frapperende mangel på even til å se problemene i sammenheng. 
En av forbundets oppgaver er å skape en bred og velinformert opinion bak 
naturvernarbeidet. For flere og flere blir det i denne sammenheng klart at 
mange av de aktuelle naturvernproblemene, og det gjelder ikke minst foru
rensingene, bare er symptomer, mens selve årsaken til problemene ikke 
alltid ligger klart i dagen, den har til dels dype røtter. 
Når søkelyset i denne forbindelse rettes mot ukritisk økonomisk vekst, 
uhemmet forbruk av ressurser og stadig økende befolkningstilvekst, blir 
naturvernet møtt med tildels heftig kritikk. Men heller enn å avfeie og mis
tenkeliggjøre naturvernets forsøk på å trenge inn til problemenes kjerne, 
burde man vente at samfunnsinteresserte mennesker ville ta seg tid til å 
studere de synspunktene som ikke minst endel økologer gjør set til talsmenn 
for. Vi er her inne på begrepet økopolitikk, sammenhengen mellom en utvi
det økologisk erkjennelse og praktisk politikk. Måtehold og framsyn kan 
stå som en fellesnevner for dette synet. 
Noen aktuelle økopolitiske synspunkter legges i dette nummeret av «Norsk 
NatUr» fram i fire artikler skrevet av et par av våre økologer . Etter vår 
oppfatning setter denne lille artikkelserien fingeren på problemer som vil 
prege naturverndebatten i 1972, et år som etter alt å dømme blir rikt på 
hendelser av betydning for naturvernet, både her i landet og i større sam
menheng. Vi tenkerda bl.a. på FNs natur- og miljøvernkonferanse i Stock
holm . Det viktigste utbyttet av denne konferansen blir neppe de praktiske 
resultater som oppnås, men den stimulans til nytenkning som arrangemen
tet kan bli - til å se oss selv som en del av naturen og til mer kritisk å 
vurdere grensene for vår egen eksistens. 

NYTT FRA «NATUR 
OG UNGDOM» 

Aksjon Tomgang 
Midt i julerushet 1971 kunne travle jule
handlere plutselig se noen skumle figurer 
med gassmasker trave rundt i Oslos ga
ter. Figurene virket på de fleste unektelig 
noe skremmende, men nysjerrigheten ble 
vekket. Da dagen var slutt hadde til sam
men over 10000 mennesker mottatt flyve
blader med overskriften «Aksjon tom
gang» fra Natur og Ungdom. 

«Aksjon Tomgang», aksjonen mot 
motorkjøretøyer på unødig tomgangs
kjøring, var dermed avsluttet. Natur og 
Ungdom kunne se tilbake på en vellykket 
aksjonsdag. Aksjonen var ingen protest
aksjon. Den var en opplysning til folk 
om den sterkt forurensede tomgangskjø
ringen og en henstilling til bileiere om å 
skru av motoren når det er unødvendig å 
ha den på. 

Aksjon /Omgang i gang. Foto Preben 
Ottesen. 

I alt 50 mennesker fra lokalforeninger Ungd 
tilsluttet Natur og Ungdom iførte seg disse 
gamle gassmasker lånt fra Sivilforsvaret. enestå 
Ladet med en bunke flyveblader drog de forskj 
ut på forskjellige steder i byen, kom snart vil det 
tilbake etter flere, flyvebladene gikk som ner, o 
varmt hvetebrød . Det ble snart for lite skaper 
flyveblader på lager, så stensilmaskinen Ko 
gikk på akkord - inntil det ikke var flere enkelt 
ark igjen å trykke på. beidsh 

Deltakerne i aksjonen hørte ingen nordi 
skjellsord fra publikum. Selv om vi nå og av de 
da med våre gassmasker ble oppfattet ved å 
som mot-atomvåpen-demonstranter, ble fra ku 
disse misforståelser snart oppklart. I den Ett 
anledning ble det bemerket at det kunne meget 
være bedre å bruke munnbind av syke for at 
hustypen i stedet for gassmasker. Da kom 
slike bind har vært brukt bl. a. i Tokyo, 
vil folk lettere forstå hva aksjonen står Busfor, og den vil være mere realistisk. Om 
aksjonen arrangeres om igjen er det mu natl 
lig at det vil brukes munnbind. 

«Aksjon tomgang» har fått endel om På in 

tale i pressen, og Natur og Ungdom har foreni 

fått en rekke henvendelser fra folk i hele Buske 

landet som gjerne vil holde en liknende stiftet 

aksjon på sitt hjemsted. Ansvarshavende gende 

for aksjonen i Oslo var lokalforeningen For 

Oslo Feltbiologiske Ungdomsforening. Styre 
men . 

Nordisk konferanse. Borge 

Etter den Nordiske Ungdomskonferan fossen 

sen for naturvern og feJtbiologi som ble berg. 

avholdt på Sollihøgda i høst, har det kom åker, ' 
met i gang et meget godt samarbeide komi( 

mellom organisasjonene i de nordiske foss. 

land. For tiden utarbeides det leire i inte Videsj 

ressante naturområder over hele Nor For 

den. Leirutvalget i Norge har alt offent ges N 

liggjort en av leirene som vil holdes på foreni! 
Hardangervidda i første uke av august. forbur 
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NYTT FRA «NATUR 
OG UNGDOM» 

Aksjon TomgGJlg 
Midt i julerushet 1971 kunne travle jule
handlere plutselig se noen skumle figurer 
med gassmasker trave rundt i Oslos ga
ter. Figurene virket på de fleste unektelig 
noe skremmende, men nysjerrigheten ble 
vekket. Da dagen var slutt hadde til sam
men over 10000 mennesker mottatt flyve
blader med overskriften «Aksjon tom
gang» fra Natur og Ungdom. 

«Aksjon Tomgang», aksjonen mot 
motorkjøretøyer på unødig tomgangs
kjøring, var dermed avsluttet. Natur og 
Ungdom kunne se tilbake på en vellykket 
aksjonsdag. Aksjonen var ingen protest
aksjon. Den var en opplysning til folk 
om den sterkt forurensede tomgangskjø
ringen og en henstilling til bileiere om å 
skru av motoren når det er unødvendig å 
ha den på. 

Aksjon tomgang i gang. Foto Preben 
Ottesen. 

I alt 50 mennesker fra lokalforeninger 
tilsluttet Natur og Ungdom iførte seg 
gamle gassmasker lånt fra Sivilforsvaret. 
Ladet med en bunke flyveblader drog de 
ut på forskjellige steder i byen, kom snart 
tilbake etter flere, flyvebladene gikk som 
varmt hvetebrød . Det ble snart for lite 
flyveblader på lager, så stensilmaskinen 
gikk på akkord inntil det ikke var flere 
ark igjen å trykke på. 

Deltakerne i aksjonen hørte ingen 
skjellsord fra publikum. Selv om vi nå og 
da med våre gassmasker ble oppfattet 
som mot-atomvåpen-demonstranter, ble 
disse misforståelser snart oppklart. I den 
anledning ble det bemerket at det kunne 
være bedre å bruke munnbind av syke
hustypen i stedet for gassmasker. Da 
slike bind har væl1 brukt bl. a. i Tokyo, 
vil folk lettere forstå hva aksjonen står 
for, og den vil være mere realistisk. Om 
aksjonen arrangeres om igjen er det mu
ligat det vil brukes munnbind. 

«Aksjon tomgang» har fått endel om
tale i pressen, og Natur og Ungdom har 
fått en rekke henvendelser fra folk i hele 
landet som gjerne vil holde en liknende 
aksjon på sitt hjemsted. Ansvarshavende 
for aksjonen i Oslo var lokalforeningen 
Oslo Feltbiologiske Ungdomsforening. 

Nordisk konferanse. 
Etter den Nordiske Ungdomskonferan
sen for naturvern og felt biologi som ble 
avholdt på Sollihøgda i høst, hardet kom
met i gang et meget godt samarbeide 
mellom organisasjonene i de nordiske 
land. For tiden utarbeides det leire i inte
ressante naturområder over hele Nor
den. Leirutvalget i Norge har alt offent
liggjort en av leirene som vil holdes på 
Hardangervidda i første uke av august. 

Ungdom fra hele Norden kan delta i 
disse leirene, og man kan således få en 
enestående sjanse til å studere områder 
forskjellige fra hjemstedet. Utover året 
vil det bli felles nordiske naturvemaksjo
ner, og informerende kurser i de viten
skaper naturvern bygger på. 

Korrespondansen er også bedret. De 
enkelte organisasjoners tidsskrifter, ar
beidshefter etc. blir nå sendt til de andre 
nordiske land. NOl'ge har dratt stor nytte 
av denne sammarbeidsform, bl. annet 
ved å bruke en svensk natursti og ideer 
fra kurshefter. 

Etterspillet av konferansen er altså 
meget oppmuntrende. Vi er særlig glade 
for at ungdomsgruppen på Island har 
kommet så aktivt med i N()rdisk samm-

Buskerud får egen 
naturvernforening 

På initiativ fra Østlandske Naturvern
forening og Kongsberg Naturvern ble 
Buskerud Natur- og Miljøvernforening 
stiftet på Kongsberg 16. februar. Føl
gende styre ble enstemmig valgt : 

Formann: Nils Chr. Bang, Hønefoss. 
Styremedlemmer: Odd Sefland, Dram
men. Tore CaStberg, Kongsberg. Sten 
Borge, Drammen. Håkon Bråthen, Vest
fossen. Varamenn: Sissel Dobson, Kongs
berg. Hans Traaen, Rollag. Georg Flat
åker, Skurdalen. Dessuten ble som valg
komite valgt: Ståle Kyllingstad, Høne
foss. Richard F0l1, Drammen. Gunnar 
Videsjorden , Uvdal. 

Foreningen vil søke opptakelse i Nor
ges Naturvernforbund som fylkeskrets
forening, og valgte to representanter til 
forbundets representantskapsmøte i mai. 

arbeide, da deres forening foreløpig er 
ganske ung. 

«Parva-hejiet» 
Natur og Ungdom har i det siste hatt en 
voldsom ekspansjon. For å imøtekomme 
behovet om inforamsjon og råd til nys
tartede foreninger, har arbeidsutvalget i 
Natur og Ungdom begynt å utarbeide et 
hefte kalt «Parva-hefte», med en tilhør
ende lysbildeserie. Heftet vil inneholde 
råd og vink til en intiativtager for en ny 
forening, samt en oversikt om de tilbud 
Natur og Ungdom kan gi. Heftet ventes 
utgitt i august. 

Mere om Natur og Ungdom kan man 
finne i organisasjonens eget tidsskrift 
som nå kalles «Skog og Mark». 

Justisdepartementet 
støttet forbundet 
Norges Naturvernforbunds klage til In
dustridepartementet over at Vassdrags
vesenets i fjor ga konsesjon til A.S. Eide
foss for anlegg og drift av kraftlinje fra 
Randsverk til Gjendesheim, førte ikke 
fram. Men forbundet oppnådde en ting 
som kan få betydning i andre saker. 
Industridepartementet tvilte på NNV's 
klageadgang, og forela spørsmålet for 
Justisdepartementet. På grunn av for
bundets medlemstall og at «det dreier 
seg om en sak av ikke ubetydelig inte
resse ut fra de hensyn foreningen skal 
ivareta», hevdet Justisdepartementet at 
NNV har klagerett i saken. 

Etter dette ble vår klage behandlet av 
Industridepartementet, og avvist. Vi 
«tapte» altså saken, men Justisdeparte
mentets uttalelse må betraktes som en 
seier av stor prinsipiell betydning. 
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IVAR MYSTERUD OG MAGNAR NORDERHAUG l 

MIRAKEL0KONOMI OG VEKSTSYKE 

I JAPAN 

D en utvik ling Japan har gjennomgått 
etter sitt definitive gjennombrudd 

som industrinasjon, er på mange måter in
teressant. Ofte framstår landet som ideal
bildet på hva nasjoner kan oppnå når ef
fektivitet settes i høysete, Et eksempel på 
hvadet moderne menneske kan skape med 
planøkonomi og avansert teknologi, Vel 
så interessante er skyggesidene ved den 
prosess Japan nå gjennomgår, ikke minst 
fordi den kan vise seg å gjenspeile forhol
dene i Europa i de kommende år, - om 
ikke nye kriterier legges til grunn for 
samfunnsutviklingen, Risikoen for å 
følge Japans spor er stor så lenge vår egen 
planlegging er snever og mangler et lang
siktig og globalt perspektiv, Tallmateria
let til denne artikkelen er vesentlig hentet 
fra Borgstrøm (1968 a og b) og Gunnars
son (1971), 

Den japanske mirakeløkonomien, 
I 1968 skal Japans bruttonasjonalpro
dukt (BNP) ifølge prognosene bli det 
største i verden, Veksten i BNP var 13,8% 
i 1968, 13,0% i 19690glO,l% i 1970, 

Japans produksjonskraft skal 3-dobles 
på 15 år. I perioden 1951-70 bl e det inves
tert ca, 2 100 milliarder kroner. J de kom
mende 15 år planlegges det 6 ganger så 
store investeringer (12600 milliarder kro
ner), 

Energibehovet øker med 12- 15% pr. 
år. I 1970 måtte 10 nye kraftverk (hver på 

4 

400 000 kw) ferdigbygges, og i 197 1 15 
stk, [ 1972 planlegges 
samme størrelse for å 
energibehovet. 

24 
holde tritt 

kraftverk 
med 

av 

Befolkningsutv iklingen . 
Da Vestens «sivilisjasjon» vant innpass i 
Japan omkring 1850, hadde landet en no
enlunde stabil befolkning på omkring 26 
mill. innbyggere, Åtti år senere var folke
tallet 70 mill. I 1966 passerte folketallet 
I 00 mill. Befolkningstilveksten er idag ca. 
I mill. pr. år. 

Jordbrukssituasjonen , 
På tross av intensivjordbruk går det en 
uav brutt strøm av matvarer og kraftfor til 
Japan, Landets eget forsørgelsesgrunnlag 
er dårlig (omlag 2,000 mennesker pr. 
km 2 dyrket mark), Presset har nødven
diggjort en intens utnyttelse av de tilgjen
gelige ressurser. Ved modernisering av 
jordbruket har bl.a, risav iingene på 10 år 
øket fra 3 500 til 4 500 kg pr. ha, Prisen 
for dette er at landet topper verdenssta
tistikken m,h,t. bruk av sprøytemidler 
(ca, 12 kg pr. ha pr. år, eller 7,5 ggr. mer 
enn i USA), 

Landets egen produksjon av melk og 
andre animalske produkter er helt avhen
gig av kraftforimport (mais, fiskemel 
m.v,), Antall kyr er ca, 800000 (mot ca, 
500000 i Norge), Halvparten av Japans 
småbarn fødes opp på tørrmelksprepara
ter. 

Fisket 
Vel 70% av Japans proteinbehov dekkes 
fra havet, og fiskeriene har ekspanden på 
alle verdenshav i takt med befolknings
økningen og den økende levestandard 
(figur I), Nasjonen er videre involvert i 
en rekke andre lands fiskerier, for å sikre 
sitt eget råstoflbehov, Japan kom bl.a, 
tidlig inn i Perus fiskerier for å sikre kraft
for til sin egen husdyrproduksjon, 

Landets eget, å rhundregamle kystfiske 
er utsatt for økende negat ive påvirknin
ger på grunn av industriforurensinger. 
Samtidig øker Japan presset på verdens
havenes fiskeressurser. Til tross for stor
investeringer og moderniseringer, viser 
avkas tningene visse stagnerende tenden
ser. I siste del av 1960- årene lå bl. a, Ja
pans utbytte av fiskeriene i det sørlige At
lanterhav lavere enn i første del av dette 
ti-år. Den samme tendens synes i det siste 
også å kunne registeres i global sammen
heng selv om verdens fiskeriutbytte 
nådde et toppnivå i 1970, At utbyttet av 
verdens fiskerier viser visse stagnerende 
tendenser, på tross av økende material
innsats, har trolig sammenheng med over
beskatning og økende forurensninger av 
verdenshavene, 

Forurensingene. 
Japans industriutslipp av faste partikler 
ble i 1970 anslått til 58 500 000 000 tonn, r 

1975 er utslippet beregnet til 
110000000000 tonn, Japans bidrag til 
havforurnsingene i 1968 var ca, 42000000 
tonn faste partikler (mot ca. 48000000 
tonn fra USA samme år), 

Plastav fa llet utgjorde i 1970 2.4 mill. 
tonn, med en forventet økning til 5,7 mill. 
tonn i 1975, (Avfallsmengden viser en til
nærmet parallel l økn ing med plastpro
duksjon), 

1de siste 20 årene har mer enn 100000 
tonn bl y blitt sluppet ut i Japans «at-
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Fisket 
Vel 70% av Japans proteinbehov dekkes 
fra havet, og fiskeriene ha r ekspandert på 
a lle verd enshav i takt med befolknings
økningen og den økende levestand ard 
(figur I) . Nasjonen er v idere involvert i 
en rekke andre lands fiskerier , for å sikre 
sitt eget råstoffbehov. Japan kom bl. a. 
tidlig inn i Perus fiskerier for å sikre kraft 
for til sin egen husdyrproduksjon . 

Land ets eget, århundregamle kystfiske 
er utsatt for økende nega tive påv irknin
ger på grunn av industriforurens inger. 
Samtidig øker Japan presset på verdens
havenes fiskeress urser. Til tross fo r stor
investeringer og moderniseringer, viser 
avkastningene visse stagnerende tenden
ser. I siste del av 1960- å rene lå bl. a. Ja 
pans utbytte av fiskeriene i det sørlige At
lanterhav lavere enn i første del av dette 
ti-å r. Den samme tendens synes i det siste 
også å kunne registeres i global sammen
heng selv om verdens fi skeriutbytte 
nådde et toppnivå i 1970. At utbyttet av 
verdens fiskerier v iser visse stagnerende 
tendenser, på tross av økende material
innsats, har tro lig sammenheng med over
beskatning og økende foru rensninger av 
verdenshavene. 

Forurensingene. 
Japans industriutslipp av faste partikler 
ble i 1970 anslå tt til 58 500000000 tonn . I 

1975 er utslippet beregnet til 
110000000 000 tonn. Japans bidrag til 
hav forurnsingene i 1968 var ca. 42000000 
tonn faste partikler (mot ca . 48000000 
tonn fra USA samme år). 

Plastav fallet utgjord e i 1970 2.4 mill. 
tonn, med en forv entet økning ti15 .7 mill. 
tonn i 1975. (Avfallsmengden viser en til
nærmet parallell økni ng med plastpro
duksjon). 

I de siste 20 å rene har mer enn 100000 
tonn bly b litt sl uppet ut i Japans «at-

Befolkn. 
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mosfære». Blyforbruket til bens in i be
gynnelsen av 1950-årene var ca 180 tonn 
pr.år, motca 17 000 tonn 1969. T okioer i 
likhet med de øv ri ge store industribyene 
spesielt ha rdt rammet. S02-utslippet 
over hovedstad en er idag ca. 500.000 
tonn pr. år. I 1975 er uts lippet beregnet til 
ca. 700.000 tonn, og om 15 å r ti l ca l 200 
000 tonn. Totalt var støv- og gassutslip
pet over T ok io i 1970 ca. l 800000 tonn. 
(Støv- og sotnedfallet var ca. 14-35 tonn 
pr. km 2 pr. mnd.) 
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Japans befolkn i ngs

ut vik ling 

Figur J. øygruppen Japan har utji-a økolo
70 f- giskekriterier forlengst overskredet sin bio

logiske bæreevne. En fo r stor befolkning 

med en for høy materiell levestandard, 
oppretlholdes kunstig ved store tilførsler 
av energi og naturressurser utenfra. Be
folkningen -øker fortsall med ca. l million 
Illennesker pr . år, (figurens nedre del). 
Figurens øvre del viser hvordan Japans 
fiskerier, ved stadig ekspansjon og imensi
vering, har holdt tritt med he{olknings
tilveksten - foreløpig. 

Bivirkningene. 
Lavt regnet 120000 japanere har på
dradd segastma eller kronisk bronkit t som 
direkte følge av luftforurensningene i 
1960-årene. Av 4625 sykdomstilfeller 
som skyldtes luftforurensinger i Japans 4 
største byer i 1970, var ca. halvparten av 
de rammede barn under 9 å r. 

Det er anslåt t at ca. 75 mill. japanere 
er utsatt fo r støy med helsemessige skade
virkn inger. 

I 1969 kunne bare 4 av Ja pans 29 .beste 
badestrender godkjennes helsemessig. 
Om WHO"s DDT- grenser ble gjort gjel
dene i Japan, ville betydelige deler av la n
dets melkeproduksjon ikke kunne anven
des til mennes kefød e. 

Reaksjonen. 
Opptil 76 % av befolkningen i de store in
dustriområdene klager over fo rurens
ningene. Av T okios befo lkning har 36% 
sterke betenkeligheter med å la sine barn 
vokse opp i hovedstaden. I løpet av de to 
sis te å rene er det dannet over 3 000 ulike 
antiforurensningsorganisasjoner i Japan . 

r 1970 må tte minst 6 planlagte varme
kraftverk skrinlegges på grunn av reak 
sjonen fra lokalbefolkningen . Et sted 
(Chiba) truet befolkningen med å gripe t il 
vå pen for å stoppe kraftverk. Et annet 
sted (Am agasaki) har reaksjonene med
ført at to kraftverk må nedlegges. Reak
sjonene sinker nå energitilveksten sl ik at 
tilførselskriser kan oppstå i 1972. 

Industrien er delv is på vei ut i havet, til 
kunstige øyer. Innen 1976 skal I 580 in
dustrier i Osaka overføres til slike. Prob
lemene i kys tsonen er samtidig økende, 
dels som følge av industriplanene, dels på 
grunn av reaksjonene fra kys tfiskerne på 
de økend e forurensninger av kystfarva n
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net. I en hvitbok (1970) anbefalte det ja
panske økonomiske planleggings byrå in
dustrien å flytte utenlands, Japans nye in
dustriområdererdermed i ferd med å blide 
fattige nasjoner rundt om på kloden, lan
dene som ikke «har råd med miljøvern», 

Tilfellet Japan. 
er skremmende og foruroligende for in 
dustrinasjonsjonene som følger i samme 
spor. Det kan innvendes at overnevnte 
ikke gir annet enn aksplukk fra den kom
pliserte situasjon som Japans industriali
seringnå fører til. 

Myndighetenes proklamerte kamp 
mot forurensingene, og den kraftige veks
ten i de industrigrener som produserer 
renseutstyr, er bl.a, ikke nevnt. (Produk 
sjonen av renseutstyr m ,v, var på over 6 
milliarder kroner i 1970, en ti-dobling på 
under 5 år.) Det søkelyset imidlertid her 
rettes mot er i første rekke hva den man
glende evnen i industrialiserte samfunn til 
il se sammenhengen mellom økonomisk 
vekst, ressursforbruk, befolkningsøkning 
og forurensingsutvikling kan føre til. In
dustrilandenes totale neglisjering av de 
økologiske grunnforutsetningrnr reiser 
dermed to fundamentale spørsmål : Er 
vår nåværende kullsviertro på teknikkens 
evne til å løse forurensningsproblemene 
og hindre en global krise, parallelIt med 
forsatt økonomisk vekst, berettiget? Har 
vi noe å lære av sykdomstilfellet Japan? 

Lilferatur : 
Borgstrøm, G . 1968 a : Verdens mat. Oslo, 

Gyldendal , 292 pp. 
Borgstrøm, G. 1968 a: Revolusjon i ver

dens fiskerier, Oslo, Gyldendal, 230 pp, 
Gunnarsson, B. 1971: Japans Harakiri , 

Stockholm, Aldus/Bonniers, 256 pp , 

MYSTERUD - NORDERHAUG 2 

KOBLINGEN MELLOM 
ØKOLOGI OG POLITIKK 

Økopolitikk-begrepet. 

Med grunnlag i moderne økosystem

forskning er et nytt helhetssyn - en ny 

erkjennelse, nå i ferd med å få sitt gjen

nombrudd . 


Noe av det mest lovende ved det som 
nå skjer er at moderne samfunn langsomt 
er begynt å forstå verdien av de teorier og 
informasjoner som er lagret i det økolo
giske datagrunnlaget. Fler og Iler erkjen
ner at dersom økologien skal få noen be
tydning må det nødvendigvis foretas en 
kobling mellom økologisk erkjennelse og 
politikken i et moderne samfunn, 

Vi har i tidligere sammenheng kalt 
ideer og argumenter i dette koblingsfeltet 
for en økopolitikk (Mysterud og Norder
haug 1971) : «Syttiårenes samfunn vil 
nemlig bli tvunget til å utvikle en økopo
litikk ....:... en politikk for den videre sam
funnsutvikling som konsekvent er verdi
orientert mot økologisk informasjon 
hvor man må lrettet satser på en «livs
form» som er i harmoni med biosfærens 
ressurser.» 

Å føre dette videre vil kreve en økolog
isk bevissthetsgjøring i de moderne sam
funn. Økologi lanseres dessverre ennå 

- Nå har vi bnlkr 50 millioner på å be
kjempe fOn/rensinger, og tjent 500 millio
ner på å produsere i·enseuls/y r. 

«Hvis menneskene skal kunne 
klare å redde seg selv, er det abso
lutt en forutsetning at de gjør seg 
til herrer over økonomien og ikke 
fortsetter å leve som slaver under 
den, Det som er lønnsomt er i seg 
selvet dårlig kriterium på hva som 
er fornuftig. Hva menneskene må 
forstå er at de må få gjort det nød
vendige lønnsomt, og da lønnsomt 
i verdensrnål estokk, og veie nåti
dens krav mot fremtidens behov». 

G . Borgstrøm 

ofte som synonymt med miljøvern og for
urensningsbekjempelse, Andre oppfatter 
økologi som en magisk formel som på 
kort tid vil løse den moderne sivilisasjons 
kriseproblemer. Antagelig stikker slike 
oppfatninger i at mange nå bruker begre
pet uten å ha nevneverdig kjennskap til 
det økologiske forskningsfelf og de pro-o 
blemer og resultater som foreligger. 

Økologiens empiriske datagrunnlag. 
Hva betyr påstanden om at det ligger en 
ny erkjennelse i økologiens empiriske da
tagrunnlag? 

