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RESSURSUTNYTTELSE - TAP 
ELLER VINNING? 

E n innsender i en avis hevdet nylig al hall ikk e kunne fo rsta pro lestene som stadig 
dukker opp når det legges fram planer om å bygge på dyrket jord. Han grunnet 

sitt syn med at det jo likevel legges ned et stort antall gardsbruk årlig - store arealer 
av dyrket jord blir tatt ut av produksjon, ulen at de blir tatt i bruk til andre formal. Og 
hvorfor skulle det da være grunn til å protestere når dyrket mark andre steder blir 
utnyttet til et så livsviktig formål som boligbygging? 

Vi vet ikke hvor utbredt denne oppfatningen er. Men vi vet i alle fall at viljen til å 
bygge ned dyrket jord fremdeles er stor og levende her i landet. Behovet for tomter til 
boliger, industri og offentlige bygg må dekkes, og altfor ofte tar man med stor iver det 
som i øyeblikket er det billigste og mest bekvemme, det som krever minst hodebry og 
distraherende fremsyn. 

Naturvern er i bunn og grunn fremsynt forva ltning av ressurser og vern om na turens 
produksjonsevne. Dyrket jord er blant de ressurser det må vernes om. Og særlig viktig 
er det å hindre at matproduserende ressurser for al/Fem/id blir brukt til andre formål. 
At tungdrevne utkant-gardsbruk i raskt tempo legges ned er en tragedie. Men de 
representerer i alle fall fortsatt en potensiell dyrkingsmulighet. Det gjør ikke de rike 
jordbruksarealene som lider den skjebne å bli byggegrunn. 

Fremsynt forvaltning av ressurser er å utnytte arealer og forekomster på en måte 
som sikrer at verdier, så langt det lar seg gjøre, ikke går tapt under utnyttelsen. Res
surser under havbunnen er av tvilsom verdi hvis uhell under utn yttelsen av dem truer 
den biologiske produksjonen i havet. Gode boliger og førsteklasses a rbeidsplasser i 
industri på dyrket jord er til liten glede når det ikke lenger fins a rea ler som produserer 
mat. Fabrikken som fremstiller mer eller mindre livsnød vendige varer er ikke lenger til 
velsignelse når fortynnet svovelsyre regner over skogen, den biologiske produksjons
kilden. 

Fremsynt ressursforvaltning og vern om naturens produksjonsevne - selve de sen
trale naturvernoppgavene i dag - kan synes å ligge utenfor det området der den almin
nelige kvinne og mann kan gjøre seg gjeldende, fordi det jo dreier seg om hele klodens 
problemer. Men samtidig er det i høyeste grad også lokalsamfunnets problemer, 
problemer som krever sin innsats på a lle plan, ikke minst på «grasrota». ~ 

IKKE HALLINGDAL 
TVERT I MOT! 
På side 90 i «Norsk Natur» nr. 4, 1972, 
brakte vi et bilde som i fø lge bildeunder
skriften var fra Hallingdal. I løpet av få 
dager etter utsendelsen av nummeret, var 
vi ettertrykkelig overbevist om at vi hadde 
tatt feil. En strøm av brev og telefoner 
har gjort oss oppmerksom på at bildet er 
fra Dovre og viser elva Einbugga, der det 
er foretatt forbygninger mot flomskader. 

Vi beklager feiltagelsen , samtidig som 
vi gleder oss over at den har gi tt oss be
viset for at vi har en våken leserkrets I 

DEN SISTE REKE 
Nord-Trøndelag Naturvern har hatt foto
konkurranse over temaet «En ren Oord». 
Vinner ble Arvid Ingmar Lervold. Bildet, 
som må kunne karakteriseres som årets 
mest innholdsrike sa rdinboks, har titelen 
«Den siste reke». 

VERVEAKSJONEN 1973 

FRIVILLIG NA 

EN INNSATS A 


tter FN 's m iljøvernkonferanse i StockholmE mer sitter man igjen med en mengde 
inntrykk. En av de ting som slo meg var hvor 
villige, ideelle organisasjonenes innsats og betydni 
og miljøvernarbeidet ved flere anledninger ble un 
Det gjaldt f.eks. konferansens anbefaling nr. 97 
heten av aktiv innsats fra enkeltmenneskets og fra 
sjonenes side i arbeidet for naturvern og langsikt 
disponering ble trukket fram. 