Med en stadig økende hastighet har 
økologien som forskningsfelt utvidet seg i 
dette århundrede , I en stadig økende grad 
har det blitt mulig å trenge inn i oppbyg
ningen og samspillet hos jordens plante
og dyresamfunn, samtidig som nye pro
blemer har blitt avdekket og satt under 
systematisk utforskning, Forholdsvis 
enkle studier av individers og organis
mers forhold til sine omgivelser (aut
økologisk forskning) førte til ny erkjen
nelse om dyre- og plantebestanders av
hengighetsforhold til andre individer av 
samme art eller bestand, og til sitt ytre 
miljø (populasjonsøkologi), Dette avdek
ket en ny (jimensjon, samspillet mellom 
naturmiljøet og de ulike bestander av 
planter og dyr (synøkologisk forskning). 
Overgangen til ren systemøkologisk 
forskning (d ,v.s, studier av hvordan 
funksjonene er i en samling av biologiske 
samfunn og deres fysisk/kjemiske miljø) 
har dernest ført til forståelse for det to
tale samspillet i naturen, mennesket som 
en del av naturen , og biosfærens biolo
giske, kjemiske og f ysiske begrensninger , 

På alle disse felt fins det idag et vell av 
tallmateria le og beskrivelser som utgjør 
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«Hvis menneskene skal kunne 
klare å redde seg selv, er det abso
lutt en forutsetning at de gjør seg 
til herrer over økonomien og ikke 
fortsetter å leve som slaver under 
den. Det som er lønnsomt er i seg 
selvet dårlig kriterium på hva som 
er fornuftig. Hva menneskene må 
forstå er at de må få gjort det nød
vendige lønnsomt, og da lønnsomt 
i verdensrnålestokk, og veie nåti
dens krav mot fremtidens behov». 

G. Borgstrøm 

ofte som synonymt med miljøvern og for
urensningsbekjempelse. Andre oppfatter 
økologi som en magisk fomlel som på 
kort tid vil løse den moderne sivilisasjons 
kriseproblemer. Antagelig stikker slike 
oppfatninger i at mange nå bruker begre
pet uten å ha nevneverdig kjennskap til 
det økologiske forskningsfelt og de pro_o 
blemer og resultater som foreligger. 

Økologiens empiriske datagrunnlag. 
Hva betyr påstanden om at det ligger en 
ny erkjennelse i økologiens empiriske da
tagrunnlag? 

Med en stadig økende hastighet har 
økologien som forskningsfelt utvidet seg i 
detteårhundrede. I en stadig økende grad 
har det blitt mulig å trenge inn i oppbyg
ningen og samspillet hos jordens plante
og dyresamfunn, samtidig som nye pro
blemer har blitt avdekket og satt under 
systematisk utforskning. Forholdsvis 
enkle studier av individers og organis
mers forhold til sine omgivelser (aut
økologisk forskning) førte til ny erkjen
nelse om dyre- og plantebestanders av
hengighetsforhold til andre individer av 
samme art eller bestand, og til sitt ytre 
miljø (populasjonsøkologi). Dette avdek
ket en ny dimensjon, samspillet mellom 
naturmiljøet og de ulike bestander av 
planter og dyr (synøkologisk forskning}. 
Overgangen til ren systemøkologisk 
forskning (d.v .s. studier av hvordan 
funksjonene er i en samling av biologiske 
samfunn og deres fysisk/kjemiske miUø) 
har dernest ført til forståelse for del to
tale samspillet i naturen, mennesket som 
en del av naturen, og biosfærens biolo
giske, kjemiske og fysiske begrensninger. 

På alle d isse felt fins det idag et vell av 
tallmateriale og beskrivelser som utgjør 

det vi kaller økologiens empiriske data
grunnlag. Det er på dette grunnlag en ny 
erkjennelse er i ferd med å vokse fram, i 
erkjennelse av at mennesket er en del av 
et biologisk system og er underlagt øko
logiske lovmessigheter som ikke kan 
oppheves. 

Den som er interessert i utformingen 
av økologisk tenkesett og teori , henvises 
f.eks . til Od um (1971) som ansees repre
sentativ for en sentral lærebok i økologi. 

Menneskesamfunn-ilyresamfunn. 

Som art er mennesket oppbygd av le

vende celler etter en genetisk kode i et 

arvemateriale, helt på linje med tusenvis 

a.v andre arter på jorden. Har andre arter 
en autøkologi (spesielt forhold/avhen
gighetsforhold til sine omgivelser), må 
også mennesket ha det. Gjelder biolo
giske lover for dyr, bør de gjelde også for 
mennesket. 

Denne elementære erkjennelsen er 
nødvendig for å forstå hvorfor økolo
gien som lære er livsviktig i vår tid. Den 
representerer summen av vår viten om de 
lovmessigheter og begrensninger som alle 
biologiske organismer er underlagt. 

Vi vet videre at to arter aldri har 
samme økologi. Vi kan derfor aldri få 
forståelse av menneskets økologi bare 
ved studier av andre arter. Det fulle 
kjennskap lil en humanøkologi kan vi 
bare f å ved Sludier av mennesket selv. 
Studier av Homo sapiens' økologi er 
imid lertid også forlengst igangsatt. På 
grunnlag av dette og generell økologisk 
viten, er det allerede mulig å peke på en 
rekke fundamentale motsetninger mel
lom de biologiske og økologiske grunn
forutsetninger for vår eksistens som art, 
og vår nåværende kulturelle utvikling. 

Det er i ferd med å bli uinteressant å dis
kutere hvorvidt den utviklingsretning 
moderne industrisamfunn nå følger vil bli 
kritisk eller ikke. Spørsmålet er mer om 
hvilke forandringer vår kultur og nåvæ
rende ekspanderende teknisk/ økono
miske sivilisasjon må underkastes for 
ikke å bryte sammen. 

Hva har skjedd med andre arter som 
ikke har tilpasset seg spillereglene i bio
sfæren, det store og altomfattende biolo
giske systemet? Økologien har et vell av 
informasjoner på dette punkt, om hvor
dan naturen løser slike problemer ved 
mer eller mindre markert «populasjons
crash». Historien gir oss også mange ek
sempler på tidligere kulturers fall hos vår 
art, men aldri i så stor skala som det som 
nå synes å være under utvikling. 

Stabilitet - det økologiske begrepet 

«steady state». 

Hva skjer i naturlige dyre- og plantesam

funn som utvikles uforstyrret over tid? 


Tidlige såkalte suksesjonsstadier ka
rakteriseres ofte av populasjoner med en 
høy forplantingsrate og stort forbruk av 
energi og ressurser. Gjennom stadier pre
get av sterk vekst, avtar veksten gradvis 
og organismesamfunnet passerer gjen
nom en ordnet følgerekke av suksesjons
stadier som ender opp i en stabil fase 
(<<steady-state»). Mønsteret følges ikke i 
alle økologiske suksesjoner, men illustre
rer i grove trekk det begrep vi her drøfter. 
Vi må dessuten være oppmerksom på at 
begrepet «steady-state» er et relativt be
grep. Tilstanden eksisterer bare dersom 
alle egenskaper og funksjoner i et plante
eller dyresamfunn og deres miljø opp
rettholdes i en viss tidsperiode (som må 
være mange ganger livslengden til indivi 
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dene). Så konstante er forholdene i natu
ren normalt ikke. Både kjemiske, fysiske 
og biologiske faktorer vil variere noe in
nenfor visse grenser. Resultatet er at 
mange bestander gjennomgår mer eller 
mindre tilfeldige eller sykliske svingnin
ger over et lengre tidsrom. Dersom disse 
foreg.lr rundt et stabilt nivå, vil også 
dette være former for «steady-state». (In
teresserte henvises til Pielou 1969). At 
slike tilnærmet stabile tilstander kan være 
så stabile, og suksesjoner så ordnet som 
de er funnet å være, er direkte bemerkel
sesverdig, når vi betrakter alle de dyna
miske indre forandringer og prosesser 
som til enhver tid foregår i et økosystem. 
Forklaringen på slike, tilnærmet stabile 
forhold ligger i at dynamiske samfunn 
har klart å tilpasse seg det ytre miljø, mi
nimalisert sitt energiforbruk og utviklet 
en mer eller mindre fullverdig sirkulasjon 
av materialer. Det er på dette plan vi kan 
trekke erfaringer fra økologisk forskning 
og gjøre visse slutninger om det moderne 
menneske-samfunns overlevelsesmulig
heter. Det er da vanskelig å trekke noen 
annen konklusjon enn at menneskets nå
værende ekspanderende samfunnsutvik
ling ikke har tilpasset seg en rasjonell 
bruk av materialer, ressurser og et mini
malisert energiforbruk. Med sitt økende 
populasjonstrykk og voksende ressurs
forbruk viser arten tendenser til en nesten 
maksimal ekspansjon på kortest mulig 
tid. I denne prosessen fungerer mennes
kets teknosystemer som en katalysator 
som forsterker ekspansjonstendensene. 

Som nevnt, fins det i naturen flere ek
sempler på tilsvarende bestands- og ener
giforløp. Sluttfasen er et mer eller mindre 
fullstendig sammenbrudd når natur
grunnlaget er tilstrekkelig overbelastet. 

1 stedet for å utnytte sine intellektuelle 
evner til å forandre dette utviklingsfor
løp, bruker ennå det moderne menneske 
sitt intellekt til å føre videre en økologisk 
uforsvarlig samfunnsutvikling (gjennom 
foreldede kapitalistiske og sosialistiske 
vekst- og eksploateringsideologier). 

Kan menneskets samfunn stabiliseres? 
Uansett vårt nåværende utviklingsforløp 
må vi rent teoretisk anta at menneske
samfunnene går mot en eller annen form 
for stabilisering. - Spørsmålet er bare på 
hvil ken måte det vil skje. Skal vi mer eller 
mindre passivt vente på en «naturlig», 
global stabilisering gjennom økologisk 
sammenbrudd og tekno-kulturenes fall 
eller utnytte vår viten i forsøk på å styre 
prosessen, med de fordeler det innebærer 
for den menneskemasse som deltar i den ? 
Og er i såfall dette mulig? 

Fra et økologisk synspunkt kan vi 
uten større vanskeligheter tenke oss sosio
økonomiske menneskesamfunn i samme 
økologiske likevekt som vi ser eks
empler på ellers i naturen. 

Med støtte fra økonomisk kompetente 
forskere, vil vi videre hevde, inntil det 
motsatte kan «bevises», at det ikke er noe 
til hinder for å utvikle romskipsøkono
miske menneskesamfunn. - Dersom det 
er praktisk vilje til stede. Det er det selv
sagt ikke idag. Lansering av økopolitiske 
ideer og de vageste antydninger om å 
nedtrappe f.eks. den økonomiske veks
ten, skaper hos de fleste politikere nær
mest allergiske reaksjoner. Å karakteri
sere vekst bremsende synspunkter som 
«popresonnementer» kan bare bunne i 
uvitenh et og interesseløshet for det som 
er tidens v iktigste oppgaver. 

Fra naturvitenskapelig forskning 

strømmer det nå stadig ut seriøse resulta
ter som i økende grad bekrefter styrken 
og «sannhetsverdien» i økologiens ideer 
og deres betydning for menneskets fram
tid. Mange av politikerne i vårt «høyre
venstre»-spekter hevder at en slik stabili
sering fjerner forutsetningene for å bygge 
et meningsfullt og menneskeverdig sam
funn, og at brudd med de nåværende 
vekstmålsettinger vil lede til forfall. Det 
er imidlertid langt større grunn til å anta 
at det er den nåværende målsetting og 
samfunnsutvikling som vil føre til forfall 
og sammenbrudd. 

Essensen ligger imidlertid i at tradi
sjonelt tenkende politikere gjør en funda
mental feil ved å forkaste økopolitiske 
ideer uten å forstå eller interessere seg for 
det fundament som økologisk viten og 
erkjennelse idag utgjør. 

Kvantitativ begrensning - kvalitativ ut
vikling. 
Målet for en økologisk akseptabel sam
funnsutvikling er ikke en statisk sam
funnsstruktur. Et stabilisert framtids
samfunn er et samfunn i dynamisk like
vekt - gjennomsyret av indre forandrin
ger, med prosesser og utviklingsforløp 
begrenset av øvre grenser og ytre kvanti
tative rammer (Mysterud 1971). Også i et 
romskipsøkonomisk samfunn vil det 
være en årlig tilførsel av ressurser og ma
terialer i tillegg til det som følger den 
indre sirkulasjon. Like selvsagt kan det 
vise seg nødvendig å opprettholde og 
kanskje øke mangfoldet av varer og tje
nester. Poenget er bare at de samme ma
terialer utnyttes igjen og igjen ved hjelp 
av fornyelsesbare energikilder i et sam
funn der befolkningsstørrelsen varierer 
ubetydelig og hvor den økonomiske 

imid\e 

- Jo, tro De meg, naturen vil nok snar! lære 
rensingene. 

vekst, økningen i energiforbruket m .v. 
stort sett har opphørt. 

Det er grunn til å tro at slike samfunn 
vil by på teknologiske og intellektuelle 
oppgaver som er enda mer utfordrende 
og konstruktive enn de vi står overfor i 
den nåværende vekstfasen (Mysterud 
1971, Malaska 1971). I takt med menne
skets kulturelle utvikling vil de samme 
materialer stadig kunne forandres og ut
vikles i mer avanserte former, brukes 
igjen og igjen, mens uttappingen fra bio
sfæren av både energi og ressurser er mini
malisert så langt som avansert teknologi 
kan tillate det. 

Bare det å omforme det moderne men
neskets teknosystemer til mer fullverdige 
sirkulasjonssystemer for energi og ressur
ser byr på intellekruelle kjempeoppgaver. 

Et stabilisert, romskipsøkonomisk 
samfunn, slik vi vagt og upresist skisserer 
det, kan ikke lenger betraktes som utopi , 
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ktuelle strømmer det nå stadig ut seriøse resulta

gsfor ter som i økende grad bekrefter styrken 

nneske og «sannhetsverdien» i økologiens ideer 

logisk og deres betydning for menneskets fram

ennom tid. Mange av politikeme i vårt «høyre

listiske venstre»-spekter hevder at en slik stabili

). sering fjerner forutsetningene for å bygge 
et meningsfullt og menneskeverdig sam

:es? funn, og at brudd med de nåværende 

sforløp vekstmålsett inger vil lede til forfall. D et 

1l1eske er im idlertid langt større grunn til å anta 

n form at det er den nåværende målsetting og 

Jare på samfunnsutvik ling som vi l føre til forfall 

er eller og sammenbrudd. 
.urlig», Essensen ligger imidlertid i at tradi

Jlogisk sjonelt tenkende politikere gjør en funda
les fall mental feil ved å forkaste økopolitiske 
å styre ideer uten å forstå eller interessere seg for 
cbærer det fundament som økologisk viten og 
. i den? erkjennelse idag utgjør. 

,<a n VI Kvantitativ begrensning - kvalitativ ut
5 sosio vikling. 
samme Målet for en økologisk akseptabel sam
:r eks funnsutvikling er ikke en statisk sam

funnsstruktur. Et stabilisert framtids
)etente samfun n er et samfunn i dynamisk like
Itil det vekt  gjennomsyret av indre forandrin
er noe ger, med prosesser og utviklingsforløp 

,kono begrenset av øvre grenser og ytre kvanti
Jm det tative rammer (Mysterud 1971). Også i et 
~t selv  romskipsøkonomisk samfunn vi l det 
)Iitiske være en år lig tilførsel av ressurser og ma
om å terialer i tillegg til det som følger den 

: veks indre sirkulasjon. Like selvsagt kan det 
'e nær vise seg nødvendig å opprettholde og 
akteri kanskje øke mangfoldet av varer og tje
r som nester. Poenget er bare at de samme ma
unne i terialer utnyttes igjen og igjen ved hjelp 
et som av fornyelsesbare energikilder i et sam

funn der befolkningsstørrelsen varierer 
skning ubetydelig og hvor den økonomiske 

vekst, økningen i energiforbruket m.v. 
stort sett har opphørt. 

Det er grunn til å tro at slike samfunn 
vil by på teknologiske og intellektuelle 
oppgaver som er enda mer utfordrende 
og konstruktive enn de vi står overfor i 
den nåværende vekstfasen (Mysterud 
1971, Malaska 1971). I takt med menne
skets kulturelle utvikling vil de samme 
materialer stadig kunne forandres og ut
vikles i mer avanserte former, brukes 
igjen og igjen, mens uttappingen fra bio
sfæren av både energi og ressurser er mini
malisert så langt som avansert teknologi 
kan tillate det. 

Bare det å omforme det moderne men
neskets teknosystemer til mer fullverdige 
sirkulasjonssystemer for energi og ressur
ser byr på intellektuelle kjempeoppgaver. 

Et stabilisert , romskipsøkonomisk 
samfunn, slik vi vagt og upresist sk isserer 
det, kan ikke lenger betraktes som utopi, 

men som et altemativ som kan vise seg å 
være det eneste realistiske. Forståelsen 
for dette vil framstå klarere etterhvert 
som de negative konsekvenser av vår nå
værende samfunnsutvikling øker. 

Frivillig eller ufrivillig vil det moderne 
mennesket komme til å måtte akseptere 
måtehold. Utvilsomt vil da siktemålet mot 
et likevektssamfunn i stadig kvalitativ for
bedring, hvor en kombinasjon av økolo
gisk, økonomisk, teknisk og sosial viten 
kommer en stabilisert befolkning til gode, 
og framstå som eneste akseptable. 

Utredning av disse forhold burde an
tagelig ha begynt allerede for 10-15 år si
den. Tiden er således ikke på vår side i 
denne utviklingen. 

Av dette vil det framgå at vi ikke kan si 
noe detaljert om hvordan moderne sam
funn generelt, eller det norske samfunn 
spesielt, kan eller bø r stabiliseres. Det vi 
imidlertid med sikkerhet kan si, er at den 

- Jo. tro De meg, nalUren vil 110k snart lære å besky tte seg selv mot Joru
rensingene. 

nåværende veksten i befolkningsstørrelse 

og økonomi må avbrytes (først i de utv ik

lede/overutviklede industriland), og ar

beidet med å utforme et stabiliseringsal

ternativ må snarest igangsettes . l dette ar

beidet, med å belyse forskjellige alterna

tive former for «steady-state»-samfunn 

vil økologene trenge profesjonell støtte 

fra teknologer, økonomer og samfunns

forskere. En rask utvikling på dette forsk

ningsfelt er ikke minst nødvendig for å 

avlive de økonomiske vekstmytene. 


En økologisk ide-politikk. 

Ideer med økologisk utspring når nå med 

økende hastighet det sosioiogiske, idepo

litiske og praktisk-politiske plan. Bak

grunnen for at økologene i denne utvik

lingen framtrer som en ny type radika

lere, på tvers av det tradisjonelle «høyre

venstre»-spekter, ligger i at de anvender 

informasjoner og ideer fra økologien på 
aktuelle samfunnsspørsmål. De opererer 
følgelig uavhengig av de forskjellige ide
politiske retninger, som med en fellesbe
tegnelse ~an kalles <<t radisjonelle eks
ploaterings- ideologier». 

Bruken av økologiske ideer og erfarin
ger på moderne samfunnspolitikk må 
være riktig og akseptabelt, såfremt det 
aksepteres at mennesket er en del av na
turen og underlagt biosfærens lovmessig
heter. På det te grunnlag kan vi a llerede 
ane konturene aven ny idepolitikk, en 
økologisme, bygget på ideer med ut
spring i økologisk teori . 

Om den vil gjennomsyre og forvandle 
de nåværende politiske retninger eller 
bane vei for et nytt alternativ, er det utvil
somt for tidlig å svare på. Det samme 
gjelder utformingen aven praktisk øko
politikk. Vil den drastisk omforme den 
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nåværende partistrukturen og deres mål
settinger, eller skape helt nye partistruk
turer? Svaret er i og for seg uinteressant. 
Oppgaven er nå å få utformet og spredd 
disse synsmåtene raskest mulig. 

Politikernes evne til nytenkning vil så 
bli bestemmende: vil de bane nye veier, 
eller resignere overfor nye politiske grup
peringer? 

Et økopolitisk grunnlag: måtehold og 
forutseenhet. 

Det er lite populært å hevde at vi nå har 

nådd et stadium i den rike del av verden, 

der industrilandene i store trekk ikke bør 

bli rikere. Men dette er det stadium da 
den priviligertedel av menneskeheten bør 
manes til måtehold av hensyn til sine 
medmennesker og etterkommere. Tiden 
er forlengst inne til å erkjenne at menne
sket aldri vil overvinne ressursknapphe
ten og de biologiske grunnlovene, og må 
innrette seg deretter. - For sitt eget beste. 
Hvis den rike del av verden er villig til å 
prioritere anderledes og bruke sitt nåvæ
rende vekstoverskudd til en økonomisk 
nedtrapningsfase og til å forberede et li
kevektssamfunn, i stedet for å skru den 
materielle levestandard i industrilandene 
opp til et bristepunkt, tror vi bemerkel
sesverdige resultater kan nås. 

Grunnlaget og motiveringen for å 
bryte med den nåværende utvikling, og 
stikke ut en ny kurs, er bl.a.: 

Jordens ressurser er begrenset. 
Mennesket er en del av naturen og er 
underlagt almengyld ige økologiske 
lovmessigheter. 
Materiell/økonomisk vekst skjer ved 
en økende (pr. capita) bruk/forbruk 
av naturressurser og energi. 
De fleste industriland har idag over

skredet sine landarealers biologiske 
bæreevne (befolkningsstørrelsen og 
ressursforbruket er for stort). 
De rike land er stort sett overutviklet 
og opprettholder og øker sin mate
rielle velstand ved (p.g.a. sin over
legne kjøpekraft) å beslaglegge/ for
bruke en større del av de globale res
surser enn det som rettmessig kan sies 
å tilkomme dem (pr. capita). 
Ressursknapphet og økende foru
rensninger umuliggjør en tilsvarende 
materiell levestandard i de fattige 
land, som den verdens rike land idag 
opprettholder. 
Med den pågående utvikling vil et 
voksende befolkningstrykk og et (pr. 
capita) økende ressursforbruk og for
urensingspotensial undergrave natur
grunnlaget og forårsake sammen
brudd av regional eller global karakter. 
Økologiske sammenbrudd vil kunne 
ramme de rike/overutviklede land 
hardest, fordi deres økonomi, ressurs
tilførsel og eksistensgrunnlag er 
overutviklet eller kunstig oppbygd. 

0kopolitikk i Norge. 
Som i de fleste andre industriland forbru
ker idag hver nordmann en betydelig 
større andel av jordens ressurser enn det 
som med rimelig rett kan sies å tilkomme 
han. Den menige nordmanns bidrag til de 
globale forurensinger er direkte og indi
rekte kanskje 40-50 ganger større enn 
hver indier eller afrikaner. Ved å fortsette 
vår egen økonomiske vekst og befolk
ningsøkning bidrar vi ytterligere til å for
verre situasjonen i global skala og til å 
utvide skillet mellom de fattige og rike 
land (som stadig øker). 

Vår egen selvforsørgelsesgrad ligger så 

lavt som omkring 40% idag. Med en viss 
rett kan det følgelig sies at vårt grisgrente 
land allerede er overbefolket. 

I ti Ilegg kommer at hver norsk baby 
som bidrar til befolkningsøkningen i 
Norge medvirker, via vår overlegne kjø
pekraft, til de rike lands stadig økende 
ressursforbruk og forurensningspoten
sial. Fortsatt økende materiell levestan
dard og økonomisk vekst, kombinert 
med en fortsatt befolkningstilvekst i de 
rike land, bidrar i stadig økende grad til 
at bistanden til de fattige land fortoner 
seg som mindre og mindre smuler fra de 
rikes bord. 

For å tilfredsstille våre økende behov 
legger vi beslag på en økende andel av de 
globale naturressurser. Av dette gir vi så i 
beste fall prosenter tilbake. En økologisk 
fundert politikk er på ingen måte utfor
met idag. Vi vil likevel peke på noen opp
gaver som ikke bør forbli udebattert. 

Den årlige befolkningstilvekst I 

Norge ligger nå omkring 27000-3 I 000 
pr. år. Dette medvirker til en sta
dig økende tilgang på naturressurser 
fra andre deler av verden, og nødven
diggjør nyetableringer av 10000
15000 arbeidsplasser pr. i år 1990. 

Denne tilveksten bør snarest mulig re
duseres, slik at Norges befolkning sta
biliseres. To-barnsfamilien bør (som i 
de fattige land) lanseres som idealet. 
Med den relativt beskjedne økningen 
og det høye utdannelsesnivå i Norge, 
er det mulig at en stabilisering av be
folkningen kan oppnåes utelukkende 
via opplysningskampanjer. Andre 
virkemidler ligger i endringer av de 
skattemessige og økonomiske forhold 
som stimulerer til flerbarnsfamilier. 
Som ledd i en nasjonal beredskap (på 

linje med militært forsvar) utvikles og 
støttes norsk landbruk slik at selv for
sørgeisesgraden når 80-90% . Er dette 
ikke mulig, bør det tilstrebes en lang
siktig nedtrapping av den nåværende 
befolkningsstørrelse. 
Igangsetting av omfattende studier 
(bl.a. av økonomisk, handelspolitisk, 
sosiologisk, teknisk og økologisk ka
rakter) for å utrede mulige retnings
linjer for et likevektssamfunn basert 
på en stabilisert befolkning og en til
nærmet ikkevekstøkonomi. I slike 
studier bør bl.a. inngå undersøkelser 
av hvordan en stabilisert befolkning 
kan tenkes å : 
a. Red usere boligetterspørselen. 
b. Redusere behovet for nye arbeids
plasser og nyetableringer i industrien. 
c. Begrense arbeidsledigheten. (Lite 
aktuelt i Norge?) 
d. Redusere utgiftene i skole- og un
dervisningssektoren. 
Det kan på den annen side også ten
kes at en stabilisert befolkning kan gi 
opphav til redusert etterspørsel og 
dermed skape de vanlige problemer 
med å opprettholde full sysselsetting. 
Slike forhold vet vi ikke nok om idag. 
Det er mulig at slike studier med for
del bør utformes på norsk, svensk, 
finsk (og event. dansk) plan. Disse 
landene representerer med sitt høye 
utdannelsesnivå, velutviklede tekno
logi, høye materielle levestandard og 
(Danmark unntatt) gode tilgang på 
naturressurser og relativt begrensede 
fomrensningsproblemer, antagelig 
det området i verden hvor disse for
hold best kan utvikles og utprøves. 
En omlegning av bistanden til de fat
tige land ved at Norge 
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lavt som omkring 40% idag. Med en viss 
rett kan det følgelig sies at vårt grisgrente 
land allerede er overbefolket. 

I tillegg kommer at hver norsk baby 
som bidrar til befolkningsøkningen i 
Norge medvirker, via vår overlegne kjø
pekraft, til de rike lands stadig økende 
ressursforbruk og forurensningspoten
sial. Fortsatt økende materiell levestan
dard og økonomisk vekst, kombinert 
med en fortsatt befolkningstilvekst i de 
rike land, bidrar i stadig økende grad til 
at bistanden til de fattige land fOl10ner 
seg som mindre og mindre smuler fra de 
rikes bord. 

For å tilfredsstille våre økende behov 
legger vi beslag på en økende andel av de 
globale naturressurser. Av dette gir vi så i 
beste fall prosenter tilbake. En økologisk 
fundert politikk er på ingen måte utfor
met idag. Vi vil likevel peke på noen opp
gaver som ikke bør forbli udebattert. 

Den årlige befolkningstilvekst l 
Norge ligger nå omkring 27000-31 000 
pr. år. Dette medvirker til en sta
dig økende tilgang på naturressurser 
fra andre deler av verden, og nødven
diggjør nyetableringer av 10000
15000 arbeidsplasser pr. i år.1990. 
Denne tilveksten bør snarest mulig re
duseres, slik at Norges befolkning sta
biliseres. To-barnsfamilien bør (som i 
de fattige land) lanseres som idealet. 
Med den relativt beskjedne økningen 
og det høye utdannelsesnivå i Norge, 
er det mulig at en stabilisering av be
folkningen kan oppnåes utelukkende 
via opplysningskampanjer. Andre 
virkemidler ligger i endringer av de 
skattemessige og økonomiske forhold 
som stimulerer til flerbarnsfamilier. 
Som ledd i en nasjonal beredskap (på 

linje med militært forsvar) utvikles og 

støttes norsk land bruk slik at selv for

sørgeIsesgraden når 80-90%. Er dette 

ikke mulig, bør det tilstrebes en lang

siktig nedtrapping av den nåværende 

befolkningsstørrelse. 

Igangsetting av omfattende studier 

(bl.a. av økonomisk, handelspolitisk, 

sosiologisk, teknisk og økologisk ka

rakter) for å utrede mulige retnings
linjer for et likevektssamfunn basert 
på en stabilisert befolkning og en til
nærmet ikkevekstøkonomi. I slike 
studier bør bl.a. inngå undersøkelser 
av hvordan en stabilisert befolkning 
kan tenkes å : 
a. Redusere boligetterspørselen. 
b. Redusere behovet for nye arbeids
plasser og nyetableringer i industrien. 
c. Begrense arbeidsledigheten. (Lite 
aktuelt i Norge?) 
d. Redusere utgiftene i skole- og un
derv isningssektoren. 
Det kan på den annen side også ten
kes at en stabilisert befolkning kan gi 
opphav til redusert etterspørsel og 
dermed skape de vanlige problemer 
med å opprettholde full sysselsetting. 
Slike forhold vet vi ikke nok om idag. 
Det er mulig at slike studier med for
del bør utfonnes på norsk, svensk, 
finsk (og event. dansk) plan. Disse 
landene representerer med sitt høye 
utdannelsesnivå, velutviklede tekno
logi, høye materielle levestandard og 
(Danmark unntatt) gode tilgang på 
naturressurser og relativt begrensede 
forurensningsproblemer, antagelig 
det området i verden hvor disse for
hold best kan utvikles og utprøves. 
En omlegning av bistanden til de fat
tige land ved at Norge 

a. Foregår med et eksempel overfor 
mottakerlandene og stabiliserer sin 
befolkning. 
b. Kanaliserer hoveddelen av sin be
skjedne bistand til land som godtar og 
praktiserer effektive programmer for 
befolkningskontroll som en betin
gelse for norsk hjelpetiltak. 

Overfører i den utstrekning dette 
ikke allerede er gjort hoveddelen av 
den norske bistand til barnebegrens
ingsprogrammer, undervisning, helse
vesen og land bruk. I sammenheng med 
sistnevnte bør det arbeides aktivt for 
å utvikle en mer kritisk vurderings
evne både fra norsk side og i motta
kerlandet m.h.t. økologisk tvilsomme 
bistandsprosjekter i den teknisk/øko
nomiske sektor og innen skogbruks
og jordbrukssektoren. 

Som et viktig ledd i bistanden til de 
fattige land stimulerer til økt forsk
ning innen tropisk økologi og utdan
ner økologiske rådgivere 

Vi er klar over at disse momentene i 
mange kretser ikke vil bli akseptert fordi 
de bryter med <<vedtatte oppfatninger». 

Vi vil imidlertid hevde at disse spørs
mål idag er realpolitisk aktuelle og venter 
på utredninger, standpunkttagen og 
handling fra politikerne. Å tilbakevise 
disse tankene som politisk urealistiske er 
i denne sammenheng intet svar. Det rei
ser bare med full tyngde spørsmålet om 
hva slags «realpolitikk» de folkevalgte 
egentlig driver idag. 

Det burde forøvrig være unødvendig å 
understreke sakens dype alvor, og det an
svar som hviler på oss som individer i et 
av verdens best stilte land. 
Til kjedsommelighet hevdes det at tiden 
er i ferd med å løpe fra oss. Verdens be

folkning er idag omkring 3.5 milliarder 
mennesker. Selv om den rike del av ver
den maktet å stabilisere sin befolkning 
før år 2000 og resten av verden omkring 
2040, vil jordens befolkning (med de nå
værende tendenser) ha økt til 15 milliar
der. Det er et åpent spørsmål om ikke 
naturgrunnlaget over store deler av jor
den vil bli overbelastet før dette tids
punkt og befolkningsnivå er nådd. Dette 
er også essensen i den uttalelse 33 av Eng
lands fremste biologer, med Sir Julian 
Huxley i spissen, nylig (januar d.å.) avga. 
Det ble der bl.a. foreslått langsiktige pro
grammer med sikte på å redusere befolk
ningen på De britiske øyer fra nåværende 
55 mill. til 30 mitl. mennesker. 
Vår holdning til dette problemkomplek
set kan bli avgjørende for menneskets 
framtid. Vi bør nå kunne kreve politiker
nes interesse og standpunkter til disse vi
tale saker. 

«Om vi ikke er villige til å forandre 
noe. vil alt forandres». Lampedusa. 
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MYSTERUD-NORDERHAUG 3 

TEKNISK-ØKONOMISKE LØSNINGER PÅ 


DEN ØKOLOGISKE KRISE? 

Kan jordens 

økende naturvernproblemer 

løses teknisk? 

Er fortsatt økonomisk vekst forsvarlig? 

Den tesen som nå synes å ha vunnet ge

hør i hele vårt politiske spekter er «en en

dret vekstpolitikk, der veksten gis en ret

ning som bedre tilgodeser hensynet til 

vårt naturmiljø». Dette er formulert som 

(<veks t med vern» (Erichsen 1971). 

Slike betraktninger er naturlig nok ikke 

begrenset til forholdet mellom økonom

isk vekst-forurensinger/naturen alene. 


De berører vidtrekkende aspekter, der 

både jordens ressurstilgang og grunnla

get for vår nåværende samfunnsutvikling 

berøres. 

0kopolitisk viktig er særlig samspillet 

mellom: 


Kravet om fortsatt økonomisk vekst. 
0kningstrenden i energiforbruket. 
Ressursknappheten i global skala. 
Trenden i de globale forurensinger. 
Den globale befolkningseksplosjon. 
Befolkningstilveksten i I-landene. 

Utviklingsmulighetene i de fattige 
land. 
Faren for reduksjon av menneskets 
livsstandard. 
Teknologiens muligheter til å løse glo
baløkologiske problemer. 
En enkel modell som forsøker å be

skrive samspillet mellom en del av disse 
faktorene blir berørt i en påfølgende ar
tikkel. Her skal bare nevnes noen aspek
ter som berører begrensningen av teknisk
økonomisk innsats i kampen mot de 
globaløkologiske problemer. 

Forutsetningene for økonomisk vekst. 
Den alment utbredte oppfatning idag er 
at en fortsatt rask økonomisk vekst er 
nødvendig, ikke bare fordi en stor del av 
jordens befolkning lever i dyp fattigdom, 
men fordi den materielle velferden for 
folk i industrilandene heller ikke er kom
met opp på et nivå som man er tilfreds 
med (Erichsen 1971). 

Vurderes holdbarheten av et slikt re
sonnement fra en økologisk synsvinkel, 
må minimum fire forutsetninger være til 
stede: 

l. Tilgangen på naturressurser, råstof
fer, energi m.v. er tilstrekkelig til at 
vår økonomiske vekst kan fortsette. 
2. Et fortsatt økende ressursforbruk i 
vår del av verden vil ikke hindre andre 
nasjoners muligheter for vekst mot 
samme levestandardsnivå. 
3. Selv om befolkningstilveksten i ver
den må stoppes, spiller tilveksten i 1
landene ingen rolle. 
4. Skadene som er oppstått på natur
miljøet , som følge av økende teknisk/ 
økonomisk virksomhet, vil kunne lø
ses med vår nåværende teknologi og 
økonomiske ressurser. 

Ingen av disse forutsetningene vil bli 
dyptgående analysert og vurdert her. De 
aspektene som trekkes fram i denne og 
den påfølgende artikkel turde imidlertid 
peke på at nevnte forutsetninger enten 
mangler helt , eller bare delvis er tilstede. 

Tilstrekkelig ressurstilgang? 
Slik situasjonen er idag, forbruker en 
høyindustrialisert nasjon som USA alene 
(med under 10% av jordens befolkning) 
mellom 30-50% av verdensproduksjonen 
av ikke fornybare naturressurser, bl.a. 
37% av energiproduksjonen (Ehrensvard 
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er, der Utviklingsmulighetene i de fattige 
unnla land. 
vikling Faren for reduksjon av menneskets 

livsstandard. 
I1spillet Teknologiens muligheter til å løse glo

baløkologiske problemer. 
En enkel modell som forsøker å be

ekst. skrive samspillet mellom en del av disse 
~et. faktorene blir berørt i en påfølgende ar
Ila. tikkel. Her skal bare nevnes noen aspek
ger. ter som berører begrensningen av tekn isk
jon. økonomisk innsats i kampen mot de 
e. globaløkologiske problemer. 

Forutsetningene for økonomisk vekst. 
Den alment utbredte oppfatning idag er 
at en fortsatt rask økonomisk vekst er 
nødvendig, ikke bare fordi en stor del av 
jordens befolkning lever i dyp fattigdom, 
men fordi den materielle velferden for 
folk i industrilandene heller ikke er kom
met opp på et nivå som man er tilfreds 
med (Erichsen 1971). 

Vurderes holdbarheten av et slikt re
sonnement fra en økologisk synsvinkel, 
må minimum fire forutsetninger være til 
stede: 

I. Tilgangen på naturressurser, råstof
fer, energi m.v. er tilstrekkelig til at 
vår økonomiske vekst kan fortsette. 
2. Et fortsatt økende ressursforbruk i 
vår del av verden vil ikke hindre andre 
nasjoners muligheter for vekst mot 
samme levestandardsnivå . 
3. Selv om befolkningstilveksten i ver
den må stoppes, spiller tilveksten i [
landene ingen rolle. 
4. Skadene som er oppstått på natur
miljøet, som følge av økende teknisk/ 
økonomisk virksomhet, vil kunne lø
ses med vår nåværende teknologi og 
økonomiske ressurser. 

Ingen av disse forutsetningene vil bli 
dyptgående analysert og vurdert her. De 
aspektene som trekkes fram i denne og 
den påfølgende artikkel turde imidlertid 
peke på at nevnte forutsetninger enten 
mangler helt, eller bare delvis er tilstede. 

Tilstrekkelig ressurstilgang? 
Slik situasjonen er idag, forbruker en 
høyindustrialisert nasjon som USA alene 
(med under 10% av jordens befolkning) 
mellom 30-50% av verdensproduksjonen 
av ikke fornybare naturressurser, bl.a. 
37% av energiproduksjonen (Ehrensviird 

1971, Lowry 1971). Summeres forbruket i 
samtlige I-land , blir skjevheten i ressurs
forbruket enormt. 

For å gi de fattige land et tilsvarende 
forbruk pr. capita, måtte verdensproduk
sjonen av følgende metaller i 1970 bl.a. 
økes: 

75 ggr. større jernproduksjon 
200 -» blyproduksjon 
75 -» sinkproduksjon 

200 -» tinnproduksjon 

Av metaller som sink og tinn er ressurs
tilgangen anslått å vara i 100-200 år med 
det nåværende verdensforbruk (Ehren
sviird 1971). Tar vi hensyn til den nåvæ
rende levestandardsøkning i de rike land, 
og den globale befolkningsutvikling, blir 
tidsperioden selvfølgelig tilsvarende kor
tere. 

Både for vann, nåværende energikil
der og hoveddelen av de vitale, ikke-for
nyeisesbare naturressurser er situasjonen 
densamme: 

Tilgangen er begrenset 

De rike lands forbruk utgjør 

hoveddelen av verdensprod uksjonen 

Deres forbruk øker 


Økologiske fallgroper for teknisk/øko

nomisk innsats. 

Meget taler for at den teknisk/økono

miske innsats som idag mobiliseres for å 

minske forurensningstendensene, redu

sere kløften mellom de fattige og rike 

land og stoppe befolkningseksplosjonen , 

bare vil forskyve (og i verste fall for

sterke) en global økologisk krise. En av 

årsakene til dette er en undervurdering av 

negative bivirkninger som oppstår som 


følge av generelle økologiske og human
økologiske forhold. Eksempler på slike 
faktorer skal nevnes her, i en viss utstrek
ning bygd på Ehrlich og Holdren (1971). 
Av plasshensyn er en rekke konkrete ek
sempler som belyser begrensningene ved 
«den grønne revolusjon», nydyrknings
mulighetene, vannforsyningsproblemet, 
ener~problemet , og transportproblema
tikken i en verden med raskt økende be
folkning, utelatt. Interesserte henvises til 
Ehrlich og Holdren (1969). 

Effektivitets-svekkelse på grunn av be
folkningsøkningen. 
Det er fare for at vi i økende utstrekning 
vil oppleve at den tiltenkte, positive ef
fekt av teknisk/økonomiske tiltak ute
blir som følge av at befolkningstilveksten 
«spiser opP» virkningen i etableringspe
rioden. Studier i forbindelse med byggin
gen av Assuan-dammen tyder på at mat
produksjonen på det nydyrkningsareal 
som anlegget muliggjorde, ikke engang 
blir nok til å brødfø den befolkningstil
vekst Egypt har hatt i dambyggingsperio
den (Borgstrom 1968). 

Tilsvarende eksempler finnes også fra 
industrilandene (kfr. Ehrlich og Hold ren 
1969). 

Befolkningstetthet - et falskt mål 
Tettbefolkede nasjoner med relativt høy 
materiell levestandard (eksempelvis Dan
mark, Nederland og Japan) fremheves 
ofte som eksempler på hva selv tettbefol
kede områder kan «klare». Innbyggeran
tallet pr. km 2 brukes her som «bevis» på 
at tettbefolkede land kan livnære en be
folkning med høy levestandard. Dette er 
en illusjon. Disse landene, som har en 
overlegen kjøpekraft, er storkonsumen
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Biomasse 

Kritisk 
for u rensn i ng s nivå 

ter av naturressurser og basarer sin eks i mønsteret og redusere muligheten til å En 
stens på en uforholdsmessig stor ressur skaffe næringsmidler annet steds fra. forur, 
innførsel (bl.a. kunstgjødsel og kraftfor 
til landbruksproduksjonen). Mange land 
gjør seg således helt eller delvis avhengig 
av primærproduksjonen innen andre na 
sjoners landområder (ofte i andre ver

densdeler). 
Fra en økologisk synsvinkel utgjør 

slike samfunn ustabile strukturer. Deres 
ressurstilførsel er basert bl.a. på en beva
ring av den nåværende handelspolitiske 
stabilitet og det r:ldende politiske klima i 
ressursområdene. De samfunn som helt 
eller delvis baserer ressurstilførsel og 
vekst på biologisk produksjon i andre 
landområder, bryter med en fundamental 
biologisk grunnforutsetning : nasjonenes 
biologiske bæreevne (carrying capacity) 
overskrides. Dette gjelder et flertall av de 
moderne industriland. Slike ustabile til
stander er i naturen relativt kortvarige fe
nomener. Intet areal kan i lengre tid opp
rettholde en større dyrestamme enn det 
den biologiske primærproduksjon tilla
ter. Mennesket har kompensert dette til 
en viss grad ved handel. Det synes forøv
rig som om en nasjons import/eksport
virksomhet i en viss utstrekning øker 
med en økende overskridelse av landets 
bæreevne. Forholdet er ennå lite studert, 
bl.a. fordi begrepet bæreevne, defini
sjonsmessig er komplisert når det gjelder 
menneskesamfunn . Vi har bl.a. ikke defi
nert nasjonenes «eierforhold» når det 
gjelder havområdene. 

Etter alt å dømme representerer en na
sjons kompenseringer aven manglende 
bæreevne bare en kortsiktig (ikke varig) 
løsning, fordi befolkning og ressursfor
bruk øker overalt i verden. Dette vil på 
lengre sikt føre til en endring av handels
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Biologisk akseptabelt 
beskatningsnivå 

Fangstinnsatsl 
i nvesteri n ger 

Total fiskebestand 

,. 
· l • TidF19ur . -

Figuren viser prinsippet for «økende be
hov - minkende utbytte». Forholdet kan 
bl.a. komme til å spille en viktig rolle i 
verdensfiskerienes framt id. 
l en viss tidsperiode kan utbytlet økes 
over det akseptable beskatningsnivået ved 
hjelp av økt innsats/investeringer. Til stull 
vil imidlertid en økt innsats skape et sam
menbrudd m .h.l. ulbyllet. 

,.Tid 

Figuren viser priJ1Sippet for en «terskel
ef/ekl». Under en viss grense kan en 
forurensingstype bli betegnet som «uska
delig» eller «ikke merkbar». På et visst 
nivå kan imidlertid en ny, liten økning føre 
til grenseoverskridelser som får katastro
fale følger. Hvor slike grenser ligger , er 
ofte ukjent. 
Figur 2. y 

Forurensnings
tendens 

Økende behov - minkende utbytte. 

Med økende ressursforbruk utnyttes sta

dig mindre lønnsomme råstoffkilder. 

Denne utviklingen øker innsatsen av 

energi og investeringer, og kan forsterke 

de negative effekter på naturmiljøet. 

Slike virkninger gjør seg gjeldende ved 

såvel mineralproduksjon som i fiske og 

jordbruk. (fig. l). Ved økende utnyttelse 
av fornyelsesbare naturtifganger (eksem
pelvisfiskestammer) er/ø . ikke de nega
tive virkningene aven økende ressursut
ny llelse proporsjonal med befolkningstil
veksten. Den øker raskere. (Ehrlich og 
Holdren 1971). 

Terskeleffekter. 
Virkningene aven forurensingstype på 
naturmiljøet er ofte ikke registrerbare un
deret visst forurensningsnivå. Dette fører 
til antagelser om a t forurensningen er 
«uskadelig». Ved økende utslipp kan 
imidlertid uforut sette grenseverdier over
skrides, slik at negative virkninger raskt 
oppstår (fig. 2). På et eller annet tids
punkt vil en liten økning i forurensnings
nivået (ofte forårsaket av et øket utslipp 
fra en ø kende befolkning) føre til over
skridelser av slike kritiske terskler. 

Renseeffekt - utslippsvolum. 

Forholdet mellom en økende befolkning 

og dens (pr. capita) økende negative til

bakevirkning på de biologiske systemene, 

er en av de mest alvorlige faktorer vi står 

overfor. 


Effekten aven 50% reduksjon i grense
verdien for et forurensende utslipp, vil 
med tiden bli oppveid når en økende be
folkning med et økende forbruk har for
doblet utslippsvolumet. 
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Figuren viser prinsippet for en 
effekt». Under en viss grense kan en 
forurensingstype bli betegnet som «uska
delig» eller «ikke l11erkbar». På et visst 
nivå kan imidlertid en ny, liten økning føre 
ti! grenseoverskridelser som får katastro
fale følger. Hvor slike grenser ligger, er 
ofte ukjent. 
Figur 2. Y ' 

«terskel

mønsteret og redusere muligheten til å 

skaffe næringsmidler annet steds fra. 


Økende behov - minkende utbytte. 

Med økende ressursforbruk utnyttes sta

dig mindre lønnsomme råstoffkilder. 

Denne utviklingen øker innsatsen av 

energi og investeringer, og kan forsterke 

de negative effekter på naturmiljøet. 

Slike virkninger gjør seg gjeldende ved 

såvel mineralproduksjon som i fiske og 

jord bruk. (fig. l). Ved økende utnyllelse 
al' fornyelsesbare naturtilganger (eksem
pelvisjiskeslal11mer) er f.ø. ikke de nega
tive virkningene aven økende ressursut
ny Ilelse proporsjonal med befolkningstil
veksten. Den øker raskere. (Ehrlich og 
Holdren 1971). 

Terskeleffekter. 
Virkningene aven forurensingstype på 
naturmiljøet er ofte ikke registrerbare un
der et visst foruren sningsnivå . Dette fører 
til antagelser om at forurensningen er 
«uskadelig». Ved økende utslipp kan 
imidlertid uforutsette grenseverdier over
skrides, slik at negative virkninger raskt 
oppstår (fig. 2). På et eller annet tids
punkt vil en liten økning i forurensnings
nivået (ofte forårsaket av et øket utslipp 
fra en økende befolkning) føre til over
skridelser av slike kritiske terskler. 

Renseeffekt - utslippsvolum. 

Forholdet mellom en økende befolkning 

og dens (pr. capita) økende negative til

bakevirkning på de biologiske systemene, 

er en av de mest alvorlige faktorer vi stå r 

overfor. 


Effekten aven 50% reduksjon i grense
verdien for et forurensende utslipp, vil 
med tiden bli oppveid når en økende be
folkning med et økende forbruk har for
doblet utslippsvolumet. 

En økende befolkning med et økende 
forurensingspotensial (totalt og pr. ca
pita) vil tvinge samfunnet til å fastsette 
stadig lavere grenseverdier for ulike ut
slippsformer (om forurensningstenden
seneskai stoppes). Storeproblemervil opp
stå bl.a. fordi renseutgiftene i mange tilfel
ler øker betydelig når en søker å redusere 
forurensningene (pr. volumenhet utslipp) 
til stadig lavere grenseverdier. Økonom
isk vil dette i mange tilfelle bety en man
gedobling av renseutgiftene, bare for å 
senke grenseverd iene ubetydelig. 

Synergisme. 

Vår nåværende viten om skadevirknin

gene av industrikjemikalier, jordbruks

kjemikalier, matvaretilsetninger og for

urensendestoffer er mangelfull. I beste fall 

kjenner vi enkeltstoffenes virkning på 

kort sikt eller på bestemte organismer. 


I nesten ingen tilfeller kjenner vi den 
kombinerte biologiske effekl av foruren
singer. En rekke fremmedstoffer må for
øvrig også forutsettes å opptre i nærings
midler og livsmiljø uten at vi har kjenn
skap til dem, på grunn av manglende an
alysemetoder. 

Den stadige økning i forbruket av stof
fer vi ikke kjenner virkningene av, og den 
økende introduksjon av nye stoffer, øker 
også risikoen for såkalte synergistiske ef~ 
fekler: den samlede negative tilbakevirk

ningpå organisme og økosystem av to eller 

flere stoffer, kan vise seg å være mye 

større eller helt annerledes enn den for

ventede effekt av stoffene hver for seg. 


Sosiale begrensninger. 

Målsettingen for den nåværende vekstpo

litikk begrenser og svekker mulighetene 

for å sette inn de mottiltak som kan vise 


seg å være nødvendige for å unngå en 
økologisk krise. Hvordan er eksempelvis 
(etter nåværende vekstøkonomiske. krite
rier) mulighetene for å redusere det nåvæ
rende europeiske Sox-utslipp med 50% 
og holde nivået der? Ifølge Rhode (1971) 
er dette antagelig nødvendig for å unngå 
omfattende skader på natumliljøet. 

Innsatsen for å hindre miljøødeleggel
ser begrenses videre av to nært sammen
hengende faktorer: ind ustriens lønnsom
hetsgrenser og tryggingen av arbeidsplas
sene. Den negative tilbakevirkning som 
disse to faktorer har på iverksettelsen av 
beskyttelses/ rensetiltak, vil kunne va
riere, alt etter omfanget av det statlige en
gasjement. Det er imidlertid grunn til å 
frykte at den negative effekt av disse to 
faktorer vil kunne øke betydelig i de 
kommende år. Momenter i denne sam
menhenger: 

l. I de fattige land beregnes nå ca 200 
mill. mennesker å være arbeidsledige, 
med en antatt økning til det mange
dobbelte i år 2000 (Kellgren 1971). 
2. For å redusere arbeidsledigheten 
vil disse land kunne velge å renonsere 
på miljøvernkravene, og følgelig også 
styrke sin konkurranseevne. 
3. Overindustraliserte nasjoner som 
Japan er allerede i ferd med å etablere 
seg i fattige land, som følge av økende 
restriksjoner og problemer på hjemme
markedet (Gunnarsson 1971). 
4. Konkurranseforholdet overfor ut
landet vil i årene framover lett komme 
til å begrense mulighetene for effektive 

miljøverntiltak i de nåværende indu
striland om den nåværende målsetting 
for fortsatt økonomisk vekst, økende 
etablering av arbeidsplasser og uregu
lert befolkningstilvekst tar fortsette. 

15 



Amerikanske fagforeninger har allere
de begynt åse bort fra miljøvernhensyn 
i frykt for at høyere produksjonsom
kostninger vil forårsake en økono
misk kløft mellom USA og land som 
bryr seg mindre om forurensninger 
(Europa-rådet 1971). 

Teknologisk falitt? 
Den moderne teknologi 's muligheter t il å 
løse de problemer vi nå står overfor, vil 
etter alt å dømme vise seg å å være ytterst 
begrenset. Disse begrensningene skyldes 
spesielt fire forhold: 

l. Problemenes omfang er for store i 
forhold til den tekniske potensial vi i 
realiteten råder over. 
2. Tiden som står til rådighet vi vil 
vise seg å være for knapp. 
3. Utgiftene til å løse problemene er 
for store. 
4. Flere av kjerneproblemene kan 
ikke løses teknisk, fordi de er av 
økologisk, sosial og politisk karakter. 