De samme momentene er også tidligere und 
forbindelse med internasjonalt naturvernarbeid. 
f.eks. den europeiske naturvernkonferansen i St 
1970, som i en henstilling til myndighetene i Eu 
medlemsland bl.a. understreket betydningen a 
muntre og stølte frivillige organer hvis eneståen 
når det gjelder å kanalisere de enkelte tiltak , dri 
ningsvirksomhet og påvirke den offentlige opin 
kjennes av Konferansem>. 

Den anerkjennelsen som de ideelle naturver 
sjonene på denne måten, gang på gang, har fåtl 
organer, er en mektig stimulans i vårt arbeid. Men 
nelsen virker også forpliktende. Den forplikter os 
økende aktivitet, og den forplikter oss til å gjøre g 
- så langt vi makter det - med de viktige sakene so 
oss å føre fram. Men den forplikter oss også til 
selve organisasjonen og øke medlemstallet, for 
nionsdannende virkning vil være større jo flere vi 

Derfor setter vi i slutten av mars i gang en landso 
verveaksjon i samarbeid med våre 18 kretsforen 
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IKKE HALLINGDAL
TVERT I MOT! 
På side 90 i «Norsk Natur» nr. 4, 1972, 
brakte vi et bilde som i følge bildeunder
skriften var fra Hallingdal. I løpet av få 
dager etter utsendelsen av nummeret, var 
vi ettertrykkelig overbevist om at vi hadde 
tatt feil. En strøm av brev og telefoner 
har gjort oss oppmerksom på at bildet er 
fra Dovre og viser elva Einbugga, der det 
er foretatt forbygninger mot flomskader. 

Vi beklager feiltagelsen, samtidig som 
vi gleder oss over at den har gitt oss be
viset [or at vi har en våken leserkrets' 

DEN SISTE REKE 
Nord-Trøndelag Naturvern har hatt foto
konkurranse over temaet «En ren fjord». 
Vinner ble Arvid Ingmar Lervold. Bildet, 
som må kunne karakteriseres som årets 
mest innholdsrike sardinboks, har titelen 
«Den siste reke». 

VERVEAKSJONEN 1973 

FRIVILLI G NATURVERNARBEID 
EN INNSATS AV BETYDNING 

E tter FN's miljøvernkonferanse i Stockholm sist som
mer sitter man igjen med en mengde forskjellige 

inntrykk. En av de ting som slo meg var hvordan de fri
villige, ideelle organisasjonenes innsats og betydning i natur
og miljøvernarbeidet ved flere anledninger ble understreket. 
Det gjaldt f.eks. konferansens anbefaling nr. 97 der viktig
heten av aktiv innsats fra enkeltmenneskets og fra organisa
sjonenes side i arbeidet for naturvern og langsiktig ressurs
disponering ble trukket fram. 

De samme momentene er også tidligere understreket i 
forbindelse med internasjonalt naturvernarbeid. Det gjelder 
f.eks. den europeiske naturvern konferansen i Strasbourg i 
1970, som i en henstilling til myndighetene i Europarådets 
medlemsland bl.a. understreket betydningen av «å opp
muntre og støtte frivillige organer hvis enestående innsats 
når det gjelder å kanalisere de enkelte tiltak, drive opplys
ningsvirksomhet og påvirke den offentlige opinion, aner
kjennes av Konferansen». 

Den anerkjennelsen som de ideelle naturvernorganisa
sjonene på denne måten, gang på gang, har fått i offisielle 
organer, er en mektig stimulans i vårt arbeid. Men anerkjen
nelsen virker også forpliktende. Den forplikter oss til stadig 
økende aktivitet, og den forplikter oss til å gjøre godt arbeid 
- så langt vi makter det - med de viktige sakene som vi påtar 
oss å føre fram. Men den forplikter oss også til å utbygge 
selve organisasjonen og øke medlemstallet, fordi vår opi
nionsdannende virkning vil være større jo flere vi er. 