I mange tilfeller vil det antagelig derfor 
vise seg at forslag til teknisk/økonomiske 
løsninger på de globale miljø-ødeleggel
ser ikke representerer virkelig løsninger. 
Med vår naværende befolkningsøkning 
og vekst ideologi representerer foreslåtte 
løsninger oftest bare en forskyvning, 
overføring eller nyskapning av proble
mer. Den akkumulerte totaleffekten blir 
et økende forurensningspotensial og for
brukspotensial pr. capita, hos en befolk
ning som allerede er for stor. Hovedan
svaret for denne «utvikling» og for ikke å 
se konsekvensene av den kurs vi idag hol
der, hviler i første rekke på industrilande
nes teknisk/økonomiske ekspert ise. På 
tross av at forutsetningene burde være til 
stede, er det hittil vist liten evne til ny

tenkning og vilje til å bryte med 1950-60
årenes tenkemåter. Ansvaret er ogsa poli

tikernes, som viser for liten interesse for å 

sette seg inn i resultatene av nyere system

økologisk forskning og realitetene bak 

den globale ressursproblematikken. 


En alternativ teknologi - en ny målset

ting. 

Det er mulig at moderne teknologi ikke 

engang vil være i stand til å løse de pro

blemer den selv har forårsaket. Det er 
også sterke indisier på at en økt indus
trialisering vil kunne bli en større global 
trussel enn verdens befolkningseksplo
sjon (Forrester 1971). Disse synspunkter 
vil lett oppfattes som en generell avvis
ning av den tekniske innsikt mennesket 
har erhvervet i dette århund rede. Dette er 
imidlertid ikke riktig. Moderne teknologi 
vil bli el ufrakommelig hjelpemiddel i en 
omlegging fra vår nåværende vekst mål
selting til el samfunn i økologisk like
vekt. De teknologiske utfordringer som 
ligger i å muliggjøre et likevektssamfunn 
vil elter all å dømme bli minst like store 
som innenfor rammen for vår nåværende 
vekstmålsett ing. 

Målsettingen for en ny teknologi blir 
med andre ord å muliggjøre et samfunn i 
likevekt med sine omgivelser, og løse de 
statiske problemer som oppstår med be
grenset tilgang på ressurser og arealer på 
jorden (Malaska 1971). 

Sammenfatningsvis vil følgende mål
setting bli nødvendig: 
Full befolkningskontroll i industrilandene 

såvel som i de jaltige land. 

En teknologisk/økonomisk omdirigering 

mot en likevektsmålsetting. 

Overgang fra åpne ril lukkede systemer 

ved all ressursutnyl1else. 


Rettferdig omfordeling av muligheler og 
velstand i verden. 

En fortsatt svikt i en eller flere av disse 
forutsetninger vil helt kunne undergrave 
mulighetene for et menneskeverdig liv for 
jordens befolkning på lengre sikt. 

De alternativer verden vil velge i de 
kommende år, vil bli avgjørende. Håpet 
ligger i at bruken av økologisk innsikt, 
politisk handlekraft, moderne teknologi 
og tilgjengelige ressurser nå blir koordi
nert. 
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MYSTERUD-NORDERHAUG 4 

ALTERNATIVER FOR MENNESKETS 

FRAMTID? 


Er det noen sammenheng. 
mellom samfunnets kapitalinvesteringer 
og de økende forurensingstendensenery 
Hvordan kan befolkningsutviklingen, 
forbruket av naturress urser og kapitalin
vesteringene tenkes å påv irke livsstan
dard og forurensningstendenser i global 
sammenhengry 

Slike problemer er idag gjenstand for 
internasjonal systemforskning. Basert på 
økologisk informasjon, ressurs-statistikk 
og elektronisk regnemaskinteknologi stu
deres idag de globale utviklingstenden
sene. Hvor er vi på vei? Hvi lke alterna
nativerk eks isterer? 

En slik gruppe har i flere år a rbeidet 
ved Massachusetts Institute of Techno
logy (USA 's fremste tekniske høyskole), 
ledet av professor Jay W . Fo rrester. 

Vi tror ikke at a lle faktorer forbundet 
med menneskets økologi eller sosiale sys
temer hverken kan eller bør kvantifiseres. 
Det å beskrive sosiale systemers adferd i 
regnemaskiner og presentere enkle mo
deller av globale forhold vil selvsagt alltid 
møte krit ikk , og v i skal ikke berø re ' den 
pågående debatt i denne sammenheng. 

Vi mener imidlel1id også at enkle mo
deller er fruktbare for å stimu lere system
tenkningen omkring menneskets romferd 
med planeten Jorden, og understreker at 
systemdynamiske st udier av den typen 
det her gjelder, er overlegne mange av de 
mangelfulle utredninger, politiske «gjet
ninger» og forelded e filosofier som utgjør 
mye av grunnlaget for verdensutviklin

gen idag. Vi kan ikke i denne kOl1e aliik
kelen yte rettferdighet til Forrester-grup
pens arbeid, og vil henvise interesserte til 
noen av de mer detaljel1e originalarbei
dene (Forrester 1971 , a og b, Weiss J971). 

Bedrar vi oss selv? 
Utgangspunktet for denne systemforsk
ningen er erkjennelsen av at mennesket 
griper inn i eksisterende systemer i forsøk 
på å «forbedre et eller annel», uten å ha 
kunnskap om hele systemet. Fon'ester 
peker på at ordnede prosesser i hjernen, 
den såkalte menneske li ge «bedø1lUllelse 
og intuisjon» lett fører til gale slutninger 
når vi står overfor problemer i kompli
serte og høyt integrerte systemer. 

I all ressursplanlegging griper v i inn i 
kompliserte økosystemer som vi ikke 
kjenner godt nok. Det samme gjelder i 
utstrakt grad vår manipulering med so
s iale sys temer. Det virker som om den 
menneskelige hjerne rett og s lett ikke er 
tilpasset å forstå hvordan mange eksiste
rend e systemer fungerer og henger sam
men . 

Forrester mener at det nå er mulig å 
forklare hvordan ulike samfunnstiltak 
ofte fører ti l det motsatte av sin hensikt. 
Moderne systemforskning har å pnet mu
ligheter for å kombinere styrken hos 
menneskets hjerne med kapasiteten til 
moderne regnemaskiner. Vi står derfor 
overfor en helt ny angreps teknikk når det 
gjelder noen av tidens mest vitale proble
mer. Når det gjelder de fundamentale si
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Rettferdig omfordeling av muligheter og 
velstand i verden. 

En fortsatt svikt i en eller flere av disse 
forutsetninger vil helt kunne undergrave 
mulighetene for et menneskeverdig liv for 
jordens befolkning på lengre sikt. 

De alternativer verden vil velge i de 
kOllUllende år, vil bli avgjørende. Håpet 
ligger i at bruken av økologisk innsikt, 
politisk handlekraft , moderne teknologi 
og tilgjengelige ressurser nå blir koordi
nert. 
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der ved dynamikken og presset i sosiale 
systemer, kan v i betrakte det som foregår 
innen et område (eller land). Der vi l mar
kerte befolknings bevegelser foregå innt il 
det er etablert en eller annen slags «Iike
vekotilstand». Om det ikke er «likevekt» 
betyr dette at enkelte områder er mer at
traktive en n and re. Bevege lsene fortsetter 
da inntil presset på in ntlytningsområdet 
ha r red usert dets att rakt ivi tet. Enkelte 
storbyområder vil således være mer at 
traktive enn omgivelsene inntil trafikk
problemer, økende forurensninger, kri
minalisering, sosialt stress, ghettodannel
ser, m.v. utjevner fordelene. Gruppen 
ha r foretatt omfa ttende studier av s li ke 
urbane systemers dynamikk (herunder 
ghetto-problemene). Sammenheng, årsak 
og virkning er oftest komplisert, men es
sensen kan synes enkel og selvsagt: Hvis 
politiske beslutninger gjør et område mer 
attraktivt enn naboområdet vil presset på 
dette området øke inntil andre attraktive 
komponenter er så redusert at en «ba
lanse» eta bleres. 

Kan så Fon'ester-gruppens model ler 
og prinsipper lære oss noe om globa le 
forho ld ? 

Det globale perspektiv. 
Gruppen har ned lagt et SlOrt arbeid på å 
beskrive a lternative fremtidsmuligheter 
fo r menneskeheten, avhengig av om be
folkningsveksten vil bli stoppet av: 

I. M angel på naturressurser. 
2. Fororensningskrise. 
3. 	Overbefol kning og medfølgende 

sosial og politisk kamp. 
4. 	Matmangel. 
St udiene konkluderer med at en eller 

flere av d isse faktorene vil komme t il å 
begrense befolkningen og industrialiserin

1900 1940 1980 o 
AR 

Figur l. Å. 

Slik blir utviklingsforløpet i gruppen, for

enklede I'erdensmodell dersom knapphe

ten på na/urressurser blir minimul17.ljak tv

ren for glohalsamfimnene. Resultatet blir 

en forvel1let nedgang i såvel indu.\lrali

seringen som befolkningsstørrelsen. 


2020 2060 2100 

Dersom moderne teknologi i 1970 
hadde reduser! vårl n{lværende behov for 
naturressurser ville kapitalinvesteringer og 
befolkningsvekst forårsake en globalforu
rensningskatastrofe omkring eir 2030. 
Denne vil isåfall r(/l77l71(' de indllstraliserte 
land hardes!. Fig/lr J. T 
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gen, dersom vi ikke makter dette selv av 
fri v ilje. Dette bygger på det enkle faktum 
at en eksponentiell vekst basert på be
grensed e naturressurser, ikke kan fOl1

sette i det uendelige. De avgjørende pro
blemene ligger derfor i om vi ska l makte å 
lede utvik lingen over fra veks t til like
vekt. Det er mulige mekanismer for 
vekstdempning som nå bør d iskuteres, 
ikke hvorv id t systemet må stabiliseres el
ler ikke. Dersom v i ikke erkjenner dette i 
tide, eller makter det, vi l det globale øko
systemet med sin e egne prosesser, velge 
løsni ngene for oss. 

Fra vekst til likevekt. 
Verdensbefolkn ingen synes å være inne i 
en utviklingsfase der det globale systemet 
er utsatt for et samtidig trykk fra a lle va
riable som inngår i veksten: oppbruk av 

Figur 3. Dette jor/øpet viser el sel! av be
tingelser som skaper global likevekt i mo
dellen. Forutsetninger for 1970: Reduk
sjon i kapitalinvesteringene med 40%, re-
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2020 2060 2100 

Dl.'rso!l1 moderne teknologi 1970 
hadde redllsl.'rl vån nåværende behov for 
Iw/Urressurser vi/le kapilalinvesteringer og 
befolkningsvekslfcmirsake en globalforu
rensningskatastrojc omkring år 2030. 
Denne vil i så/ctfl ramme de indllslraliserte 
land hardest. Figllr J. T 

gen, dersom vi ikke makter dette selv av 
fri vilje. Dette bygger på det enkle faktum 
at en eksponentiell vekst basert på be
grensede naturressurser, ikke kan fort
sette i det uendelige. De avgjørende pro
blemene ligger derfor i om vi skal makte å 
lede utviklingen over fra vekst til like
vekt. Det er mulige mekanismer for 
vekstdempning som nå bør diskuteres, 
ikke hvorvidt systemet må stabiliseres el
ler ikke. Dersom vi ikke erkjenner dette i 
tide, eller makter det, vil det globale øko
systemet med sine egne prosesser, velge 
løsningene for oss. 

Fra vekst til likevekt. 
Verdensbefolkningen synes å være inne i 
en utviklingsfase der det globale systemet 
er utsatt for et samtidig trykk fra alle va
riable som inngår i veksten: oppbruk av 

Figur 3. Detle(orløpet viser et seil av be
tingelser som skaper global likevekt i mo
dellen. Forutsetninger jar 1970: Reeluk
sjon i kapilalinvesteringene med 40%. re

ressurser. forurensning. overbefolkning 
og utilstrekkelig ernæring. Del er imidler
lid fremdeles uklarl hvilken faktor som 
vif bli utslagsgivende 0/11 Ulviklingen får 
fortsette i den nåværende retning. Et mu
lig forløp er vist i Figur 1. Det viser hva 
som skjer dersom knappheten på natur
ressurser blir det viktigste. Ressurs
knappheten vil da tvinge ned befolk
ningsstørrelsen og bremse industrialise
ringen (redusere kapitalinvesteringene). 
Systemet statier med anslag over forhol
dene i 1900 og fram til 1970. Derfra har 
regnemaskinen på et sett av forutsetnin
ger ekstrapolert forholdene fram til 2100. 
Livsstandarden (defineres ikke nærmere 

her) nådde da toppen i 1950-årene. Alle
rede i år 2020 har den blitt så redusert at 
den blir en begrensende faktor for videre 
befolkningstilvekst. Ressursknapphet og 

duksjol1 i fødselsralen med 50%, reduk
sjonjorurensingstrenden med 50%, reduk
sjon i ressursforbruket med 75% og re
duksjon i matvareproduksjonen med 20%. 

2020 2060o o 
AR 

2100 

FORURENSNING 
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reduserte kapitalinnvesteringer vil så 
skape et ytterligere press som bidrar til å 
redusere befolkningsstørrelsen. 

Skulle ressursknapphet ikke bli en mi
nimumsfaktor. vil trykkstigning oppstå i 
andre deler av systemet. Figur 2 viser hva 
som skjer dersom den nåværende økning 
i ressursforbruket (1970) ble reduseti 
med 75% (bl.a. ved mer effektiv tekno
logi). Livsst ~ndarden kan da stort sett 
opprettholdes på det nåværende nivå. 
Resultatet blir imidlertid like lite attrak
tivt som i Fig. J. Ved ikkeå slippe opp for 
ressurser vil befolkningen og kapitalin
vesteringene øke inntil en forurensnings
krise skapes. Verdensbefolkningen 

(ifølge denne modellen) når da toppen 
omkring 2030 og vil så falle til ca. 1/6 i 
løpet av 20 år som følge aven forventet 
verdenskatastrofe menneskeheten ald ri 
har opplevet maken til. Forløpet viser 
altså hvordan en eventuell teknologisk 
suksess ved å redusere vår avhengighet av 
naturressursene ved bedre utnyt ielse 
m.v., bare vil forskyve problemene og ut
sette menneskeheten for en skjebne som 
knapt er bedre: en global forurensnings
katastrofe. Forrester-gruppens system
dynamiske modelltenkning gir en rekke 
tilsvarende dramatiske eksempler på 
hvilke alternativer vi egentlig står over
for. Politiske beslutninger lagt inn i syste
met for å løse ett problem, skaper oftest 
bare flere nye. 

Framtidens politiske målsettinger. 
Muligheten for å utvikle forskjellige ty
per av katastrofer er selvsagt av mindre 
interesse enn det vitale spørsmål: Hvor
dan skal vi unngå et økologisk sammen
brudd i global skala? 

Det synes i denne sammenheng å være 
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på det rene at industrialiseringen kan vise 
seg å bli en mer urovekkende faktor enn 
den pågående befolkningsutvikling. I 
løpet av de kommende 100 år vil den glo
bale politiske forvaltning stå overfor et 
dilemma som fortoner seg som et flerho
det uhyre: 

- Nedpressing av moderne industri
samfunn utfra knapphet på natur
ressurser. 
- Befolkningssammenbrudd som følge 
av forurensinger. 
- Befolkningssammenbrudd som følge 
av næringsknapphet. 
- Red uksjon av verdens befolkning 
ved krig, sykdom og sosialt stress. 

A utvikle en politikk for et mer lo
vende framtidsperspektiv vil måtte mane 
t il måtehold og forutseenhet allerede 
idag. Dette er tidens mest vitale politiske 
oppgave. Problemenes dimensjoner og 
politikernes begrensede vilje til revurde
ring, kan gjøre dette til en umulig opp
gave. 

Likevekt i global skala. 
En stabilisert tilstand i biosfæren kan be
skrives på mange forskjellige måter. Fi
gur 3 viser ett alternativ. - Dersom viktige 
politiske forandringer hadde skjedd i 
1970. Regnemaskinens oppskrift viser 
omfanget av de problemer vi står overfor. 
En likevektstilstand i global sammen
heng kan tilnærmes om vi samtidig 
kunne: 

I. Redusere verdens nåværende års
uttak av naturressurser (herunder fos
silt brensel) med 75% 
2. Redusere forurensningshastigheten 
med 50% 
3. Redusere investeringer med 40% 

4. Redusere matproduksjonen med 
20 % 
5. Redusere fødselstallet med 50 % 

Problemet øker ved at en av regnema
skinenes anbefalinger (pkt. 4) nærmest er 
uakseptabelt . Humane hensyn lar seg 
ikke bygge inn i slike modeller. 

Et annet problem er at selv om tek
nisk/biologiske modeller for befolknings
kontroll eksisterte, vil det være et spørs
mål om man med bedre forhold i verden 
vil makte å fjerne den psykologiske moti
veringen for å opprettholde en videre be
folkningsvekst. 

Forrester's modell utvikling og studier 
av de så kalte «multi-loop, nonlinear feed
back systems» har gitt en helt ny dimen
sjon til stud ier og valg m.h.t. menneskets 
framtid. 

Idag opplever antakelig industrisam
funnene en gullalder m.h.l. materiell le
vestandard. En materiell velstand som al
dri vil kunne bli resten av verden eller 
kommende generasjoner til del. På dette 
grunnlag turde en diskusjon om beretti
gelsen av fortsatt økonomisk vekst i vår 
del av verden snart fortone seg som av
legs. Vår sivilisasjons mest vitale problem 
er nå å erstatte generasjoners gråd ighet 
med måtehold og drøfte overgangen fra 
vekst til likevekt. 

Litteratur: 
Forrester, J.W. 1971a: Counterintuitive 

behavior of social systems. Technolo
gy R eview 73: 1-16. 

Forrester, J.W. 1971b: World dynamics. 
Cambridge, Mass., Wright-AlIen, 
142 pp. 

Weiss. P.A. (ed.) 1971: Hierarchicafly or
ganized systems in [heory & practice. 
New York. Hafner, 263 pp. 
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Fig. l. Områdets beliggenhet. St iplet linje 
viser foreslått freda område elter Dal/and. 

MYRENE 


D esisteårenehar Statens naturvernråd 
talt initiativ til å få utarbeidet planer 

for bevaring av ulike naturtyper i vårt 
land. Dette gjelder blant annet planene for 
edellauvskogsreservater og myrreserva
ter. Den norske verneplanen for myrer 
inngår dessuten i et større internasjonalt 
prosjekt der hovedoppgaven er å sikre et 
representativt utvalg av verdens myrom
råder. 

De siste tre årene har jeg arbeidet med 
den norske myrrreservatplanen, og sam
men med arbeidet utført av cand .real. 
Kjell Ivar Flatberg, er det foretatt regi
streringer i alle landsdeler sønnafjells. I 
vårt arbeid har vi lagt særlig vekt på å få 
registrert rikmyrer i låglandet. 

Rikmyrer dannes bare i områder med 
kalkrike bergarter eller - løsavleiringer. 
I låglandet i Sør-Norge fins dette først og 
fremst ved Oslo-fjorden, Trondheims
fjorden og Jæren - dvs. i områder med 
særlig stor konsentrasjon av mennesker. 
Rikmyrene er vanligvis meget godt egnet 
for dyrking eller skogproduksjon, og i de 
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Olavsbolte. Foto Finn Wischmann 

Fig. J. Områdets beliggenlJel. Stiplet linje 
viser foreslått freda område etler Dal/and. 
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O esisteårene har Statens naturvernråd 
tatt initiativ til å få utarbeidet planer 

for bevaring av ulike naturtyper i vårt 
land. Dette gjelder blant annet planene for 
edellauvskogsreservater og myrreserva
ter. Den norske verneplanen for myrer 
inngår dessuten i et større internasjonalt 
prosjekt der hovedoppgaven er å sikre et 
representativt utvalg av verdens myrom
råder. 

De siste t re årene har jeg arbeidet med 
den norske myrrreservatplanen. og sam
men med arbeidet utført av cand .real. 
Kjell Ivar Flatberg, er det foretatt regi
streringer i alle landsdeler sønnafjells. I 
vårt arbeid har vi lagt særlig vekt på å få 
registrert rikmyrer i låglandet. 

Rikmyrer dannes bare i omrdder med 
kalkrike bergarter eller - løsavleiringer. 
I låglandet i Sør-Norge fins dette først og 
fremst ved Oslo-Gorden, Trondheims
Gorden og Jæren - dvs. i områder med 
særlig stor konsentrasjon av mennesker. 
Rikmyrene er vanligvis meget godt egnet 
for dyrking eller skogproduksjon, og i de 
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nevnte områdene er alle større rikmyrer 
for lengst grøftet for disse formål. I de 
nevnte pressområdene trues dessuten i 
dag de gjenværende myrene, så vel som 
andre områder, av utbygging. 

I det sentrale Østlands-området har 
grøfting av rikmyrer pågått helt til det 
siste, med det resultat at det i dag bare 
fins små rester tilbake. De viktigste av 
disse - helst alle som er upåvirket eller 
lite påvirket av grøfting - bør nå søkes 
bevart. Om ikke rikmyrer nå fredes i 

dette området, vil ikke bare viktige typer 
økosystem forsvinne, men også interes
sante arter fra vår flora. Mange sjeldne 
planter, bl.a. flere orkideer, er absolutt 
bundet til den rike myrvegetasjonen. 

Våre registreringer viser også at få 
(kanskje ingen) rikmyrer i denne del av 
landet har så høg verneverdi som de små 
myrene ved Gjellebekk. 

Myrene ved GjelJebekk er for en ve
sentlig del omgitt av rike sumpskoger, 
edellauvskog og høgprodukt iv. artsrik 
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granskog. Forekomsten av disse edle 
skogstypene er som for rikmyrene avhen
gig av kalkrikt jordsmonn, og også disse 
naturtypene ti lhører de som er mest ut
satt for utnytting. Systematiske registre
ringer av gjenværende edeJlauvskog har 
enda ikke kommet i gang, men likevel sy
nes det klart at forek omstene ved Gjelle
bekk tilhø rer de rikeste vi har tilba ke. 
Myrene og skogene som er samlet innen 
et lite område ved Gjellebekk, represente
rer id ag enestående naturverdier. 

Området og undersøkelser. 

Det aktue lle området ligger øst for 

Tranby, mellom Haugerud og den nye 

motorvegen (E.18) i Lier kommune, jfr. 

fig. I. 

Både i nord og sør ligger terrenget noe 
høgere - og fatti ge bergarter dominerer. 
Området Tranby - Gjellebekk ligger i et 
bredt søkk som går østover mot Asker. 
Her er berggrunnen dominert av kalkrike 
(kambro-siluriske) bergarter, og jords
monnsforholden e er stort sett meget 
god e. 

Innen området er det flere vide opp
sprekkinger som danner små dalsøkk med 
høgt grunnvann. Det lågeste som ligger 
like nord for motorvegen, ligger ca. 2 10 
220 m.O.h. og har sa nnsynligv is marine 
avsetninger. J bunnen av nevnte - og 
andre små dalsøkk , fins forsumpa områ
der og myrer. Utenom disse er det a ller 
meste dominert av tett skogsvegetasjon. 
Også myrene er til en viss grad trebe
vokst, slik at det blir få å pne flekker i ter
renget. 

J mer enn hundred e å r har en kjent til 
at området har rik flora, og gjennom 
årene har mange botanikere oppsøkt lok
aliteten. J februar 1967 foreslo herreds

skogmester Sebjø rn Hennum i brev til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, 
Administrasjonen for friluftsliv og natur
vern (naturvernadministrasjonen) my
rene fredet. Ellers erdet særlig cand.mag. 
Finn Wischmann som har foreta tt mer 
inn gJ.ende floristiske opptegnelser. 

Cand.real Øystein Dalland foreslår i 
sin rapport til naturvernadministrasjo
nen (Naturvern-inventering i Asker, 
Bærum og Lier kommuner 1968-69) at et 
større område sikres (se fig. I og2). 

Jeg har oppsøkt lokaliteten i 1970 og 
1971 . Jmin rapport fra 1970 til naturvern
administrasjonen (Fredning av myrer i 
Gjellebekk-Tranby-området i Lier kom
mune) støttes primært Dallands forslag 
til sikring, samtidig som en minimums
plan for sikring av de viktigste myrene 
skisseres. 

Utnytting og inngrep. 

Innen det ca. 1.5 km 2 store området som 

det fra naturvernsyns punkt vill e være 

sterkt øns kelig å ff! bevart, jfr. fi g. I og 2, 

blir det stadig flere tekniske inngrep som 

forringer verd ien som naturområde. 


Fra gammelt av har en hatt viktig ferd
selsveg tvers gjennom området , og det 
fins 2-3 gardsbruk (jfr. figurene). Utnyt
tingen i å rhundred er til landbruksformål, 
ferdsel og indust ri (marmorbrudd) har 
satt si ne klare spor i landskapet. Men 
dette kulturlandskapet har i Gjelle
bekk-Tran by-området sin store verdi, 
som det også gjelder å ta va re på. 

De sis te 6-7 å rene er det kommet flere 
nye bilveger. Den nye vegtraseen for E 18 
skjærer aven del av området i sør. (Det 
må nevnes at denne vegen opprinnelig 
var planlagt litt lenger nord , men a t den 
antakelig etter henstilling fra naturvern

hold ble flyttet litt sørover). Dessut en er 
det de siste årene laget ny stikkveg fra E 
18 t il pukkverket ved Øvre Gjellebekk 
(omtrent lig trase er angi tt på fig. I og 2). 
Vegen følger stykkev is den gamle vegen 
til kalkbruddet ved Gjellebekkhagen. og 
skjærer over et søkk i en høg (og meget 
stygg) steinfylling. Fra før av gik k det et 
vegfar her, og det synes som om denne 
steinfyllingen ikke påvirker dreneringen i 
søkkel. Like ves t for stei nfyllingen li gger 
den rikeste, og mest verneverdige av rik
myrene, myr I. 

Det er også oppført eneboliger i områ
det de siste årene, men foreløpig er alle 
bygd i ytterkantene. 

De alvorligste inngrep for den na tur
lige myrvegetasjon er myrgrøftingen som 
har spolert mye av de tidligere naturlige 
rikmyrsamfunn. Nord for Griserud er 
alle myrene unnt att den østligste av 
Haugerudmyrene (felt 4) grøftet. Sør for 
Griserud er bare myr l og 3 tilbake ugrøf
tet. Vest for myr l ble det i 1964 lagt flere 
lange og dype grøfter både på myrene 
(bl.a. myr 2) og i skogen. Myr 3 li gger like 
inntil motorvegen og påv irkes nok noe av 
støv og annen forurensning fra den. Mo
torvegen ødela dessuten også noen 
mindre myrer. 

Flatehogst har forekommet til det 
siste, bl.a. gjelder det de låge åsene ved 
myr 4 - og dessuten en større askes kog 
ves t for Griserud . 

Flora og vegetasjon. 
Myrene. 
Små flekker med fattig myrvegetasjon 
fins innen området, men det er de rike 
myrene som dominerer - og som i denne 
sammenheng interesserer. 

Den rike myrvegetasjonen lar seg en-

Fig . 2. Gjellebekk-området med inntegnet 
foreslått freda omrdde. - - - Pukkverks
veien. 1, 2, 3, 4 er de viktigste myrene. 

torvm 
storfli) 
ter på 

Felt 
klest , ved få arter, karakterise re ved mo rekke: 
sene, idet de såkalt e brunmosene domine domin 
rer. Det aller meste av bunnskiktet er imidle 
dekt av enten stjernemose (campylium gere. ' 
stellatum) eller brun klomose (Drepanoc trådste 
ladus revolvens). Dessuten er ofte gull (C pa 
mose (Tomenthypnum nitens), piperen blåtop 
serose (Paludella squarrosa) og noen få (Scirpl 
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hold ble flyttet litt sørover). Dessuten er 
det de siste årene laget ny stikkveg fra E 
18 til pukkverket ved Øvre Gjellebekk 
(omtrentlig trase er angitt på fig. l og 2). 
Vegen følger stykkevis den gamle vegen 
til kalkbruddet ved Gjellebekkhagen, og 
skjærer over et søkk i en høg (og meget 
stygg) steinfylling. Fra før av gikk det et 
vegfar her, og det synes som om denne 
steinfyllingen ikke påvirker dreneringen i 
søkket. Like vest for steinfyllingen ligger 
den rikeste, og mest verneverdige av rik
myrene, myr I. 

Det er også oppført eneboliger i områ
det de siste årene, men foreløpig er alle 
bygd i ytterkantene. 

De alvorligste inngrep for den natur
lige myrvegetasjon er myrgrøft ingen som 
har spolert mye av de tidligere naturlige 
rikmyrsamfunn. Nord for Griserud er 
alle myrene unntatt den østligste av 
Haugerudmyrene (felt 4) grøftet. Sør for 
Griserud er bare myr I og 3 tilbake ugrøf
tet. Vest for myr I ble det i 1964 lagt flere 
lange og dype grøfter både på myrene 
(bl.a . myr2) og i skogen. Myr 3 ligger like 
inntil motorvegen og påvirkes nok noe av 
støv og annen forurensning fra den. Mo
torvegen ødela dessuten også noen 
mindre myrer. 

Flatehogst har forekommet til det 
siste, bl.a. gjelder det de låge åsene ved 
myr 4 - og dessuten en større askeskog 
vest for Griserud . 

Flora og vegetasjon. 
My rene. 
Små flekker med fattig myrvegetasjon 
fins innen området, men det er de rike 
myrene som dominerer - og som i denne 
sammenheng interesserer. 

Den rike myrvegetasjonen lar seg en

100 m 

E9
s 

Fig. 2. Gjellehekk-område/ med inn/egnel 
foreslått freda område. - - - Pukkverks
veien. l, 2, J, 4 er de viktigste myrene. 

klest, ved få aner, karakterisere ved mo
sene, idet de såkalte brunmosene domine
rer. Det aller meste av bunnskiktet er 
dekt av enten stjernemose (campylium 
stellatum) eller brun klomose (Drepanoc
ladus revolvens). Dessuten er ofte gull
mose (Tomenthypnum nitens), piperen
serose (Paludella squarrosa) og noen få 

torvmosearter (særlig Sphagnum warn
storfii) tilstede og danner svulmende mat
ter på rikmyrene. 

Feltskiktet er uhyre artsrikt , og en 
rekke sjeldne arter i vår flora inngår. De 
dominerende anene på rikmyrene er 
imidlertid ofte arter som også fins fatti
gere. For myrflata gjelder dette bl.a.: 
trådstarr (Carex lasiocarpa), kornstarr 
(C. panicea), feaskestarr (C. rost ra ta), 
blåtopp (Molinia coerulea), bjønnskjegg 
(Scirpus caespitosus) og sveltull (Scirpus 

hudsonianus). Dessuten fins gulstarr 
(Carex fl ava), breimyrull (Eriophorum 
latifolium) og småsivaks (Scirpus quin
queflorus) blant de dominerende, I'nens 
også hårstarr (Carex capillaris) og myr
saula uk (Triglochin palustre) er vanlige. 
Dette er alle arter som bare fins i rikmyr
vegetasjonen, og siden denne vegetasjon
stypen in Sør-Skandinavia er blitt relativt 
sjelden, er dette interessante ali er. 

I myrkanten er trær og busker vanlige 
(bl.a. sval1or, bjørk, gran og furu). Des
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uten er det andre arter som dominerer 
enn på myrflatene - bl.a. gjelder dette: 
vassrørkvein (Calamagrostis canescens), 
slirestarr (Carex vaginata), sumphauke
skjegg (Crepis paludosa), snelle-aner 
(Equisetum spp.), mjødurt (Filipendula 
ulmaria) og strandrør (Phalaris arundi
nacea). 

Avarter som i vårt land, eller i denne 
del av landet tilhører de sjeldnere arter, 
skal nevnes: taglstarr (Carex appropin
quata), tuvestarr (C. caespitosa), bunke
starr (C.elata - kjent fra ca. 10 lokaliteter 
i Norge), nebbstarr (C.lepidocarpa - fins i 
mengder), engmarihand (Dactylorchis in
carnata), smalmarihand (O .traunstei
neri), myrflangre (Epipactis palustris) og 
mytievier (Salix myrsinites - nordlig/al
pin art med bare noen få lokaliteter i låg
landet på Østlandet). Dessuten må nev
nes at en rekke meget sjeldne hybrider 
mellom marihand-artene (Dactylorchis 
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hybrider) fins , og det samme gjelder 
starrhybrider (Carex extensa-hybrider). 

Hele 16 orkide-arter er kjent fra områ
det - de fleste fra myrene, og en slik arts
rikdom kjenner en ikke fra noe annet sted 
i vårt land. Særlig interesse knytter seg til 
den vakre orkideen myrflangre som fins 
tallrik på flere av myrene. Arten blom
stI"et både i 1970 og 1971 i hundreder, og 
myrene ved Gjellebekk representerer nok 
i dag den aller viktigste lokalitet for 
denne sjeldne arte·n. Den forekommer nå 
på ca. lO lokaliteter i Norge, men flere av 
disse er de siste årene grøftet, og arten vil 
nok om få å r forsvinne fra disse. 

Knottblomst (Malaxis monophylla) er 
en annen sjelden orkide med knapt 20 
kjente lokaliteter i vårt land. Denne arten 
vokste tidligere på myrene vest for l , men 
er de siste årene ikke gjenfunnet. Mye ty
der på at arten er utryddet også på denne 
lokalitet p.g.a. grøfting. 

Fig. 3. Grøfta rikmyr - fra myr 2. FofO 
A. Mo en. 

Swnpskogene. 
Fra myrkanten er det ofte gradvise over
ganger mot sumpskogen som har tett tre
skikt av svartor, bjørk og gran. Artene 
som ble nevnt å være vanlige i myrkan
ten, inngår også i mengde i sumpskogen. 
Dessuten er andre høge urter som tyri
hjelm (Aconitum septentrionale), stor
klokke (Campanula latifolia) og skog
stjerneblomst (Stellaria nemorum) og de 
høge grasene myskegras (Milium effu
sum) og myrrapp (Poa palustris) av de 
vanlige artene. I den fuktige skogsbunnen 
er også orkideene stortveblad (Listera 
ovata) og skogmarihand (Dactylorchis 
fuschii) vanlige. Av sjeldnere arter må 
nevnes forekomstene av: nubbestarr (Ca
rex loiacea - østlig utbredelse i vårt land), 
slakkstarr (C.remota), skogstarr (Carex 
silvatica), myrtelg (Dryopteris thelypte
ris) ogstorrapp (Poa remota). 

De grøfta myrarealene gror i dag til 
med skog, og vegetasjonen utvikler seg 
mot sumpskogsvegetasjon. Grøftingen 
har klalt ført til at denne skogstype er 
blitt vanligere enn den tidligere var. 

Sko~ene. 

Sumpskogene danner overgang mellom 
myrene og skogsvegetasjon på tørr mark. 
I området fins fine lokaliteter av edel
lauvskog, bl.a. i den bratte lia nord for 
myr l og 2. Ask, hassel og alm er av de 
dominerende treslag, og i feltskiktet er 
arter som krever et rikt jordsmonn van
ligst. Her fins bl.a. blåveis (Anemone 
hepatica), fingerstarr (Carex d igitata), 
piggstarr (C. pairaei) , myske (Galium 
odoratum), våreneknapp (Lathyrus ver

nus), maurarve (Moehringia trinervia) og 
sanikel (Sanicula europaea). Også i denne 
vegetasjonstypen fins arter som tilhører 
de mer sjeldne i vår flora , bl.a. må nevnes 
tannrot (Dentaria bulbifera), kjempe
svingel (Festuca gigantee) og bakkefiol 
(Viola mirabilis). Dessuten skal nevnes at 
de to vakre, og forholdsvis sjeldne orki
deene breiflangre (Epipactis helleborine) 
qg grov nattfiol (Platanthera chlorantha) 
fins her. På noe åpnere, tørrere partier 
står dessuten orkideen raudflangre (Epi
pactis atrorubens) og nesleklokke (Cam
panula trachelium). 

Edellauvskogen har ofte sterkt innslag 
av gran, og dessuten fins ganske vanlig 
granskoger med rik undervegetasjon som 
i edellauvskogene. Disse granskogsty
pene synes også å være sjeldne i vårt land 
idag. 

Områder med fattige barskoger fins 
også innen området - særlig på de sure 
morenene i sørøst re del. Undervegetasjo
nen er her fattig og dominert av lyngar
tene. Dette er vanlige skogstyper uten 
særlig vemeverd i. 

Vegetasjonen ved marmorbrudd. 
De nedlagte marmorbruddene byr i dag 
på en rik flora hvor kalkelskende aner 
dominerer. I en vannpytt i et gammelt 
kalksteinsbrudd like nord for Griserud 
vokser brei dunkjevle (Typha latifolia). 
På tørrere kalklag vokser bl.a. relativt 
sjeldne arter som bittersøte (Gentiana 
amarella), snau vaniljerot (Monotropa 
hypophega) og orkideen flueblomst 
(Ophrys insectifera). Ved kalksteins brud
det ved Gjellebekkhagen (øst for myr l) 
er den store og vakre orkideen marisko 
(Cypripedium calceolus) og skjellrot 
(Lathraea squamaria) kjent. Også disse 
tilhører de sjeldne artene i vår flora. 

Fig. 4 
med r 

Vegel 
Veget 
kalkst 
inneh 
av dis, 
med st 
sjonen 
relativ 
brudd 
gene kl 
ønsker 
getasj 
med fr' 

Ogs 
områd 
påvirk 
alle sk 
ursko 
om ik 
deler f( 
ker. 

En 
gjenfyl 
Derv 
eksper 

llør 
den g 
endret 
ute på 
dige 
gjenfyl 
bety, v 
hindre 
på len 
motna 

Som 
kulturr 
- ogn 
i veget 



gjelder 
der). 
områ

ik arts
et sted 

- seg til 
m fins 
blom
er, og 

'er nok 
et for 
11er nå 

lcre av 
1en vil 

ylla) er 
apt 20 
e al1en 
I,men 

Æye ty
denne 

Fig. 3. Grøfta rikmyr - lia myr 2. FOfO 
A. Moen. 

Sumpskogene. 
Fra myrkanten er det ofte gradvise over
ganger mot sumpskogen som har tett tre
skikt av svartor, bjørk og gran. Artene 
som ble nevnt å være vanlige i myrkan
ten, inngår også i mengde i sumpskogen. 
Dessuten er andre høge urter som tyri
hjelm (Aconitum septentrionale), stor
klokke (Campanula latifolia) og skog
stjerneblomst (Stellaria nemorum) og de 
høge grasene myskegras (Milium effu
sum) og myrrapp (Poa palustris) av de 
vanlige artene. I den fuktige skogsbunnen 
er også orkideene stortveblad (Listera 
ovata) og skogmarihand (Dactylorchis 
fuschii) vanlige. Av sjeldnere arter må 
nevnes forekomstene av : nubbestarr (Ca
rex loiacea - østlig utbredelse i Vål1 land), 
slakkstarr (C.remota), skogstarr (Carex 
silvatica), myrtelg (Dryopteris thelypte
ris) og storrapp (Poa remota). 

De grøfta myrarealene gror i dag til 
med skog, og vegetasjonen utvikler seg 
mot sumpskogsvegetasjon. Grøftingen 
har klart fØl1 til at denne skogstype er 
blitt vanligere enn den tidligerevar. 

Skogene. 
Sumpskogene danner overgang mellom 
myrene og skogsvegetasjon på tørr mark. 
I området fins fine lokaliteter av edel
lauvskog, bl.a. i den bratte lia nord for 
myr I og 2. Ask, hassel og alm er av de 
dominerende treslag, og i feltskiktet er 
arter som krever et rikt jordsmonn van
ligst. Her fins bl.a. blåveis (Anemone 
hepatica), fingerstarr (Carex digitata), 
piggstarr (C. pairaei), myske (Galium 
odoratum), vårerteknapp (Lathyrus ver

nus), maurarve (Moehringia trinervia) og 
sanikel (Sanicula europaea). Også i denne 
vegetasjonstypen fins arter som tilhører 
de mer sjeldne i vår flora, bl.a. må nevnes 
tannrot (Dentaria bulbifera), kjempe
svingel (Festuca gigantee) og bakkefiol 
(Viola mirabilis). Dessuten skal nevnes at 
de to vakre, og forholdsvis sjeldne orki
deene breiflangre (Epipactis helleborine) 
qg grov nattfiol (Platanthera chlorantha) 
fins her. På noe åpnere, tørrere partier 
står dessuten orkideen raudflangre (Epi
pactis atrorubens) og nesleklokke (Cam
panula trachelium). 

Edellauvskogen har ofte sterkt innslag 
av gran, og dessuten fins ganske vanlig 
granskoger med rik undervegetasjon som 
i edellauvskogene. Disse granskogsty
pene synes også å være sjeldne i Vål1 land 
idag. 

Områder med fattige barskoger fins 
også innen området - særlig på de sure 
morenene i sørøst re del. Undervegetasjo
nen er her fattig og dominert av lyngar
tene. Dette er vanlige skogstyper uten 
særlig verneverdi. 

Vegetasjonen ved marmol'brudd. 
De nedlagte marmorbruddene byr i dag 
på en rik flora hvor kalkelskende arter 
dominerer. I en vannpytt i et gammelt 
kalksteinsbrudd like nord for Griserud 
vokser brei dunkjevle (Typha latifolia). 
På tørrere kalklag vokser bl.a. relativt 
sjeldne arter som bittersøte (Gentiana 
amarella), snau vaniljerot (Monotropa 
hypophega) og orkideen flueblomst 
(Ophrys insectifera). Ved kalksteins brud
det ved Gjellebekkhagen (øst for myr l) 
er den store og vakre orkideen marisko 
(Cypripedium calceolus) og skjellrot 
(Lathraea squamaria) kjent. Også disse 
tilhører de sjeldne artene i vår flora. 

Fig. 4. Blomsten til myrjlangl'e er kvit 
med røde striper. Foto A. Moen. 

Vegetasjonens kons/ans og dynamikk. 
Vegetasjonen på - eller ved tidligere 
kalkstein brudd er meget interessant og 
inneholder mange sjeldne arter. Bevaring 
av disse vegetasjonstypene er forbundet 
med store problemer i og med at vegeta
sjonen raskt endrer karakter. l løpet av 
relativt få år har ofte de åpne kalkstein
brudd tett skogsvegetasjon. Forandrin
gene kan skje meget raskt, og om en i dag 
ønsker å bevare en bestemt type åpen ve
getasjon på kalkbenkene, er det ikke nok 
med fredning. 

Også andre viktige vegetasjonstyper i 
området er nok betinget av menneskenes 
påvirkning. Og en er ikke interesseli i at 
alle skogsreservater utvikler seg i retning 
urskog. Ved fredning, må det overveies 
om ikke en viss hogst bør foretas i visse 
deler for å bevare den skogstype en øns
ker. 

En fredning av myrene må medføre 
gjenfylling av grøftene vest for myr l. 
Derved vil en ta et interessant biologisk 
eksperiment. 

I løpet av de 7-8 årene som er gått si
den grøftingen, har vegetasjonen klart 
endret noe karakter. Kratt kommer opp 
ute på tidligere fuktig myrflate, og fro
dige blåtoppsamfunn ~ dominerer. Hva 
gjenfylling av grøftene kan komme til å 
bety, vet en ikke. Men det vil i alle fall 
hindre en rask destruksjon av myrene, og 
på lengre sikt vil en nok få en utvikling 
mot natU!1ilstanden. 

Som ellers for naturreservat i sterkt 
kulturpåvirkede områder, er det ønskelig 
- og nødvendig - å følge forandringene 
i vegetasjonen. Også den store befolk

ningstetthet en vil ta rundt dette området 
nødvendiggjør slike undersøkelser. 

Andre verneverdier. 
Det er først og fremst de botaniske ver
diene innen området jeg kan vurdere ut 
fra mitt materiale . Likevel skal her også 
antydes andre interessante trekk fra det 
aktuelle området. 

Selv om det ikke er foretatt inngående 
undersøkelser av dyrelivet, kan en regne 
med at de høgproduktive og rike vegeta
sjonstypene må huse varierte og interes
sante dyresamfunn . Da det i området fins 
typer av økosystem som er i ferd med å 
forsvinne fra vårt land, synes det også 
klart at disse inneholder sjeldne dyrear
ter. 

Kulturminner. 
l århundreder har ferdselsveien Oslo 
Asker - Lier - Drammen gått her. Vegen 
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midt gjennom området (Høgda - Gjelle
bekk, jfr. figurene) er en rest av det opp
rinnelige anlegg fra Fredrik Jll 's tid. l 
mange sammenhenger (jfr. H.O. Chris
tophersen i «Vei og varde», 1961) er 
denne vegen framholdt å være et av våre 
mest verdifulle vegminner ! 

Ved Høgda og andre steder innen om
rådet, ser en restene etter forskansninger 
som nordmennene laget i 1716 for å 
stoppe Karl XII da han trengte vestover. 

Det gamle Lier marmorverk ble satt i 
drift i 1744. I landskapet fins en rekke 
dype groper og hull etter denne - og se
nere drift. Nevnes må at like vest for Gri 
serud står Fredrik V's 8 meter høge obe
lisk , reist til minne om hans besøk i 1749. 

Utbygging eller fredning. 
De siste årene er det fremmet planer for 
ulike utbyggingsprosjekter innen de 1.5 
km 2 som er foreslått bevart . I januar 
1972 har Lier bygningsråd vedtatt forslag 
til reguleringsplan der bl.a. industribe
driften Thune-Eureka foreslås å disponere 
ca. 206 da. like nord for Griserud. Denne 
- og andre planer for bolig- og industri
reising vil om de gjennomføres sterkt 
gripe inn i landskapet , og de vil redusere 
verneverdien. 

En fredning av bare myrene og de edle 
skogstypene uten sikring av omkringlig
gende arealer, vi l på litt lengre sikt av
gjort være nytteløst. En må sørge for at 
påvirkningen utenfra blir minst mulig 
og ikke minst gjelder dette grunnvanns
forholdene som ikke må påvirkes ved ut
bygging. Dette innebærer bl.a. at bek
kene gjennom området må holdes intakt. 
Disse forhold nødvendiggjør at et større 
område sikres - og innen dette må ulike 
typer av fredning/sikring benyttes . De 

viktigste av myrene (nr. l, 2, 3, 4 på fig. 
2), og de edle skogstypene bør fredes som 
naturreservat (etter naturvernloven). For 
meg synes dette å være særlig aktuelt for 
200 - 300 da. De øvrige arealer må få let
tere fredning (etter naturvernloven eller 
bygningsloven), og Leks. bør vanlig hogst 
være tillatt for noen skogsområder og 
selvsagt vanlig jordbruksdrift på dyrka 
jord . Derimot må det innen det sikra 
areal ikke foregå boligbygging, anleggs
virksomhet osv. 

I dag synes det dessverre svært vanske
Iigå unngå noe utbygging innen den fore
slåtte enhet på 1.5 km2 For at fredning i 
området skal ha noen mening på litt 
lengre sikt, må i alle fall en stor enhet sik
res mot utbygging - og samtidig må 
inngrepene innen hele området gjøres 
svært skånsomt. 

Talsmenn for utbygging i området 
hevder at kommunen ikke har noen glede 
av det slik det ligger i dag, og at kommu
nen ikke har råd til å la muligheten for 
industrireising gå fra seg. Like sør for det 
aktuelle området (i Reistadmarka) ligger 
det store arealer dominert av lågproduk
tiv, triviell skogsmark. For såvel bolig
som industrireising synes disse områdene 
for meg å være minst like gode. Og prin
sippet om å skåne de naturforekomstene 
som er sjeldne og høgproduktive, og å 
benytte de som er trivielle og lågproduk
tive, må ikke glemmes i dette tilfellet. En 
må være klar over at området ved Gjelle
bekk i dag representerer et sjelden natur
miljø i vårt land, og det er stadig blitt mer 
eksklusivt. De unike rikmyrene, de høg
produktive, edle skogstypene sammen 
med de mange kulturminner utgjør ver
dier som vi på ingen måte har råd til å 
ødelegge. 

SKOG OG 
NATURVERN 


ÅPENT BREV 

Til redaktøren for «Norsk Natur» 

herr Ragnar Frislid. 


J siste nummer av Norges Naturvernfor
bunds tidsskrift «Norsk Natur» (nr. 4/7 1) 
går De til angrep på «folk tilknyttet skog
bruksnæringen» og hevder bl.a. at disse 
står «på den annen side» når det gjelder 
forvaltningen av Oslomarka som frilufts
område. 

Videre skriver De: «Det er ofte noe 
visst rørende med folk som vet så inderlig 
vel hva som er til det beste for andre men
nesker. Men ikke i dette tilfellet. Når 
skogbrukerne vil belære almenheten om 
hva som er stygt og pent i skogen, bør 
man riktignok velge å se det fra den hu
moristiske siden». 

Hvorfor skulle ikke en skogbruker ha 
like gode forutsetninger s.om andre for å 
bedømme hva som er stygt og pent? Og 
hvorfor skulle ikke skogbrukerne kunne 
bedømme almenhetens behov minst like 
godt som andre? 

Som gruppe er det vel ihvertfall ingen 
andre som har bedre utdannelse om de
taljene og sammenhengen (økologien) i 
skogbruket. Det er vel heller ingen annen 
gruppe som ferdes så mye i skogen og 
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SKOGOG 
NATURVERN 

ÅPENT BREV 

Til redaktøren for «Norsk Natur» 

herr Ragnar Frislid . 

I siste nummer av Norges Naturvernfor
bunds tidsskrift «Norsk Natur» (nr. 4/71) 
går De til angrep på «folk tilknyttet skog
bruksnæringen» og hevder bl.a. at disse 
står «på den annen side» når det gjelder 
forvaltningen av Oslomarka som frilufts
område. 

Videre skriver De: «Det er ofte noe 
visst rørende med folk som vet så inderlig 
vel hva som er til det beste for andre men
nesker. Men ikke i dette tilfellet. Når 
skogbrukerne vil belære almenheten om 
hva som er stygt og pent i skogen , bør 
man riktignok velge å se det fra den hu
moristiske siden». 

Hvorfor skulle ikke en skogbruker ha 
like gode forutsetninger s.om andre for å 
bedømme hva som er stygt og pent? Og 
hvorfor skulle ikke skogbrukerne kunne 
bedømme almenhetens behov minst like 
godt som andre? 

Som gruppe er det vel ihvertfall ingen 
andre som har bedre utdannelse om de
taljene og sammenhengen (økologien) i 
skogbruket. Det er vel heller ingen annen 
gruppe som ferdes så mye i skogen og 

derved registrerer folks ad ferdsmønster 
for ikke å nevne deres etterlatenskaper så 
nøye. 

Det synes meg noe drøyt og også 
ugrunnet i en leder i et seriøst organ å 
plassere en gruppe som motstandere av 
naturverntanken fordi om ikke alle el 
enige i alt som skjer på den fronten. 

Kan det ikke også tenkes at naturvern· 
arbeidet kan ha kommet inn i feil spor 
hvis det er registrert motforestillinger? 

Kan det ikke også tenkes at naturvern
arbeidet i for sterk grad er diktert av og 
for en egoistisk «elitegruppe» og ikke av 
hensyn til almenheten? 

Var det ikke bedre å rette aktiviteten 
mer mot alle forurensningene? 

Og i den forbindelse, var det ikke 
bedre å kjempe mot økt bruk av energi 
istendenfor mot vasskraftutbyggingen ? 

Trondheim, 3. jan. 1972 
Einar Hjorthol 

Tidligere sekretær i 
Sør-Trøndelag Naturvern, 

- og skogbruker. 

Svar fra Ragnar Frislid. 

Til en lang rekke aviser og tidsskrifter har 
fylkesskogsjefen i Sør-Trøndelag, Einar 
Hjorthol, distribuert et «åpent brev» til 
redaktøren av Norges Naturvernfor
bunds tidsskrift «Norsk Natur». Brevet 
gjelder lederen i «Norsk Natur» nr. 
4-1971, som fylkesskogsjefen oppfatter 
som et angrep på folk tilknyttet skog
bruksnæringen. 