Derfor setter vi i slutten av mars i gang en landsomfattende 
verveaksjon i samarbeid med våre 18 kretsforeninger. Når 

dette leses er aksjonsutvalg forlengst opprettet i samtlige 
kretsforeninger, og arbeidet med å skaffe 3000 aktive ververe 
vil nærme seg avslutningen. Etter hva vi kan se i skrivende 
øyeblikk, har medlemmer i alle landsdeler vist en stor og 
gledelig interesse for å gjøre en innsats for Naturvernfor
bundet ved å påta seg arbeidet som medlemsverver. Og det 
har vært en stor stimulans for oss som sitter i forbundets 
ledelse å konstatere den levende interessen for forbundet 
som på denne måten er kommet til uttrykk. 

Men det faktum at så mange av de spurte har sagt seg 
villige til å gjøre en innsats, har faktisk også skaffet oss en 
smule dårlig samvittighet' Hva med de mange som ikke er 
blitt spurt, men som ville satt pris på å få anledning til il 
gjøre forbundet en tjeneste? Til dem kan vi bare si: Ta 
kontakt med din kretsforening (adresseliste på side 30) 
det kan ha oppstått hull i rekken av ververe, og i alle fall vil 
foreningen være interessert i å skaffe seg kontakter med 
sikte på senere aksjoner. 