Lederen beskjeftiger seg med utnyttel
sen av Oslomarka, og hevder at dette 
skogområdet primært må forvaltes som 
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friluftsområde for en stadig økende be Av dette sitatet vil man se at fylkes Svar: Innen et hvert virkefelt fins det tvunget til å prioritere enkelte saker, lurver 
folkning ( I dag sogner omkring 750 000 skogsjefens innvendinger mot lederen er mennesker som er dyktigere, mer inn er det fare for at andre, ikke uviktige målset 
mennesker til Oslomarka, om 20 år vil imøtegått på forhånd. Hvis man fra na siktsfulle og fremsynte enn gjennom naturvernsaker blir forsømt. Et ek holde 
tallet etter foreliggende beregninger ha turvernhold generelt hadde betraktet snittet, uten at jeg for min del vil gå sempel er spørsmå let om forvaltning oss. V 
steget til 1,2 millioner). I den utstrekning skogbrukerne som «motstandere av na med på å samle dem under den lite av rekreasjonsområder nær store be dyr. V 
lederen kan karakteriseres som et «an turverntanken» og trukket deres økolo velsmakende betegnelsen «elite folkningssentra, som ikke tidligere ninger
grep», gjelder det utelukkende de skog giske kvalifikasjoner i tvil, ville det vært gruppe». For oss som arbeider med har vært behandlet i «Norsk Natur». duser 
brukere som i debatten om utnyttelsen av nokså lettsindig å gi dem en tillitserklæ naturvern på det alminnelige plan gir der, se 
Oslomarka har vist liten forståelse for ri ng som den siterte. disse menneskene verdifulle impulser. «Og i den forbindelse, var det ikke taljer, 
ønsket om at man i dette området først Til slutt i sitt åpne brev stiller fylkess På samme måten fins det selvfølgelig bedre å kjempe mot økt bruk av grep s 
og fremst må ta vare på skogens rekrea kogsjefen noen konkrete spørsmål som også innen f.eks. skogbruket mennes energi istendefor mot vassdragsut Dette 
tive verd ier. ikke har nær sammenheng med den ak ker som i særlig grad utmerker seg ved bygging?» og jeg 

I sitt åpne brev siterer fylkesskogsjefen tuelle lederen. Jeg vil nedenfor gjengi å lansere tanker og ideer som peker tilsted 
et par setninger som løsrevet fra sin sam spørsmålene, og gi et kort svar på hvert framover, uten at noen vil hevde at Svar: Spørsmålet er i slekt med det friluft 
menheng virker nokså meningsløse. Et enkelt. det dreier seg om en «elitegruppe» foregående, og synes å indikere at fyl Når 
korrekt bilde av de synspunktene lederen «Kan det ikke også tenkes at natur som dikterer. Når det gjelder de spe kesskogsjefen ønsker seg et «enten el bedre' 
gir uttrykk for finner man derimot om vernarbeidet kan ha kommet inn i feil sielt framtredende naturvernfolkenes ler», mens naturvernet går inn for viktig, 
man studerer lederens tredje og siste av spor hvis det er registrert motforest il mer menneskelige kvaliteter, er det «både og». For at dette ikke skal føre motset 
snitt, som så å si inneholder konklusjo linger?» selvfølgelig ikke mulig å gi en generell altfor langt vil jeg henvise fylkesskog den sel 
nen: karakteristikk - de er ikke på noen sjefen til Norges Naturvernforbunds lite kje 

«Vi tror ikke at de skogbrukerne som Svar: Det faktum at det stadig lanse måte skåret over samme lest. Det er uttalelse om verneplan for vassdrag. giske, 
hittil har uttalt seg med største iver res motforestillinger mot naturvernet imidlertid lite sannsynlig at egoisme Der finner han ganske uttømmende niske 
om Oslomarkasaken er representative er i seg selv ikke noen indikator på at er et spesielt framtredende fellestrekk, svar. rende r Ragnar Frislidfor vår samlede forstmannsstand. Vi naturvernet er inne i feil spor. Et mo ettersom naturvernsaken i seg selv er Et typiRedaktør «Norsk Natur»har tillit til at det innen skogbruker derne naturvernsyn bryter så vidt utpreget ideeelI og framtidsrettet. ligehel 
nes egne rekker i virkeligheten eksis sterkt med tradisjonell tenkning på «Var det ikke bedre il rette aktiviteten NaturModerne skogbruk det beste naturvern? terer en utbredt forståelse for at sko mange felter at det neppe kan tenkes mer mot alle forurensningene?» og ann 
gen også eier andre verdier enn det å en eneste naturvernsak som ikke vil Herr redaktør' ryddes 
produsere trevirke, og at disse ver bli møtt med motforestillinger fra ett Svar: Dette er et spørsmål som stad ig I nr. 4 av Norges Naturvernfor Det 
diene i enkelte områder må ha eller flere hold. På den annen side er går igjen i naturverndebatten - det er bunds tikdsskrift for 1971 behandler nes rek 
høyeste prioritet. Vi har tillit til at det det klart at naturvernet må vurdere så å si blitt en normal foreteelse at den De på lederplass spørsmålet om mo skogen 
fins skogbrukere som er villige til å motforestillingene, og ikke nøle med som, mer eller mindre berettiget, føler derne skogbruk er det beste naturvern. dusere 
bruke sin faglige innsikt i forvaltnin å endre syn hvis de motargumentene at naturvernet trår ens egne sirkler for Som skogbruker og medlem av Natur oppga' 
gen av den slags skogarealer, med re som legges fram er overbevisende. nær, henviser naturvernet til andre vernforbundet vil jeg gjerne få lov til å gi råder I 
servater og med landskapsvernområ Like selvfølgelig bør det være at de oppgaver. Naturvern er i dag et yt en kort kommentar til «lederen». verdiel 
der der hogst og fremdrift må utføres som er naturvernets motstandere i de terst omfattende sakskompleks. Noen Det er meg bekjent ingen representan kelig I 

etter andre metoder enn dem som er enkelte sakene bøyer seg for overbevi av naturvernsakene er viktigere og al ter for skogbruksnæringen som hevder at side, ( 
fornuftige og riktige i et forretnings sende naturvernargumenter. vorligere enn andre, blant dem de for moderne, rasjonelt og maskinelt produk hand li 
messig drevet skogbruk. Og vi tror til «Kan det ikke også tenkes at natur skjellige former for forurensninger, sjonsskogbruk er det beste naturvern og tydnin 
og med at de vil makte det uten å vernarbeidet i for sterk grad er diktert som f.eks. Norges Naturvernforbund det mest fordelaktige for friluftslivet. Det ningsrr 
bringe skogen i fare for å gå til av og for en egoistisk «elitegruppe» gjennom en årrekke har ansett som en vanlige synspunkt i skogbrukskretser er grad , t 
grunne». og ikke av hensyn til almenheten?» hovedsak. Men i og med at man er at moderne skogbruk også er et godt na- støtte J 
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'ylkes Svar: Innen et hvert virkefelt fins det tvunget til å prioritere enkelte saker, turvern. Skogbruket har samme hoved sett om skogen ligger på offentlig eller 

ren er mennesker som er dyktigere, mer inn er det fare for at andre, ikke uviktige målsetting som naturvernet, nemlig å be privat grunn. 

a na siktsfulle og fremsynte enn gjennom naturvernsaker blir forsømt. Et ek holde en grønn, livskraftig natur omkring Jeg beklager at redaktøren har valgt en 

raktet snittet, uten at jeg for min del vil gå sempel er spørsmålet om forvaltning oss. Vi vil se friske og grønne planter og arrogant uttrykksmåte i lederartikkelen. 

v na med på å samle dem under den lite av rekreasjonsområder nær store be dyr. Vi ønsker en ren natur der forurens Jeg tror at de uttrykksformer som delvis 

kolo velsmakende betegnelsen «elite folkningssentra, som ikke tidligere ninger og naturødeleggende inngrep re er brukt kan fremme de motsetningsfor

t vært gruppe». For oss som arbeider med har vætt behandlet i «Norsk Natur». duseres til et minimum. På enkelte områ hold som har oppstått mellom enkelte fri

erklæ naturvern på det alminnelige plan gir der, som i den store sammenheng er de luftsinteresserte grupper i Oslo-området 
disse menneskene verd ifulle impulser. «Og i den forbindelse, var det ikke taljer, kan moderne skogbruk føre til inn og skogbruket. Tidsskriftet «Norsk Na

lkess På samme måten fins det selvfølgelig bedre å kjempe mot økt bruk av grep som ikke er det beste naturvern. tur» har mange lesere med forskjellig fag

I som også innen f.eks. skogbruket mennes energi istendefor mot vassdragsut Dette er de fleste skogbrukere klar over, lig bakgrunn og interesseområder rundt 
en ak ker som i særlig grad utmerker seg ved bygging?» og jeg tror det er stor vilje og forståelse om i landet, og bør se det som en oppgave 
gjengi å lansere tanker og ideer som peker tilstede for å ta hensyn til naturvernets og å bygge bro over unødvendige motset
hvert framover, uten at noen vil hevde at Svar: Spørsmålet er i slekt med det friluftslivets interesser i en rimelig grad. ningsforhold mellom samfunnsgrupper. 

det dreier seg om en «elitegruppe» foreg.1ende, ogsynes å indikere at fyl Når det fra skogbruks hold hevdes at Usaklig diskusjon med overdrevne ut
natur som dikterer. Når det gjelder de spe kesskogsjefen ønsker seg et «enten el bedre informasjon overfor almenheten er trykksformer bør henvises til dagspres
n i feil sielt framtredende naturvernfolkenes ler», mens naturvernet går inn for viktig, er det fordi vi ser at en del av de sen. 
restil mer menneskelige kvaliteter, er det «både og». For at dette ikke skal føre motsetningsforhold som har oppstått i Wilhelm Elsrud 

selvfølgelig ikke mulig å gi en generell altfor langt vil jeg henvise fylkesskog den senere tid i Oslo-området skyldes for 
karakteristikk - de er ikke på noen sjefen til Norges Naturvernforbunds lite kjennskap fra turfolkets side til biolo Svar til Elsrud. 

lanse måte skåret over samme lest. Det er uttalelse om verneplan for vassdrag. giske, økologiske, økonomiske og tek I. Det har ikke vært noe ønske fra vår 
ernet imidlertid lite sannsynlig at egoisme Der finner han ganske uttømmende niske forhold som ofte spiller en avgjø side å bidra til å skape en kløft mellom 

r på at 
t mo

er et spesielt framtredende fellestrekk, 
ettersom naturvernsaken i seg selv er 

svar. Ragnar Frislid 
Redaktør «Norsk Natur» 

rende rolle for skogbrukets disposisjoner. 
Et typisk eksempel på dette er den skrift

skogbruk (virkesproduksjon) og natur
vern/friluftsliv. Når lederen i nr. 4-1971 

å vidt utpreget ideeelI og framtidsrettet. lige henvendelse som kom til formannen i likevel har vakt en viss reaksjon, finner vi 
ing på 
tenkes 

«Var det ikke bedre å rette aktiviteten 
mer mot alle forurensningene?» 

Modeme skogbruk det beste naturvern? Naturvernårets arbeidsutvalg om at kvist 
og annet avfall i skogen burde samles og 

grunn til å avholde oss fra ytringer som 
kan virke ytterligere provoserende. Vi 

kke vil Herr redaktør! ryddes vekk. skal derfor ikke her sitere de uttalelser i 
fra ett Svar: Dette er et spørsmål som stad ig r nr. 4 av Norges Naturvernfor Det er riktig at det innen skogbruker intervjuer og artikler, til dels fra frem
side er går igjen i naturverndebatten  det er bunds tikdsskrift for 1971 behandler nes rekker er en utbredt forståelse for at stående skogbruksfolk, som viser at våre 
'urdere så å si blitt en normal foreteelse at den De på lederplass spørsmålet om mo skogen har andre verdier enn det å pro· kritiske anførsler i lederen har sin fulle 
le med som, mer eller mindre berettiget, føler derne skogbruk er det beste naturvern. dusere trevirke. Det er en interessant berettigelse. 
.entene at naturvernet trår ens egne sirkler for Som skogbruker og medlem av Natur oppgave for en skogbruker å forvalte om 2. Elsrud peker på at skogbruk og natur
isende. nær, henviser naturvernet til andre vernforbundet vil jeg gjerne få lov til å gi råder hvor man skal ta hensyn til disse vern har samme hovedmålsetting, nemlig 
: at de oppgaver. Naturvern er i dag et yt en kort kommentar til «lederen». verdier. I de fleste tilfeller er det tilstrek «å beholde en grønn og livskraftig natur 
:re i de terst omfattende sakskompleks. Noen Det er meg bekjent ingen representan kelig med omtanke fra skogbrukernes omkring oss». Dette er bare delvis riktig. 
~rbevi- av naturvernsakene er viktigere og al ter for skogbruksnæringen som hevder at side, og en naturvernvennlig skogbe Mangfoldighet er el grunnleggende be

vorligere enn andre, blant dem de for moderne, rasjonelt og maskinelt produk handling behøver ikke å koste noe av be grep i naturvernet. Det betyr i prinsippet 
natur skjellige former for forurensninger, sjonsskogbruk er det beste naturvern og tydning. l de tilfeller hvor den forret at naturvernet ikke favoriserer noen be
jiktert som f.eks. Norges Naturvernforbund det mest fordelaktige for friluftslivet. Det ningsmessige drift må avvikes i vesentlig stemt farge i naturen. Nå r det gjelder 
'uppe» gjennom en årrekke har ansett som en vanlige synspunkt i skogbrukskretser er grad, blir det nødvendig med økonomisk skog betyr det bl.a. at vi på alle boniteter 
n?» hovedsak. Men i og med at man er at moderne skogbruk også er et godt na støtte fra samfunnets side til driften, uan og i alle landsdeler bør ha områder der 
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skogen skal få lov til å gjennomgå alle de av skogen. Når det er gjort vil problem lighet vil vi helst gå litt lenger enn f.eks. meninger må kunne undergis sak lig de ••• 
fargevariåsjoner som en naturlig sukse komplekset være betydelig forenklet, selv Elsrud gjør. Han vil henvise usaklig dis batt. 
sjon innebærer, fra det friske grønne og 
tilbake til det friske grønne igjen. Men, 

om store økonomiske spørsmål gjenstår. 
4. Etter Elsruds oppfatning er partene i 

kusjon lil dagspressen, mens vi på vår 
side helst ser at naturverndebatten ikke i 

Gjøvik den 14. januar 1972. 
Hilsen fi 

for å forebygge enhver misforståelse : Na det aktuelle motsetningsforhold «enkelte noe forum blir preget av mangel på sak Aage Ollendorff y 

turvernet har også som mål å opprett friluftsinteresserte grupper i Oslo-områ lighet. Fylkesskogmester. s 
holde og utnytte naturens produksjons
evne, og er selvfølgelig av den oppfat

det og skogbruket». Formuleri ngen gir 
inntrykk av at de som ønsker større * Svar til Ollendorff. 

s 

ning at størsteparten av vårt skogareal hensyn til friluftsliv/naturvern i Oslo I Norsk natur nr. 4 finner jeg en redak La oss straks slå fast , for å rydd e av veien 
må drives med sikte på virkesproduksjon. 
3. Vi tror fremdeles ikke at manglende 
kjennskap «fra turfolkets side til biolo
giske, økologiske, økonomiske og tek
niske forhold» i skogbruket er noen årsak 
til uoverensstemmelsene. Følgelig tror vi 

marka er en betyd ningsløs minoritet. Det 
kan derfo r være grunn til å peke på at alle 
sammenslutninger som har til oppgave å 
ivareta naturvern / friluftsinteresser i om
rådet stå r bak kravet, f.eks. Oslo og Om
land Friluftsråd. Foreningen til Skiidret

sjonell a l1ikkel som ikke farer så hyggelig 
fram mot «skogbrukerne». Som medlem 
tør jeg be om pl ass for føl gende i den an
ledning: 
SKOGBRUKERNES NATURVERN 
Jeg går ut fra at det her tales om profe

enhver mulighet for misforståelse, at 
«Norsk Natur» aldri har behandlet 
spørsmå let om hva skogbrukere setter 
størst pris på, natur eller penger. Å ta 
standpunkt til dette problem skulle for
øvrig ikke by på vanskeligheter  vi har 

1\ 
k 
S 
h 
li 

heller ikke at informasjon på disse feltene 
kan bidra til å bygge bro mellom partene. 
Selvfølgelig eksisterer det hos den almin

tens Fremme, Oslo og Omegn Turistfore
ning, Samarbeidsgruppen fo r natur- og 
miljøvern og Østlandske Naturvernfore

sjonelle skogbrukere, skogteknikkere og 
forstk and idater. De fleste av oss har valgt 
dette yrke av kjærlighet til naturen mer 

ikke den ringeste grunn til å trekke fyl
kesskogmesterens anførsler på dette 
punkt i tvil. 

d 
te 

nelige mann ikke noen dyp faglig innsikt i ning. Det er også av betydning å være enn til penger. Man kan derfor regne med Når Ollendorff trekker fram skogbru o 

skogbruksnæringen, noe som f.eks. kan klar over at ønsket om å ivareta estetiske at vår naturinteresse er stor og ekte! De kere som har gjort en «aktiv innsats til 
gi seg utslag i at en enkeltperson henven  og rekreative verdier i skogen ikke er noe meninger noen av oss forfekter om at beste for naturvern» og peker på at de s 

der seg til en naturvernorganisasjon med 
anmodning om bistand til å bringe næ
ringsstoffer ut av skogen. Men det er be

spesielt Oslo-fenomen. Et ferskt eksem
pel gir «Østlendingen» l. februar, der det 
meddeles at folk i fjellbygda Sollia prote

moderne skogbruk er det beste natur
vern, er derfor respektkrevende meninger 
som ikke burde latterliggjøres ved å kalle 

bø r tas alvorlig, har han vå r fulle støtte. 
Det er nettopp disse skogbrukerne lede
ren gir uttrykk for tillit til, og fylkesskog

d 
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tydningsløse detaljer. Det er ikke almen sterer mot at det i statsallmenningen er dem «rø rend e», eller ved å oppfordre mesterens opplysninger om den naturver
hetens skogbrukskunnskaper som er av planlagt hogst av gammel fjellfuru som andre til å se det fra den humoristiske s i ninteresse som hersker blant skogbrukets 
gjørende her, men skogbrukernes vilje til 
å møte almenhetens ønsker. Det bør vel 
være alminnelig enighet om at et sam
funnsm essig forsv arl ig skogbruk innebæ
rer at alle skogens verdier utnyttes opti
malt. Men skal dette bli alminnelig ak
septert , f.eks. blant politikere og bestem

«pynter opp i landskapet». (Men når 
dette først er sagt vil vi gjerne under
streke at Direktoratet fo r statens skoger 
har vist stor interesse for å opprette sko
greservater på statens grunn). 
5. Nat urvernforbundet ser det avgjort 
som en oppgave å bygge bro over interes

den. 
Skogbrukere, spesielt skogbrukere i 

Oppland , har vist så aktiv innsats til beste 
for naturvernet at deres meninger må tas 
alvorlig, selv om styret ikke er enig i dem. 

D e kan trygt «ha tillit ti l at det innen 
skogbrukernes egne rekker i virkelig

fagfolk i Oppland gleder oss meget. 
Det later i det hele tatt ikke til at det 

fi ns særlige uoverensstemmelser mellom 
lederens intensjoner og Ollendorffs syn. 
F.eks. er vi ubetinget og selvfølgelig enig i 
at alle er berettiget til å ha sine «meninger 
om hvor, hvordan og under hvilke fonlt

1 
a 
n 
e 
Il 

d 

mende myndigheter, må skogbrukets 
egne fagfolk ta avlivet den stadig mer livs
kraftige myten at det eksisterer naturl o
ver som pålegger oss å drive skogen ensi

semotsetninger, under den uttrykkelige 
forutsetning at broen lar seg bygge uten 
at man må gi av kall på grunnleggende 
naturvernprinsipper. Vi går også fullt og 

heten eksisterer en utbredt forståelse for 
at skogen også eier andre verdier enn det 
å produsere trev irke, og a t disse verdiene 
i enkelte områder må ha høyes te priori

setninger skogen skal drives som lands
kapsvernområde». Like selvfølgelig er det 
at tidsskriftet har både rett og plikt til å 
øve kritikk mot skogbrukskyndige og 
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dig med s ikte på størst mulig virkespro helt inn for at naturverndebatten må tet». andre når deres synspunkter på skogs
duksjon med lavest mulig omkostninger. være sa klig, hvilket vil si at debattantene Det må være mulig for enkelte å ha drift, landskapsvern områder m.v. i et yt
Skogbrukets egne fagfolk må kort sagt 
slå fast at det ikke fins biologiske eller 

holder seg strengt til det tema som disku
teres, uten å trekke inn utenforliggende 

meninger om hvor, hvordan og under 
hvilke forutsetninger skogen skal drives 

terst viktig rekreasjonsområde etter vår 
oppfatning er i strid med almenhetens in

) 

tekniske hindringer for en a llsidig bruk momenter. Når det gjelder kravet til sak som landskapsvernsområder. Og disse teresser. 
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...rett fra leveren... --------, 

Under delv1e lite/en vil vi i liden 
fremover gi plassfor korte menings
yl ringer om naturvel71 i videste for
st and, gjerne i uhø y l idelig form. Vi 
starter med hvafOifalleren selv Iwr 
kalt 

Miljøvern-stress - noen 

kjetterske strøtanker 

Som en lokkende fanfare - «kom 

hit» lanseres i å r Kommiteinnstil

lingen fra miljøvernkomiteen ved 

Universitetet i Trondheim. Og hit, 

det er de grøderike dyrkningsslet

lene utenfor byen der miljøvern

og andre bygg snart skal overta. 

For å drive miljøvern må en nok 

spolere dyrkningsjord ? For å drive 

miljøvern må en nok også for

doble fol ketallet i en by som 

Tromsø med basis i tverrfaglige 

team i et desentralisert universitet. 

Man må leve med presset, tåle dra

bantbyfattigdom, nå også l 

Tromsø I Miljøvern-martyrer og 

andre progressive, foren eder i de 

nye eller fornyede sentra! Bidra til 

eksos-sfæren i fo rvissningen om at 

innsatsen er samfunnsgagnlig. Ja, 

det første vi selv måtte gjøre 

i arbeidet med miljøvern I 

Asker-Bærum og Lier var å an

skaffe bil, riktignok en grønn en. 

Fargen ga så god samvittighet der 


- A, gudsje!ov, jeg syns 
førs t del sto om 3 I il5 år! 

vi blant titusen andre telegraf-folk, 
lærere, sjokoladepakkere, aneste
sileger og hjelpesykepleiere pend
let motorveien ut og inn mellom 
Oslo og Asker. Alle skal vi bøte 
på samfunnet, alle hører vi til 
de kreative-dynamiske-progressive 
eksos-spyere med eller uten bly I 
-Inn til oppgjør i Shell-byggets an
nenetasje . Lokalene her (lyse, tri
velige ... ) mot bensinavtrekketi 
bakgården huset nemlig inntil ny
lig de departementale naturvern
kontorer. Man tager hva man ha
ver. Og naturvernoppgavene lig
ger jo så allikevel langt unna, - en 
blåveis i Bærum, en furu ved Fe
mund . H va angår det saken at Pi
lestredet er blitt Bilestredet ? -Som 
sn iffer deg kvalm allerede ved 
14-tida? Det angår kun Industri 
departementet , foreløpig. Og na
turvellladministrasjonen har siden 
løst sitt eget miljøvernproblem ved 
å flytte om hjørnet til St. Olavs 
gate. -Kanskje for å gi plass til det 
nye miljødepartement - også nå i 
Shell-bygget? 

Hvorfor ikke stikke fingeren i 
jorda - og ikke i asfalten? - Lære 
av løvetannen i gatene om våren : 
Asfalten må sprenges nedenfra og 
innenfra. D et er praktisk gerilja. 
Og selv løvetannen skåner trikke
skinnene .... 
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lighet vil vi helst gå litt lenger enn f.eks. 
Elsrud gjør. Han vil henvise usaklig dis
kusjon til dagspressen, mens vi på vår 
side helst ser at naturverndebatten ikke i 
noe forum blir preget av mangel på sak
lighet. 

* 
I Norsk natur nr. 4 finner jeg en redak

sjonell artikkel som ikke farer så hyggelig 

fram mot «s kogbrukerne». Som medlem 

tør jeg be om plass for følgend e i den an

ledning: 

SKOGBRUKERNES NATURVERN 

Jeg går ut fra at det her tales om profe

sjonelle skogbrukere, skogteknikkere og 

forstkandidater. De fleste av oss har valgt 
dette yrke av kjærlighet til naturen mer 
enn til penger. Man kan derfor regne med 
at vår naturinteresse er stor og ekte! D e 
meninger noen av oss forfekter om at 
moderne skogbruk er det beste natur
vern, er derfor respektkrevende meninger 
som ikke burde latterliggjøres ved å kalle 
dem «rø rende», eller ved å oppfordre 
a ndre til å se det fra den humoristiske s i
den. 

Skogbrukere, spesielt skogbrukere i 
Oppland, har vist så aktiv innsats til beste 
for naturvernet at deres meninger må tas 
alvorlig, selv om styret ikke er enig i dem. 

De kan trygt «ha tillit ti l at det innen 
skogbrukernes egne rekker i virkelig
heten eksisterer en utbredt forståelse for 
at skogen også eier andre verd ier enn det 
å produsere trevirke, og at disse verdiene 
i enkelte områder må ha høyeste priori
tet». 

Det må være mulig for enkelte å ha 
meninger om hvor, hvord an og under 
hvilke forutsetninger skogen skal drives 
som landskapsvernsområder. Og disse 

meninger må kunne undergis saklig de
batt. 

Gjøvik den 14.januar 1972. 
Hilsen 
Aage Ollendorff 
Fylkesskogmester. 

Svar til Ollendorff. 

La oss straks slå fast, for å rydde av veien 
enhver mulighet for misforståelse, at 
«Norsk Natur» aldri har behandlet 
spørsmå let om hva skogbrukere setter 
stø rst pris på, nat ur eller penger. Å ta 
standpunkt til dette problem skulle fo r
øv rig ikke by på vanskeligheter - vi har 
ikke den ringeste grunn til å trekke fyl
kesskogmesterens anførsler på dette 
punkt i tvil. 

Når Ollendorff trekker fram skogbru
kere som har gjort en «akt iv innsats til 
beste for naturvern» og peker på at de 
bør tas alvorlig, har han vår fu lle støtte. 
D et er nettopp disse skogbrukerne lede
ren gir uttrykk for tillit til , og fylkesskog
mesterens opplysninger om den naturver
ninteresse som hersker blant skogbrukets 
fagfolk i Oppland gleder oss meget. 

Det later i det hele tatt ikke til at det 
fins særlige uoverensstemmelser mellom 
lederens intensjoner og Ollendorffs syn. 
F.eks. er vi ubetinget og selvfølgelig enig i 
at alle er berettiget til å ha sine «meni nger 
om hvor, hvordan og under hvilke forut
set ninger skogen ska l drives som lands
ka psvernområde». Like selvfølgelig er det 
at tidsskriftet har både rett og plikt til å 
øve kritikk mot skogbrukskyndige og 
andre når deres synspun kter på skogs
drift, landskapsvernområder m.v. i et yt
terst viktig rekreasjonsområde etter vår 
oppfatning er i strid med almenhetens in
teresser. 