Med dette vil jeg ønske ververne lykke til, i håp om at 
deres innsats vil bringe Norges Naturvernforbund enda et 
skritt fremover. 

~~~ 

Formann i Norges Naturvernjorbund 
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BARE EN JORD? 

AV MAGNAR NORDERHAUG 


«De groIser som de økologiske/clk
toro/e seller[or be/olkningsøkning 
og teknisk ekspamjon kommer 
uUl1nvikelig lil å med/øre andre so
si(de og økonomiske syslemer elln 
vi har idag. 

For å kU/1Ile overleve må menne
skeheten utvikle hva som kan kalles 
en stabil ti/stand. Den slabile til
standen skiller seg så vesentlig Fa 
del1 opp/calling om uendelig kvanti
Ilitiv vr!kst som hillil hur værl lede
stjernen/or den vestlige sivilisasjon 
({/ det Ilye begrepet kan komme ti! cl 
vekkeo!lnen bestyrte!se.» 

Rem? Dubos. Science, 

Verden og Norge 
er P~l full fart inn i 1970-årene, et ti-år 
som fortoner seg stadig mer urovek
kende. Ser vi selv hvilke oppgaver vi står 
overfor? 

Er det grunn til noen optimisme når 
det gjelder vår egen vilje og handlekraft? 
Har støvet etter FN's miljøvernkonfer
anse igjen lagt seg? 

Forsløves vi bare av den enorme doku
mentasjonsmengden som beskriver den 
globale miljøproblematikken og befolk
ningssituasjonen ') 

Det er ikke hensikten å gi noe svar her, 
bare uttrykk for en viss forstemmelse. 

Forstemmelsen gjelder 
den sviktende evne (vilje?) til å sette reali
tetene bak befolkningsutviklingen og res
sursrovdriften inn i vår egen, norske øko
nomiske og politiske hverdag. Vi vet nok 
til cl handle. Er det fordommer, fastlåste 
prinsipper eller konturene av ubehagelige 
praktiske løsninger som skremmer? Det 
virker nærmest groteskt å se hvordan 
partienes valgprogrammer for Stortings
perioden 1973-77 nå stort sett spikres 
sammen av 1960-årenes råtne politiske 
planker, fjernt fra den globale, biologiske 
virkelighet. 

[ kommende Stortingsperiode 
får verden antagelig nærmere 300 millio
ner nye småbarn å mette. Omkring to 
tredjedeler av dem er dømt til sult og feil
ernæring. Den resterende tredjedel skal 
bidra til det økende overforbruk av res
surser og energi i den rike del av verden. I 
Norge vil vi yte vårt bidrag til miseren: I 
Stortingsperioden 1973-77 plusser vi selv 
på anslagsvis 100 000-·120 000 nye ver
densborgere. - Med de krav til økte in
vesteringer, økt vekst, nye arbeidsplasser 
og økt ressursimport som dette med fører. 
[samme tidsrom vil anslagsvis 40-80 mil
lioner mennesker dø, som følge av sult og 
feilernæring. 

Skal vi også ved Stortingsvalget 1973 
oppleve al ikke et eneste parti Famstår 
med antydning til en forsvarlig norsk be
folkningspolitikk? I så fall bør de stilles ti! 
rette og avgi en realistisk motivering for 
hvordan de i et globalt perspektiv kan 
forsvare en fortsatt passiv holdning til et 
økt antall norske konsumenter. 

Katten rundt grøten. 
Flere vitale spørsmål bør også stilles par
tiene og hver enkelt stortingskandidat på 
bakgrunn av den foreliggende dokumen
tasjon om tilgjengelige lager-ressurser og 
den globale skjevhet i ressursforbruket , 
(sammenfatningsvis : Inndeles verdens 
befolkning i 5 grupper, hver på vel 700 
millioner mennesker, forbruker den fat
tigste femtedel knappe 3% av verdenspro
duksjonen av ikke fornybare ressurser, 
neste gruppe ca. 3,5%, middel gruppen ca. 
4,7%, den nest rikeste gruppen ca. 24%, 
og den siste femtedelen (den vi tilhører) 
resten, d. v. s. over 65%). Vår materielle 
økonomiske vekst er bygd på dette og 
andre misforhold. 

Men politikerne fortsetter å omgå pro
blemet: De framhever behovet for fortsatt 
økonomisk vekst og definerer veksten på 
en litt annen måte, men unngår konse
kven t å ta opp pro blemet med hvem og hva 
vår nåværende økonomiske vekst skjer 
på bekostning av. 

To spørsmål. 
Mye av den uforstand som er servert 
(ikke minst fra Stortingets talerstol og i 
flere av våre største aviser) m. h. l. den 
såkalte «nullvekst» burde vært unngått 
dersom man innser at det som angripes 
gjelder den økonomiske vekst i den rike del 
av verden som skjer ved økt overforbruk al' 
energi og ikkefornybare naturressurser. 

Det snakkes oppgi tt om de fattige lan
denes befolkningseksplosjon, men de glo
bale konsekvensene av den rike verdens 
velstandseksplosjon hører vi mindre til, 
(sammenfatningsvis : E n fordobling av 
befolkningen i de fattige land vil idag 
medføre en økning i det globale ressurs
forbruk som bare tilsvarer en sjettedel av 
det den rike del av verden idag 
forbruker). På denne bakgrunn framstår 
de to vitale spørsmål: 

Dersom politikerne vil arbeide for 
fortsatt økonomisk vekst og tilknyttet in
dustrialisering i Norge, kan da dette skje 
uten: 

- å redusere andre befolkningsgrup
pers muligheter for å !lå vårt materielle 
levestandardsnivå? 

- å undergrave eller skade kommende 
generasjoners livsgrunnlag og valgmulig
heter? 

Før disse spørsmål er mer inngående 
besvart av våre politikere, får vår snevre, 