Støyen adskiller seg fra andre former foruren 
ler sak 

STØY OG MILJØVERN 

AV ALBRECHT EIKA 

I den omfattende diskusjon om miljø
vernproblemer har hovedinteressen 

hittil vært konsentrert om bevaringav ube
rørt natur og beskyttelse mot forurensning 
av vann og luft. I enkelte tilfelle er også 
støyen blitt trykket inn i fokus av folks 
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oppmerksomhet, eksempelvis i forbin
delse med flytrafikk, men stort sett har 
dette problemet vært holdt i bakgrunnen. 

Et karakteristisk trekk ved dagens si
tuasjon er at man har et forskningsinsti 
tutt for vannforskning med 116 ansatte 

og et institutt for luftforskning med 45 
ansatte, og det finnes lover og forskrifter 
som skal begrense forurensing av vann og 
luft. For støy finnes det ikke noe institutt 
og praktisk talt ingen offentlige bestem
melser. 

for forurensing ved at den ikke akkumu
leres. Umiddelbart efter at støykilden er 
stanset, er også støyen borte. De fleste 
plages ikke av vann- og luftforurensning 
til daglig, direkte og personlig kontakt 
med problemene får vi hovedsakelig i for
bindelse med bading om sommeren eller 
ved plassering aven rykende fabrikk. 
Derimot følger støyen en betydelig del av 
befolkningen i store deler av døgnet. Om
trent tredjeparten av befolkningen føler 
seg mer eller mindre plaget av støy. 

Det kan være vanskelig å vurdere de 
skader som forårsakes av vann- og luft

rierer r' 
til indi 
når de 
passert 
Andre 
fly, og I 
ter og I 
neninn 

Det 
definer 

Når 
mello 
opp !TI 

enda gå 
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Støyen adskiller seg fra andre fonner forurensning, men enda vanskeligere stil selsskader, for der er ikke de individuelle 

for forurensing ved at den ikke akkumu ler saken seg for støy. Først og fremst va variasjonene så store. Hørselskader opp
leres. Umiddelba!1 efter at støykilden er rierer reaksjonen meget sterkt fra individ står hovedsakelig i forbindelse med støy 
stanset, er også støyen borte. De fleste til individ. Noen elsker popmusikk og fra maskiner, særlig i industrien. Men 
plages ikke av vann- og luftforurensning når den fulle nytelsen først når man har skyting og enkelte typer av fyrverkeri har 
til daglig, direkte og personlig kontakt passert grensen for varige hørselsskader. også gitt betydelige bidrag. Det er forøv
med problemene får vi hovedsakelig i for Andre kan sitte og nyte brølet fra et jet rig overraskende å konstatere, hvor lavt 
bindelse med bading om sommeren eller fly, og føle de voldsomme, temmede kref hørselsevnen synes å bli vurdert. T gamle 
ved plassering aven rykende fabrikk. ter og leve med når piloten legger maski dager ble folk i enkelte yrker regnet for 
Derimot følger støyen en betydelig del av nen inn i en fast kurs mot fjerne mål. ikke å være fullbefarne før de hadde lalt 
befolkningen i store deler av døgnet. Om Det er derfor høyst berettiget når man en høy grad av hørselssvekkelse. Og idag 

forbin og et institutt for luftforskning med 45 trent tredjeparten av befolkningen føler definerer støy som uønsket lyd. mases det i alle støybelastede bedrifter 
~tt har ansatte, og det finnes lover og forskrifter seg mer eller mindre plaget av støy. Når man kommer inn på forholdet for å få folk til å beskytte seg ved hjelp av 
mnen. som skal begrense forurensing av vann og mellom støy og helseskade, dukker det hørselsvern, men det er slett ikke alle som 
:ens si luft. For støy finnes det ikke noe institutt Det kan være vanskelig å vurdere de opp mange ukjente faktorer. Det kan følger oppford ringene. 
~sinsti og praktisk talt ingen offentlige bestem skader som forårsakes av vann- og luft- enda gå an så lenge det dreier seg om hør- Størst betydning har støyen likevel for 
lIlsatte melser. 
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vår psykiske tilstand. Vi merker det sær kommet igang med utredning av for Støykilder og manglende lover forøvrig en svak trøst at denne form for prakti~ 
lig godt i en presset situasjon - hvis det skjellige problemer, samfunnet erkjenner Den dominerende støykilden idag er vei støyer tidsbegrenset på de enkelte ste av de f, 
samtidig oppstår støy, kan den åndelige efter hvert individenes behov for beskyt trafikken . Mest utsatt er naturligvis de dene. Men fremdeles kan man o ppleve at Res 
balanse lett forstyrres. Det er umulig å telse mot støy, og rettsapparatet aksepte nærmeste omgivelsene til motorveiene, noen tusen mennesker blir holdt våkne sektort 
konsentrere oppmerksomheten om kom rer ikke lenger alle former for støy som særlig da i nærheten av våre større byer. flere netter på rad for at en entreprenør proble 
pliserte problemer når det bråker rundt uavvendelige. Men over hele landet ligger det jo idag et skal kunne spare noen tusen kroner. Det parate 
en, og det er like vanskelig å finne hvile Norsk Forening mot Støy har hele relativt småmasket nett av veier, og en er en mager trøst at slikt oftere skyldes turligv 
under slike forhold. tiden erkjent sin svake posisjon og bevisst meget stor del av befolkningen risikerer å grov uforstand enn noen egentlig hensyns enkelte 

Verst er det naturligvis når søvnen for vært varsom ved valg av virkemidler. le bli vekket av tunge dieselvogner, brå løshet. oppga\ 
styrres, og nyere undersøkelser har vist delsen vet at utviklingen går i retning av kjekke sportsbiler eller hensynsløse mo Mange undersøkelser har lært oss, det er e 
skadevirkninger selv om man ikke blir ut en økt samfunnsmessig kontroll med torsykler. Ofte har man valget mellom å hvilke støynivåer vi bør forsøke å bruke fatt på 
satt for full oppvåkning. En mindre søvn støykildene, og mener å oppnå mest ved tilbringe milde sommernetter bak luk som øvre grense. Den ligger naturligvis ringen 
dybde reduserer søvn kvaliteten. Sterk forsiktig å skyve på i den naturlige ret kede vinduer, eller å risikere vekking høyere om dagen enn om natten, og for av der 
støy i arbeidstiden kan også få virkninger ning. midt på natten. Selv i stille, avsideslig enkelte områder er det naturlig å innføre fortsetl 
for resten av døgnet, med søvnforstyrrel Det nærmeste mål idag er å etablere et gende setergrend er og hyttekolonier har ekstra strenge bestemmelser. Karakteris øke, Of 
ser, manglende appetitt og fordøyelsesbe informasjonssentrum for støy, der en man dette forholdet, for bilveier synes å tiske eksempler er sykehus, skoler og re bekjerr 
svær. sakkyndig person kan svare på spørsmål være nødvendige ledd overalt hvor det kreasjonsarealer i boligområdenes nær seg til 

Og så det motsatte forhold - vi for fra det vanlige publikum, fra bedrifter og finnes menneskelig aktivitet. miljø. ikke til 
binder en god helseskapende ferie med et offentlige myndigheter. Behovet for slik Flytrafikken kommer som en god 
støyfritt miljø, bølgeskvulp langs stran assistanse er skremmende stort, og selv nummet to. Den generer et forholdsvis Det avanserte turistlandet Sveits har Støy o~ 
den, sus i løvet, fuglekvidder og svak godt utbyggede tekniske organer vet ofte mindre antall mennesker, men de er til innført egne regler for en rekke av de Det er 
knirking i tørr sne. Når folk også i sin forbausende lite om støyproblemer og gjengjeld til dels enda mer støyplaget enn mest besøkte stedene. Der er det forbudt av de s 
ferie føler trang til sterk støy, føler vi in enda mindreom hvorledes de kan løses. noen annen gruppe av befolkningen. å kjøre bil uten at det skal tjene en for ute i n. 
sti nktivt at det er galt fatt med dem. Det På mange hold er man idag positivt Flystøyen er først og fremst konsen  nuftig hensikt, man må ikke slå igjen bil med bå 
minner for mye om alkoholikeren som innstilt til ønsket om å løse de aktuelle trert mndt de store flyplassene og belas dører, søppeldunkene skal være støydem der i u 
må reparere efter en stor rangel. problemer, det gjelder både den offent ter der både tettbegyggelser, utpregede pet, og dansetilstelninger må bare a rran budt i 

lige og den private sektor av samfunnsli jord bruksarealer og utpregede friluftsom geres efter spesiell tillatelse. Alle byggma vi ha i 
Norsk Forening mOL slØY vet. Stadig kommer det forespørsler til råder. Rundt Fornebu er ca. 50 000 inn skiner skal ha elektrisk d rift , og Oell appara 
Vi har en liten forening som med små foreningen og dens medlemmer, og de byggere i bymessige arealer plaget, men sprengningsarbeider kan bare gjennom morsOl 
midler forsøker å samle dem som ønsker har efter hvert samlet et betydelig erfa dertil kommer bondegårder i Bæmm, As fø res utenfor turistsesongen. liten st 
å gjøre en aktiv innsats i støybekjempel ringsmateriale. Foreningen har forøvrig ker , Lier og Røyken og et betydelig antall Det synes nærliggende å utarbeide popmu 
sen. Arbeidet består først og fremst i å også et sakkyndig utvalg som forvalter hytter og sommersteder i de samme kom funksjonskrav for støyen i relasjon til de Mot 
spre saklig informasjon om problemene landets fremste ekspertise i støysektoren, munene. ulike typer av menneskelig virksomhet, forst yr 
gjennom foredragsvirksomhet, kurser og både på det medisinske og på det tek Flyene krysser også våre fjellområder og forlange at man overalt skal holde seg skarpe 
artikler i dagspresse og fagpresse. Det niske området. og kan iblant være til irritasjon for vand underdisse nivåene. Dette ville imidlertid verre n 
samarbeides med andre foreninger om Et karakteristisk trekk i utviklingen er rern e. Men det skyldes nok oftere en uøn føre med seg at en stor del av våre boliger skjedn. 
konkrete oppgaver, blant annet med Den forøvrig at en rekke private firmaer har sket påminnelse om den moderne sivilisa ble ubeboelige, bedrifter måtte stanse sin vel ogs 
Norske Ingeniørforening når det gjelder skaffet seg en ganske betydelig kompe sjons nærvær, enn en regulær støyplage. produksjon, og mange transportmidler må ku 
kurser. Politikere har vært kontaktet for tanse når det gjelder støyproblemer, og Bygge- og anleggsstøyen har det til fel ville heller ikke kunne brukes. På flere for en I 

å få fremmet aktuelle saker, og smått om det finnes andre firmaer som leverer støy les med flystøyen at den treffer et for områder mangler vi dertil erfaring, både sag og 
senn begynner denne virksomheten å dempende utstyr av ulike slag, støydem holdsvis begrenset antall mennesker; men når det gjelder mulighetene for støy både b 
være frukter. Offentlige myndigheter er pede maskiner og hørselsvern . de treffes til gjengjeld ekstra hardt. Det er dempning og når det blir spørsmål om Sne~ 
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v for Støykilder og manglende lover forøvrig en svak trøst at denne form for praktiske og økonomiske konsekvenser lig påskrevet at det får klare seg. Videre 
]elmer Den dominerende støykilden idag er vei støyer tidsbegrenset på de enkelte ste av de forskjellige alternativer. er det vel en bred enighet om å begrense 
eskyt trafikken. Mest utsatt er naturligvis de dene. Men fremdeles kan man oppleve at Resultatet er derfor blitt en utpreget bruken av fly i fjellet, og det samme må 
septe nærmeste omgivelsene til motorveiene, noen tusen mennesker blir holdt våkne sektortenkning, man tar for seg støy antas å gjelde traktorene i forbindelse 
y som særlig da i nærheten av våre større byer. flere netter på rad for at en entreprenør problemene på de ulike områder som se med jakten. 

Men over hele landet ligger det jo idag et skal kunne spare noen tusen kroner. Det parate spørsmål. Derved risikerer vi na Derimot kan det være grunn til å 
r hele relativt småmasket nett av veier, og en er en mager trøst at slikt oftere skyldes turligvis at det brukes ulike normer i de trekke frem passbåtene som svært uøn
bevisst meget stor del av befolkningen risikerer å grov uforstand enn noen egentlig hensyns enkelte tilfellene, og prioriteringen av skede støyelementer. De er i stor utstrek 
er. Le bli vekket av tunge dieselvogner, brå løshet. oppgavene blir kanskje ikke ideell. Men ning til gene for både andre sjøfarende og 
mg av kjekke sportsbiler eller hensynsløse mo Mange undersøkelser har lært oss, det er et så enormt berg av problemer å ta folk som holder til inne på land. Her 
l med torsykler. Ofte har man valget mellom å hvilke støynivåer vi bør forsøke å bruke fatt på, at harmoniseringen og finjuste trengs det regler som kan begrense 

t ved tilbringe milde sommernetter bak luk som øvre grense. Den ligger naturligvis ringen får vente enda noen år. Som følge støyen, ved å stille krav til motorene, og 
ge ret kede vinduer, eller å risikere vekking høyere om dagen enn om natten, og for av den stadig økende mekaniseringen ved å utarbeide retningslinjer for trafik

midt på natten. Selv i stille, avsideslig enkelte områder er det naturlig å innføre fortsetter samfunnets støyproduksjon å ken. 
lere et gende setergrender og hyttekolonier har ekstra strenge bestenuneIser. Karakteris øke, og en realistisk målsetning for støy
er en man dette forholdet, for bilveier synes å tiske eksempler er sykehus, skoler og re bekjempelsen idag må derfor innskrenke Selvkontroll og disiplin. 

ørsmål være nødvendige ledd overalt hvor det kreasjonsarealer i boligområdenes nær seg til at det gjennomsnittlige støynivået Mye av den støyen som produseres idag, 
fter og finnes menneskelig aktivitet. miljø. ikke tillates å stige. skyldes at de enkelte samfunnsmedlem
or slik Flytrafikken kommer som en god mer ikke har en tilstrekkelig grad av an
g selv nummer to. Den generer et forholdsvis Det avanserte turistlandet Sveits har Støy og natur. svarsfølelse. Det gjelder for eksempel bil
et ofte mindre antall mennesker, men de er til innført egne regler for en rekke av de Det er naturlig å komme litt inn på noen føreren som på en stille vei om natten 
er og gjengjeld til dels enda mer støyplaget enn mest besøkte stedene. Der er det forbudt av de støykildene som kan forstyrre oss overskrider hastighetsgrensen og dermed 

øses . noen annen gruppe av befolkningen. å kjøre bil uten at det skal tjene en for ute i naturen. Det kan da passe å starte øker støynivået. Det gjelder også bilføre
ositivt Flystøyen er først og fremst konsen nuftig hensikt, man må ikke slå igjen bil med båndspillere og radioer. Enkelte ste ren som sent på natten kommer hjem el
ktuelle trert rundt de store flyplassene og belas dører, søppeldunkene skal være støydem der i utlandet er slike innretninger for ler frem til hytta og slår igjen bildøren 
offent ter der både tettbegyggelser, utpregede pet, og dansetilstelninger må bare arran budt i friluft, en slik bestemmelse burde med et kraftig smell. Mange av de for
unnsli jordbruksarealer og utpregede friluftsom geres efter spesiell tillatelse. Alle byggma vi ha i Norge også. Iblant kan et enkelt styrrende støykildene i hjemmet, i byen, 
sler til råder. Rundt Fornebu er ca. 50 000 inn skiner skal ha elektrisk drift, og fjell apparat forstyrre en hel badestrand, og på landet og i naturen skyldes lignende 
og de byggere i bymessige arealer plaget, men sprengningsarbeider kan bare gjennom morsomt er det heller ikke å vandre på en ubetenksomhet eller manglende disiplin. 

g erfa dertil kommer bondegårder i Bærum, As føres utenfor turistsesongen. liten sti med gudstjeneste foran seg og Vi må erkjenne at et tilfredsstillende 
røvrig ker, Lier og Røyken og et betydelig antall Det synes nærliggende å utarbeide popmusikk bak. støynivå ikke kan oppnås med tekniske 
rvalter hytter og sommersteder i de samme kom funksjonskrav for støyen i relasjon til de Motorsag og skogstraktor kan også løsninger og offentlige bestemmelser 

ktoren, munene. ulike typer av menneskelig virksomhet, forstyrre mangen idyllisk stund, med alene. Til syvende og sist er problemets 
et tek- Flyene krysser også våre fjellområder og forlange at man overalt skal holde seg skarpe hvin og kraftfull brumming. Dess løsning avhengig av den enkeltes innsats. 

og kan iblant være til irritasjon for vand under d isse nivåene. Dette ville imidlertid verre nytter det ikke å få tilbake den be For å nå dette målet trenger vi en konti
gen er rerne. Men det skyldes nok oftere en uøn føre med seg at en stor del av våre boliger skjednere lyd av øks og sag, og hesten er nuerlig påvirkning av individene, i sko
er har sket påminnelse om den moderne sivilisa ble ubeboelige, bedrifter måtte stanse sin vel også stort sett utkonkurrert. Men vi len, gjennom de forskjellige massemedia 
ompe sjons nærvær, enn en regulær støyplage. produksjon, og mange transportmidler må kunne kreve at produsentene sørger og ved spesielle tiltak. 
er, og Bygge- og anleggsstøyen har det til fel ville heller ikke kunne brukes. På flere for en betydelig demping både av motor Norsk Forening mot Støy har en vik
r støy les med flystøyen at den treffer et for områder mangler vi dertil erfaring, både sag og traktor. Det vil være en fordel for tig oppgave i dette spillet, og vi får håpe 
ydem holdsvis begrenset antall mennesker; men når det gjelder mulighetene for støy både brukere og omgivelser. at den får de nødvendige midler til å nå 

de treffes til gjengjeld ekstra hardt. Det er dempning og når det blir spørsmål om Snescooterne har fått sitt pass så tyde sine mål. 
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FN-KONFERANSEN I STOCKHOLM OM 

MENNESKETS NATURMILJØ 

AV SIGMUND HUSE 

D et europeiske naturvernår 1970 tok 
utgangspunkt i at vår verdensdels na

turressurser er begrensel. Forbruk og mis
bruk av ressursene har kunnet fortsette så 
lenge det ennå var unyttede reserver i vår 
egen verdensdel eller i andre deler av ver
den. FN-konferansen i 1972 vil fokusere 
oppmerksomheten mot at også hele vår 
klodes naturressurser er begrenset. De 
globale miljøforurensninger er en side av 
dette og en tydelig påminnelse om at en 
nærmer seg «taket» på forskjellige områ
der. Tross måneferder og romsatelitter 
må en forsone seg med at denne kloden er 
del eneste miljø menneskeheten har. For 
forestillingen om en fremtid som rekker 
lenger enn til vår egen og de nærmeste par 
generasjoner er det derfor vanskelig å se 
annen mulighet enn å bryte eksploate
ringslinjen i vårt forhold til naturen: for
bruksmålsettingen, misbruket og sløse
riet må erstattes aven likevektsmålset
ting, bygd på utholdenhetsprinsippet. 

Ikke aUe - kanskje ingen - av FN's 
mange medlemsland er i dag rede til å 
trekke de fulle konsekvenser aven slik 
filosofi for sin praktiske politikk. Proble
mene ved ressursforbruket og forurens- ' 
ningene er klarest erkjent i de industriali
serte land som kan se de feil de har begått 

i fortiden, men som ikke desto mindre 
fortsatt prioriteter årlig forbruksøkning 
som fremste samfunnsmålsetting. Utvik
lingslandene på sin side ønsker ikke å bli 
foreholdt at de ikke må begå de samme 
feil, og avviser indignert at de nå skal vise 
moderasjon i sitt ressursforbruk «for å 
balansere den globale ulikevekt som 
i-landenes rovdrift på naturen har 
skapt». 

Likevel - miljøproblemenes vekst og 
følelsen av tapt kontroll har ført til enig
het om at en iallfall må forsøke å gjøre 
noe. U like internasjonale organisasjoner 
- også FN-organ - har i senere år enga
sjel1 seg stadig mer i forurensningspro
blematikken, inntil altså selve verdensor
ganisasjonen under sin 23. generalfor
samling besluttet å holde en egen sesjon 
om emnet i Stockholm i juni 1972. Sve
rige var den egentlige initiativtaker til 
konferansen og således et naturlig verts
land, men dessuten inntar vårt naboland 
en posisjon blant verdens fremste når det 
gjelder naturverntiltak. 

Det har vært sterkt fremholdt under 
forberedelsene at denne konferansen ik ke 
måtte mislykkes. Hensikten måtte være å 
nå konkrete resultater på områder der 
det var mulig, eventuelt med regionale 

avtaler som et første trinn . Konferansen 

er tenkt bygd opp på 3 nivåer: 

l) Konstatering av medlemslandenes sta

luS på de felter konferansen skal omfatte, 

basert på nasjonale rapporter. 

2) Program for mer langsiktige tiltak (re

kommendasjoner) og 

3) Konkrete vedtak (vedtagelse av kon

vensjoner). 


En forberedende komite av 28 med
,lemsland med kanadieren Strong som se
kretær, har ansvaret for forberedelsene 
sammen med FN's generalsekretær. Det 
er nedsatt 4 «s trategiske» arbeidsgrupper 
med disse hovedemner: 
I) Havforurensninger 
2) Målings- og varslingssystem for miljø
forstyrrelser 
3) Jordvern 
4) «Klassisk» naturvern (vern av natur
historisk særlig viktige områder og 
truede arter) 

Dessuten er nedsatt en særlig arbeids
gruppe for å forberede en erklæring om 
menneskets ytre miljø som skal fastslå 
lignende prinsipper om retten til et høy
verdig livsmiljø som den menneskeretts
erklæringen inneholder. 

Norge er ikke medlem av den forbere
dende hovedkomite, men har vært repre

sent ert ved en observatør under møtene. 
Norge er derimot med i arbeidsgruppene 
I og 4. I den første innehar også en nord
mann - ambassadør Boyesen i London 
- formannsvervet, en markering av det 
særlige initiativ Norge har vist når det 
gjelder havforurensningene. Den konfer
anse som ble holdt i Oslo i oktober i 1971 
mellom kystsstater i Vest -Europa, og som 
resulterte i undertegnelsen av Oslokon
vensjonen 5. februar i år, kan ses 
som et direkte ledd i denne gruppens ar
beid, med sikte på en regional avtale for 
Nordøstatlanteren om forbud mot gift
dumping. 

Opprettelsen av arbeidsgruppen for 
naturvern i mer trad isjonell forstand 
fulgte først på et sent stadium av forbere
delsene til Stockholmskonferansen, etter 
at forurensningsproblemene hadde domi
nert den første fase. En må se denne ut
vikling som en erkjennelse av at en ikke 
kan diskutere menneskets miljø løsrevet 
fra spørsmålet om bevaring av den le
vende natur som helhet. Uten variasjons
rikdommen i flora og fauna blir det ikke 
bare en fattigere verdensarv vi etterlater, 
men kanskje et miljø som ikke er funk
sjonsdyktig for noen. 

Arbeidsgruppen for naturvern hadde 
sitt første møte i FN-bygningen i New 
York 14.-17. september f.å., samtidig 
med den forberedende komites 3. møte. 
Jeg deltok som oppnevnt norsk represen
tant i naturverngruppen og i noen av 
drøftingene i hovedkomiteen. Hovedte
maet var fire konvensjonsutkast som er 
foreslått fremlagt som naturverngrup
pens bidrag til «nivå 3» under Stock
holms-konferansen (konkrete vedtak). 

Det meste av diskusjonen kom til å 
gjelde utkastet t.il en konvensjon om be

varing, 
som 
«verde 
klære 
jorden 
menne 
vår na 
sipalt 
likevel 
mente 
slik st 
disse n 
nasjon 

De 
fremla 
lUeN 

Bev 
sielt IT 

denne 
Denne 
gjenno 
gere. I 
tilslutn 
konve 
sen, m 
undert 

Bev 
verdi . 
skal t> 
hold i 
vene i 
øygru 

nettoPI 
fredni 
og Bo 
verdifu 
netilta 

Den 
port, e 
og pla 
første r 
moteb 

36 



ø 


nindre 
~kning 

Utvik
:e å bli 
;amme 
:al vise 
«for å 

som 
har 

,kst og 
I enig
I gjøre 
Isjoner 
r enga
,gspro
lensor
rai for
sesjon 

2. Sve
ker til 
; verts
boiand 
lår det 

under 
:n ikke 
være å 
ler der 
~ionale 

avtaler som et første trinn . Konferansen 

er tenkt bygd opp på 3 nivåer: 

I) Konstatering av med lemslandenes sta

tus på de fe lter konferansen ska l omfatte, 

basert på nasjonale rapporter. 

2) Program for mer langsiktige tiltak (re

kommendasjoner) og 

3) Konkrete vedtak (vedtagelse av kon

vensjoner). 


En forberedende komite av 28 med
.lemsland med kanadieren Strong som se
kretær, har ansvaret for forberedelsene 
sammen med FN's generalsekretær. Det 
er nedsatt 4 «strategiske» arbeidsgrupper 
med d isse hovedemner : 
I) Havforurensninger 
2) Målings- og varslingssystem for miljø
forstyrrelser 
3) Jordvern 
4) «Klassisk» naturvern (vern av natur
historisk særlig viktige områder og 
truede arter) 

Dessuten er nedsatt en særlig arbeids
gruppe for å forberede en erklæring 0111 

menneskets ytre miljø som skal fastslå 
lignende prinsipper om retten til et høy
verdig livsmiljø som den menneskeretts 
erklæringen inneholder. 

Norge er ikke medlem av den forbere
dende hovedkomite, men har vært repre

sentert ved en observatør under møtene. 
Norge er derimot med i arbeidsgruppene 
I og 4 . l den første innehar også en nord
mann - ambassadør Boyesen i London 
- formannsvervet , en markering av det 
særlige initiativ Norge har vist når det 
gjelder havforurensningene. Den konfer
anse som ble holdt i Oslo i oktober i 1971 
mellom kystsstater i Vest-Europa, og som 
resulterte i undertegnelsen av Oslokon
vensjonen 5. februar i år, kan ses 
som et direkte ledd i denne gruppens ar
beid, med sikte på en regional avtale for 
Nord østatlanteren om forbud mot gift
dumping. 

Opprettelsen av arbeidsgruppen for 
naturvern i mer trad isjonell forstand 
fulgte først på et sent stadium av forbere
delsene til Stockholmskonferansen, etter 
at forurensningsproblemene hadde domi
nert den første fase. En må se denne ut
vikling som en erkjennelse av at en ikke 
kan diskutere menneskets miljø løsrevet 
fra spørsmålet om bevaring av den le
vende natur som helhet. Uten variasjons
rikdommen i flora og fauna blir det ikke 
bare en fattigere verdensarv vi etterlater, 
men kanskje et miljø som ikke er funk
sjonsdyktig for noen. 

Arbeidsgruppen for naturvern hadde 
sitt første møte i FN-bygningen i N ew 
York 14.-17. september f.å. , samtidig 
med den forberedende komites 3. møte. 
Jeg deltok som oppnevnt norsk represen
tant i naturverngruppen og i noen av 
drøftingene i hovedkomiteen . Hovedte
maet var fire konvensjonsutkast som er 
foreslått fremlagt som naturverngrup
pens bidrag til «nivå 3» under Stock
holms-konferansen (konkrete vedtak). 

Det meste av diskusjonen kom til å 
gjelde utkastet t il en konvensjon om be

varingen av «The World Heritage», noe 
som kanskje best kan oversettes med 
«verdens naturarv». Det går ut på å er
klære et begrenset antall- f.eks. 100 - av 
jordens mest unike naturområder som en 
menneskehetens fellesarv, umistelig for 
vå r naturh istoriske viten og kultur. Prin
sipalt sikter forslaget på uberørt natur, 
likevel slik at forekomsten av kulturele
menter ikke skal utelukke et område fra 
slik status. For å sikre bevaringen av 
disse naturdokumentene foreslås et inter
nasjonalt fond. 

De andre konvensjonsutkast som ble 
fremlagt i naturverngruppen, alle fra 
lUeN, vardisse: 

Bevaring av våtmarksområdet , spe
sielt med henblikk på den særstilling 
denne naturtype har for fuglefaunaen. 
Denne konvensjonen har vært forberedt 
gjennom flere særlige konferanser tidli
gere. 18-20 land har allerede uttrykt sin 
tilslutning og vil antake li g undet1egne 
konvensjonen før Stockholms- konferan
sen, mens øvrige land vil bli invitert til å 
undertegne under selve konferansen. 

Bevaring av visse øygrupper av særlig 
verdi for naturvitenskapen. Opprinnelig 
ska l tanken være oppstått på japansk 
hold i forbindelse med atombombeprø
vene i Stillehavet som rammer mange 
øygrupper av stor vitenskapelig interesse 
nettopp p.g.a. deres isolerthet. De norske 
fredninger av Kong Karls land i Arktis 
og Bouvetøya i Antarktis må anses som 
verdifulle bidrag i denne kategori av ver
netiltak. 

Den fjerde konvensjonen gjelder im
port, eksport og transitt av visse ville dyr 
og planter eller produkter av disse. l 
første rekke siktes det her på å stanse den 
motebetonte handelen med f.eks. pels

verk av flekkede kattedyr. krokodille
skinn m.v . som har redusert flere arter 
faretruende. Også denne konvensjonen 
har vært forberedt en tid, uheldigvis visst
nok uten konsultasjon med de viktigste 
produsent- og eksportland som er å finne 
blant u-landene. Forslaget fikk derfor en
del motbør fra det hold med Kenya i spis
sen, som la fram eget utkast. 

Tydeligvis ønsker produsentlandene å 
stå mer fritt til selv å bestemme hvordan 
de vil forvalte viltressursene, men erkjen
ner samtidig at opprettholdelsen av et 
rikt og variert dyreliv er selve fundamen
tet for deres betydelige turistinntekt. Et 
av de bedre argumenter som ble ført i 
marken var ellers at det ikke kunne bli 
noen eksport av sjeldne arter m.v. der
som det ikke var noen som var villige til å 
imponere, slik at tiltak i importlandene 
var minst like viktige. 

Det vil bli gjOti forsøk på å kOl-dinere 
forslagene til konvensjon før Stockholm
konferansen. 

Det største problem som har dukket 
opp for konferansen er likevel at det ak
tuelle politiske str idsspørsmål om DDR's 
folkerettslige status er trukket inn. Ho
vedregelen for slike konferanser er at 
medlemsland i FN og dets underorganer 
blir invitert , men dette omfatter ikke 
DDR og noen flere stater. Sovjet og 
Tsjekkoslovakia har derfor foreløpig 
trukket seg fra den forberedende komite. 

De norske forberedelsene til Stock
holm-konferansen har ellers vesentlig 
omfattet utarbeidingen av den nasjonale 
rapport til «nivå 1». En koordineringsko
mite med representanter for de mest be
rørte departement og Hovedkomiteen for 
norsk forskning er nedsatt med statsråd 
Olav Gjærevoll som formann. 
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VESTLANDSKE 

UNDER EGET 

TAK 

Vestlands Naturvernforening flyttet nylig 
inn i egne kontorer i Bredsgdrden på 
Bryggen. 

Det er videre ansatt sekretær, fru Gro 
Sandvik, som er tilstede hver tirsdag og 
torsdag og holder kontoret åpent mellom 
kl. Il og 14. Kontoret består av to rom, 
et sekrvtærrom og et konferanserom. 
Konferanserommet holdes åpent i kon
tortiden, slik at interesserte medlemmer 
kan komme opp og sette seg der for å 
lese. Alle saksdokumenter er fremme, og 
meningen er at medlemmene skal kunne 
orientere seg i aktuelle saker. Bryggen 
ligger sentralt i Bergen, og etter hvert 
håper vi at kontoret her skal utvikle seg til 
et naturvernsentrum. 

Kontoret er opprettet med støtte fra 
bedrifter og kommuner på Vestlandet. 
Støtten er mottat i form av annonser, ut
styr og gratis arbeid. 

Samtidig med at vi opprettet kontor, 
la vi om virksomheten i foreningen, slik 

at vi nå arbeider i grupper. Vi skiller mel
lom lokale grupper og faggrupper. De 
lokale gruppene er satt sammen av med
lemmer i Hordaland og Sogn og Fjor
dane. For eksempel har vi grupper i 
Sogndal, Luster og på Voss. Lokalgrup
pene tar opp saker med tilknytning til 
deres distrikt, foruten at foreningen kon
takter dem dersom den får saker der dette 
er naturlig. Lokalgruppene får til dis
posisjon de kontingenter Vestlandske 
Naturvernforening mottar fra medlem
mene i vedkommende distrikt. 

Foreningen har dessuten fem faggrup
per. Disse dekker følgende felt: kraftut
bygging, forurensning, landskapsvern, 
dyr og planter og opplysning. Medlem
mene av faggruppene har forskjellig bak
grunn, noen har tilknytning til universi
tet eller høyskole, mens andre arbeider 
i det praktiske liv. 

Meningen er at faggruppene skal maga
sinere innsikt og erfaring fra sak til sak. 

Når foreningen får til behandling et 
bestemt problem søker den å få istand et 
samarbeid mellom den aktuelle lokale 
gruppe og en faggruppe. Et naturvern
problem oppstår som regel bare en gang 
på ett sted. For eksempel vil en kraftut
byggingssak bare være aktuell en gang. 
Men ved at faggruppen kan samarbeide 
med den lokale gruppen, forsøker vi å 
bringe inn i hver ny sak erfaringene fra 
de tidligere sakene foreningen har hatt 
til behandling av liknende art. 

Lederne av faggruppene møter på 
styremøtene, og det samme har lederene 
av de lokale gruppene anledning til der

/:',
/t~\ 

som dette skulle passe for dem. Erfar
ingene hittil har vært gode. Foreningens 
formann har som oppgave å fordele sak
ene på gruppene, og å forberede styre
møtene. Dessuten skriver han referater 
fra styremøtene. Vi synes det siste er 
viktig, fordi vi forsøker å spre referatene 
til interesserte medlemmer, slik at disse 
til enhver tid er orientert om hva for
eningen foretar seg. 

Følgende bedrifter og kommuner støt
tet Vestlandske Naturvernforening ved 
opprettelsen av kontoret på Bryggen: 

Halfdan Grieg Ltd., Bergen. A/S Ber
gens Tidende & J. W. Eides Boktrykkeri, 
Bergen. Hans H. Iversen, Bergen. Fana 
kommune. IBM, Bergen. Vesta Hygea, 
Bergen. Visteds Fabrikker A/S, Bergen. 
Siemens Norge A/S, Bergen. Bryggen 
Elektro A/S, Bergen. Siviling. Harald 
Monstad , Bergen . Univest A/S, Minde -
Bergen. Star Bulk Shipping, Bergen. 
Storebrand, Bergen. Laksevåg kom
mune, Laksevåg. Westfal- Larsen & Co, 
A/S, Bergen. Bergenshalvøens Kommu
nale Kraftselskap, Bergen. Askvoll kom
mune, Askvoll. Advokat Johan Severud, 
Bergen. Den Norske Creditbank, Oslo. 
LOG, Bergen. Finn Haug A/S, Bergen. 
Fitjar Sparebank, Fitjar. Intersped A/S, 
Bergen. Bergensmeieriet, Bergen. Hansa 
Bryggeri, Bergen. Bergens Privatbank, 
Bergen. G. C. Rieber & Co A/S, Bergen. 
Theodor Olsens Eftf., Bergen. Norges 
vassdrags- og elektrisitetsvesen, Oslo. 
Joachim Grieg & Co, Bergen. 

Vestlandske Naturvernjorening 

LITTERATUR 
· om NATUR 
HV A ER FRAMSKRITT? 

E.J. Mishan: «Økonomisk vekst 

- til hvilken pris?» 

Oslo 1971. 216s. 


Den britiske sosialøkonomen E.J. Mis
han har sett seg ut den oppgaven å få folk 
til å innse det tvilsomme ved en uhemmet 
dyrking av industriell og teknisk/øko
nomisk vekst. Mot den konvensjonelle 
vekstrnodellen retter han salve etter salve 
med mange sikre treff - og endel bom. 
Nå er jo ikke et slikt angrep særlig opp
siktsvekkende, mange slike er kommet i 
desiste årene. Likevel bør Mishan nevnes 
fordi han på en lettfattelig måte gjør det 
klart at vi er i ferd med å miste goder som 
før var en selvfølge. Ro og stillhet, ren 
luft og rent vann er blitt knappe goder, 
langt knappere enn de var før krigen. Ef
fektivitetsjag, motehysteri og kommer
sialisering er andre velkjente og uheldige 
sider ved den ukritiske industrielle og 
økonomiske vekst. Jo disse problemene 
trenger på og må løses av myndighetene, 
de må styres inn i sunnere og mer menne
skelige baner. Forfatteren har rett i at 
menneskeheten ikke hittil har klart å til
passe seg den nye løpske verden som ut
vikler seg. «Alminnelige iakttagelser ty
der på det motsatte ; de tyder på at den 
teknologiske utviklingstakten blir opp
rettholdt med enorme omkostninger 
form av nervepress, frutrasjon og for- · 
tvileise». 

Bredo Berntsen 
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som dette skulle passe for dem. Erfar
ingene hittil har vært gode. Foreningens 
formann har som oppgave å fordele sak
ene på gruppene, og å forberede styre
møtene. Dessuten skriver han referater 
fra styremøtene. Vi synes det siste er 
viktig, fordi vi forsøker å spre referatene 
til interesserte medlemmer, slik at disse 
til enhver tid er orientert om hva for
eningen foretar seg. 

Følgende bedrifter og kommuner støt
tet Vestlandske Naturvernforening ved 
opprettelsen av kontoret på Bryggen: 

Halfdan Grieg Ltd., Bergen. A/S Ber
gens Tidende & J. W. Eides Boktrykkeri, 
Bergen. Hans H . Iversen, Bergen. Fana 
kommune. IBM, Bergen. Vesta Hygea, 
Bergen. Visteds Fabrikker A/S, Bergen . 
Siemens Norge A/S, Bergen. Bryggen 
Elektro A/S, Bergen. Sivil ing. Harald 
Monstad, Bergen. Univest A/S, Minde -
Bergen. Star Bulk Shipping, Bergen. 
Storebrand, Bergen. Laksevåg kom
mune, Laksevåg. Westfal - Larsen & Co, 
AfS, Bergen. Bergenshalvøens Kommu
nale Kraftselskap, Bergen. Askvoll kom
mune, Askvoll. Advokat Johan Severud, 
Bergen. Den Norske Creditbank, Oslo . 
LOG, Bergen. Finn Haug A/S, Bergen. 
Fitjar Sparebank, Fitjar. Intersped A/S , 
Bergen. Bergensmeieriet, Bergen. Hansa 
Bryggeri, Bergen. Bergens Privatbank, 
Bergen. G. C. Rieber & Co A/S, Bergen. 
Theodor Olsens Eftf., Bergen. Norges 
vassdrags- og elektrisitetsvesen, Oslo. 
Joachim Grieg & Co, Bergen. 

Vestlandske Naturvernforening 

LITTERATUR 
· om NATUR 
HV A ER FRAMSKRITT? 

E.l Mishan: «Økonomisk vekst 

-til hvilken pris?» 

Oslo 1971. 2165. 


Den britiske sosialøkonomen E.l. Mis
han har sett seg ut den oppgaven å få folk 
til å innse det tvilsomme ved en uhemmet 
dyrking av industriell og teknisk/øko
nomisk vekst. Mot den konvensjonelle 
vekstrnodellen retter han salve etter salve 
med mange sikre treff - og endel bom. 
Nå er jo ikke et slikt angrep særlig opp
siktsvekkende, mange slike er kouunet i 
de siste årene. Likevel bør M ishan nevnes 
fordi han på en lettfattelig måte gjør det 
klart at vi er i ferd med å miste goder som 
før var en selvfølge. Ro og stillhet, ren 
luft og rent vann er blitt knappe goder, 
langt knappere enn de var før krigen. Ef
fektivitetsjag, motehysteri og kommer
sialisering er andre velkjente og uheldige 
sider ved den ukritiske industrielle og 
økonomiske vekst. Jo disse problemene 
trenger på og må løses av myndighetene, 
de må styres inn i sunnere og mer menne
skelige baner. Forfatteren har rett i at 
menneskeheten ikke hittil har klart å til
passe seg den nye løpske verden som ut
vikler seg. «Alminnelige iakttagelser ty
der på det motsatte; de tyder på at den 
teknologiske utviklingstakten blir opp
rettholdt med enorme omkostninger i 
form av nervepress, frutrasjon og for- · 
tvileise». 

Bredo Berntsen 

NORGES DYR 

Redaksjon Ragnar Frislid og 
Arno Semb-Johansson: Norges 
DyrBd.I-6. 
J.W. Cappelens Forlag. 

Visste De at en tangsprell har en marsj
fa11 på l km/t? Eller at den søte kattun
gen De så her om dagen har en teoretisk 
sjanse til å oppleve de XX olympiske vin
terleker i år 2008? Jeg visste det heller 
ikke før jeg leste det i «Norges Dyr», stor
verket om vårt dyreliv som nå foreligger 
komplett. 

Bare stoffmengden forteller en hel del. 
Her presenterer 94 av de fremste kjennere 
av vår fauna ca. 130 artikler. Stoffet ut
gjør 2500 sider, overdådig illustrert med 
mer enn 2000 bilder i sva11/hv itt og farger 
og med ca. 1500 detaljerte tegninger. 

De seks bindene, store nok til å ruve i 
bokhylla, små nok til å kunne leses på 
senga, omfatter i tur og orden våre patte
dyr - fugler - krypdyr, amfibier og fisker 
virvelløse dyr - dyr og miljø - og nå til 
slutt nøkkel bindet med den systematiske 
delen og med samlet register. 

Dette er bokverket om dyrelivet som 
må glede alle - like fra smågutten i før
skolealder som fanges av det fremra
kende bildestoffet, til studenten og for
skeren, - ja like til gamle bestemor som 
mater spurvene på fuglebrettet eller en
dene og ekornet i byparken. 

Men likevel er ikke bokverket bare til 
glede. Tankevekkende naturvernbetrakt
ninger går som en rød tråd gjennom det 
meste av stolTet, først og fremst i bindet 
om dyr og miljø, en ytterst velkommen 
nyskapning i et verk av denne karakter. 
Dette økologibindet om samspillet mel

lom artene innbyrdes og deres forhold til 
omgivelsene representerer en innføring i 
naturvern av så høy kvalitet at stoffet bør 
bli skolepensum, først og fremst ved den 
del av skoleverket som utdanner økono
mer og teknikere. Under enhver omsten
dighet bør det overveies å gi ut dette bin
det også som «pa per back» eller ihvertfall 
i en slik form at det når ut til den virkelig 
store leserkrets . Økologibindet er virkelig 
blitt en fulltreffer. 

Li kevel kan ingen, som akter å sette 
seg nøye inn i spørsmål vedr. vår artsrike 
fauna, komme utenom systematikken. 
Mange har lett for å overse dette i en tid 
da økologien har fått slik sentral plass. 

Derfor f011jener bind 6 - nøkkelbindet 
- en spesiell honnør. Her presenteres dy
relivets «anegalleri», ordnet i rekker, klas
ser, ordener, familier, slekter og arter. 
Dette er ikke bare nødvendig for artsbe
stemmeise, det gir samtidig innblikk i dy
relivets lange utviklingshistorie og vi får 
perspektiv over slektskapsforholdet mel
lom dyregruppene. 

I tillegg til systematikken finnes i dette 
bindet også interessante ta beller med 
data om artenes forplantning, om deres 
motoriske ytelser og ikke å forglemme en 
fin liten innføring i spor og sportegn. Ja, 
til og med en oversikt over hvem De kan 
spørre til råds om De mot fOl1nodning 
ikke finner svar i «Norges Dy}'», har man 
husket å få med. 

Kort sagt, bokverket er en formidabel 
suksess for alle som har vært med på å 
skape det , - fra forsker og fotograf til 
bokbinder og forlegger. Verkets redak
tører, Ragnar Frislid og Arne 
Semb-Johansson har løst sin store opp
gave på en fremragende måte. Det er blitt 
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et helstøpt bokverk hvor man ikke minst 
i økologibindet ha r unngått overlapping 
av stoffet. Dersom noen påstår at de i så 
måte har vært heldige, passer det gamle 
ordtaket: «Hell har i lengden bare den 
dyktige». 

Helt til slutt den lille dråpen med malurt: 
Fotos/ tegninger av Cervine elghorn kan 
umulig være mangelvare. Hvorfor da 
bruke et hjonehorn til illustrasjon? (Jfr. 
bind VI, s. 344). 

Magne Midttun 

NYTENKNING 

Hartvig Sætra: Populismen 
norsk sosialisme 
Pax . Oslo 1971. 194s. 

På ledig og lettlest nynorsk kommer den 
biologisk og økologisk skoleIte Hartvig 
Sætra med et engasjert innlegg i natur
verndebatten. Med innsikt også i sosio
logi og historie reiser han fanen mot øde
leggende krefter i de moderne industri
samfunn - både i vest og øst. Her er for
fatteren helt på linje med hva Ivar Myste
rud fremholdt i Norsk Natur nr. 4, 1971 i 
artikkelen: «Økopolitikk, biologi og 
klassekamp» - nemlig at det er meget 
store likheter mellom den vestlige rovka
pitalisme og den østlige statskapitalis
mens rovdrift på ressursene! Nå er imid
lertid Sætra uttalt sosialist og hans ho
vedhensikt med boka er et kraftig forsvar 
for den delen av sosialismen som kalles 
populismen. Her tar man avstand både 
fra de tradisjonelle marxisters ortodoksi 
og sosialdemokratenes manglende vilje 
til nytenkning. Mens Marx sa at all poli
tikk i siste instans er økonomi, sier en po

pulistisk sosialist at all politikk springer 
ut av økologiske sammenhenger. 

Forfatteren trekker inn en rekke sent
rale og klargjørende begreper som lager
ressurser og kretsløpressurser, ekstraktiv 
produksjonsform kontra reproduktiv 
produksjonsform o.s.v. 

Ut fra sin bestemte populistiske syns
vinkel vurderer han så situasjonen i dag 
ute i verden og i vårt eget samfunn; ikke 
minst i Nord-Norge. Boka er på mange 
måter et originalt og reOektert bidrag til 
den voksende norske diskusjonen om 
hvordan vi best skal forvalte våre ressur
ser. Den vil utvilsomt bidra til interesse 
for naturvernproblemene ved å utfordre 
til motkritikk ogved å motta applaus. 

Bredo Berntsen 

MILEPEL I UNDERVISNINGEN 

Kåre Elgmork og Gunnar A. 
Berg.: «Zoologi l» og «Zoologi 2» 
Gyldendal 1970-71. 110 og 102 si
der. 

Det hersker neppe tvil om at en veIopp
lyst almenhet er den beste, og kanskje 
eneste garanti for at tidens voksende na
turvemproblemer skal kunne bekjempes . 
Men en ny verdiprioritering og et nytt 
tenkesett kommer ikke drivende på en 
fjøl. Utarbeidelse av elementær opplys
ning om samspillet i naturen og om men
nesket som en del av et større hele, er en 
ufravikelig forutsetning. Kunsten å for
midle denslags i en begripelig form er 
ikke tillagt mange. Særlig store blir selv
sagt kravene til undervisningsmateriell 
for den generasjon som nå vokser opp, og 
som for alvor skal få merke skyggesidene 

ved det mennesket har gjort med natur
miljøet. 

Dette undervisningsarbeidet må settes 
inn med stor tyngde allerede på tidlige 
skoletrinn. Hittil har det vel vært så som 
så med innsatsen på dette felt. l denne 
sammenheng er det derfor mer enn glede
lig at Elgmork og Bergs «Zoologi l» og 
«Zoologi 2» (for ungdomsskolens 7. og 8. 
år) etter lang tids forarbeide , nå er fer
dige. 

Det første bindet behandler virveldy
rene, deres tilpasning, livsfunksjoner og 
utbredelse (særlig med sikte på norske 
forhold). Moderne fysiologiske, økolo
giske og dyregeografiske synsmåter er 
lagt til grunn, og bryter (gledelig nok) 
med det meste av de tradisjonelle «natur
fagbøkene». Innføring i jordens skrem
mende befolkningsutvikling allerede i det 
7. skoleår, røper også en bevisst vilje til å 
gjøre biologiundervisningen tidsmessig. 

Like bemerkelsesverdig er kanskje 
Zoologi 2 (Virvelløse dyr - Arv og utvik
ling - Økologi og miljøvern). 

Framstillingen av økosystembegrepet, 
samspillet i naturen, næringspyramidene, 
biosfæren, mennesket i na turen og foru
rensningsproblemene, vil forhåpentlig bli 
det endelige gjennombrudd for øko10
giundervisningen på de lavere skoletrinn. 

Begge bøkene er vel illustrert med in
struktive tegninger og fotografier. Re
produksjonen av fargefotografiene hører 
til det beste anmelderen har sett fra et 
norsk forlag. 

En fristende digresjon: Innføringen i 
økologi og forurensninger i Zoologi 2 er 
beregnet på elever i ungdomsskolens 8. 
klasse. - Den kan også anbefales landets 
kommunepolitikere. 

Magnar Norderhaug 
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ved det mennesket har gjort med nat ur
miljøet. 

Dette undervisningsarbeidet må settes 
inn med stor tyngde allerede på tidlige 
skoletrinn. Hittil har det vel vært så som 
så med innsatsen på dette felt. I denne 
sammenheng er det derfor mer enn glede
lig at Elgmork og Bergs «Zoologi I» og 
«Zoologi 2» (for ungdomsskolens 7. og 8. 
å r) etter lang tids forarbeide, nå er fer
dige. 

Det første bindet behandler virveldy
rene, deres tilpasning, livsfun ksjoner og 
utbredelse (særlig med sikte på norske 
forhold). Moderne fysiologiske, økoIo
gis ke og dyregeografiske synsmå ter er 
lagt til grunn, og bryter (gledelig no k) 
med det meste av de tradisjonelle «naLU r
fagbøkene». Innføring i jordens skrem
mende befolkningsutvikling a llerede i det 
7. skoleår, røper også en bevisst vilje til å 
gjøre biologiundervisningen tidsmessig. 

Like bemerkelsesverdig er kanskje 
Zoologi 2 (Virvelløse dyr - Arv og utvik
ling - Økologi og miljøvern) . 

Framstillingen av økosystembegrepet, 
samspillet i naturen, næringspyramidene, 
biosfæren, mennesket i naturen og foru
rensningsproblemene, vil forhåpentlig bli 
det endelige gjennombrudd for økolo
giundervisningen på de lavere skoletri nn. 

Begge bøkene er velillustreli med in
struktive tegninger og fotografier. Re
produksjonen av fargefot ografiene hører 
til det beste anmelderen har sett fra et 
norsk forlag. 

En fristende digresjon: Innføringen i 
økologi og forurensninger i Zoo logi 2 er 
beregnet på elever i ungd omsskolens 8. 
klasse . - Den kan også anbefales landets 
kommunepolitikere. 

Magnar Nord erha llg 
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Skal det ikke 
komme 
generasjoner 
etter denne? 

Det er i det politiske apperat 
at samfunnets viktigste 
beslutninger tas. Dette gjelder like 
mye tidens brennaktuelle 
miljøvernspørsmål som 
and re saker. 
Natur- og miljøverngruppen bak 
Sverre M. Fjelstad i Oslo bystyre 

er i vekst. Vi står overfor et 
stort arbeide såvel 
utredningsmessig som 
administrativt, både i Oslo og på 
landsbasis. 
Ved å kjøpe NATUR OG 
MILJØVERNETS 
KUNSTMAPPE støtter De 
dette viktige arbeide. 
Mappen inneholder 8 vakre 
litotrykk i format 42 x 30 cm 
med tegninger av Rune Anderson, 
Chrix Dahl, Hans Normann Dahl, 
Reidar Fritzvold, Karl Erik Harr 
og Adolph Denis Horn. 
Pris pr. mappe kr. 30,-. 
Vennligst send be(øpet til giro 
ved bestilling og ta mappene 
fritt tilsendt. Spar derved Dem selv 
for oppkravsgebyr og 
oss for ekstra arbeid med 
oppkravsforsendelsen. 
Natur og Miljøvernet, postboks 
23 Blindern, Oslo 3. 
Postgiro 209990. 
Bankgiro 60940527247. 