egosentriske vekstdebatt, slik vi opplevde 
den i 1972, betraktes som uhyggelig vir
kelighetsfjern. 

Intellek 
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Skal vi også ved Stortingsvalget 1973 

oppleve at ikke et eneste parti framstår 
med antydning til en/orsvarlig norsk be
folkningspolitikk? I så fall bør de stilles til 
rette og avgi en realistisk motivering for 
hvordan de i et globalt perspektiv kan 
forsvare en fortsatt passiv holdning til et 
økt antall norske konsumenter. 

Katten rundt grøten. 
Flere vitale spørsmål bør også stilles par
tiene og hver enkelt stortingskandidat på 
bakgrunn av den foreliggende dokumen
tasjon om tilgjengelige lager-ressurser og 
den globale skjevhet i ressursforbruket, 
(sammenfatningsvis : Inndeles verdens 
befolkning i 5 grupper, hver på vel 700 
millioner mennesker, forbruker den fat
tigste femtedel knappe 3% av verdenspro
duksjonen av ikke fornybare ressurser, 
neste gruppe ca. 3,5%, middelgruppen ca. 
4,7%, den nest rikeste gruppen ca. 24%, 
og den siste femtedelen (den vi tilhører) 
resten, d. v. s. over 65%). Vår materielle 
økonomiske vekst er bygd på dette og 
andre misforhold. 

Men politikerne fortsetter å omgå pro
blemet: De framhever behovet for fortsatt 
økonomisk vekst og definerer veksten på 
en litt annen måte, men unngår konse
kvent å ta opp problemet med hvem OR hva 
vår nåværende økonomiske vekst skjer 
på bekostning av. 

To spørsmål. 
Mye av den uforstand som er servert 
(ikke minst fra Stortingets talerstol og i 
flere av våre største aviser) m. h. t. den 
såkalte «nullvekst» burde vært unngått 
dersom man innser at det som angripes 
gjelder den økonomiske vekst i den rike del 
av verden SO/11 skjer ved økt overforbruk aj! 
energi og ikkefornybare naturressurser. 

Det snakkes oppgitt om de fattige lan
denes befolkningseksplosjon, men de glo
bale konsekvensene av den rike verdens 
velstandseksplosjon hører vi mindre til, 
(sammenfatningsvis : En fordobling av 
befolkningen i de fattige land vil idag 
medføre en økning i det globale ressurs
forbruk som bare tilsvarer en sjettedel av 
det den rike del av verden idag 
forbruker). På denne bakgrunn framstflr 
de to vitale spørsmål: 

Dersom politikerne vil arbeide for 
fortsatt økonomisk vekst og tilknyttet in
dustrialisering i Norge, kan da dette skje 
uten: 

- å redusere andre befolkningsgrup
pers muligheter for å nå vårt materielle 
levestandardsnivå ? 

- å undergrave eller skade kommende 
generasjoners livsgrunnlag og valgmulig
heter? 

Før disse spørsmål er mer inngående 
besvart av våre politikere, får vår snevre, 
egosentriske vekstdebatt, slik vi opplevde 
den i 1972, betraktes som uhyggelig vir
kelighetsfjern. 

Intellektuelt svik. 
Den pagående debatt om vekst, ressurs
problematikk og miljøvern belastes i en 
betydelig utstrekning av irrelevante argu
menter som enten skyldes uvitenhet, eller 
forsøk på å omgå konklusjoner som rok
ker ved fastlåste politiske og økonomiske 
oppfatninger. 

Et typisk eksempel er de nesten konse
kvente forsøk på å utelate forhold i til
knytning til den norske befolkningsutvik
ling fra debatten om fortsatt økonomisk 
vekst. 

Oalilei's dommere nektet å se inn i 
kjetterens teleskop i redsel for å rokke 
ved sin egen overbevisning. Det samme 
skjer idag. Flere av våre presseorganer 
svikter sin informasjonsplikt og tåkeleg
ger eller unnviker stoff som «strider mot 
dens redaksjonelle linje». Flere politikere 
må etler alt å dømme snakke mot bedre 
vitende. -- Hvis ikke, trenger de et sabbats
år for selvstudier. 

Politiske oppgaver ingen tør ta? 
Stortingsvalget i 1973 skal utpeke landets 
ledere [ram til 1977. Det skal velges le
dere, ikke avledere. Deres vilje til å se av
standen mellom den «realpolitiske» vir
kelighet og den biologiske virkelighet bør 
bli viktigere enn deres partipoli tiske 
farge. Sak bør i større grad komme foran 
parti. Og mer enn noen gang har kand i

datenes innsikt og personlige standpunk
ter til miljø- og ressursproblematikken 
krav på å bli offentlig belyst. Hvordan er 
eksempelvis stortingskandidatenes 
standpunkt til følgende: 

l. 	 Et revidert syn på norsk landbruk, der 
vi slutter med å se på lønnsomheten 
utfra bedriftsøkonomiske betraktnin
ger, men istedet ser det på linje med 
militært forsvar, (få interesserer seg 
for om vårt militærvesen er lønn
somt)? 

2. 	 Synet på en aktiv norsk befolknings
politikk, med sikte på en tilnærmet 
stabilisering av befolkningen i Norge 
så snart som mulig (aldersfordelings
problematikken tatt i betraktning)? 

3. 	 Importforbud for store, sterkt bensin
forbrukende personbiler, for bedre ut
nyttelse av veier og parkeringsmulig
heter , samt reduksjon av det norske 
bensinkonsumet? 

4. 	 Synet på den nåværende norske olje
politikk (både sør og nord for 62" N) i 
lys av de globale forbrukstendenser og 
faren for ressursuttømming i løpet av 
20-30 år? 

5. 	 Revurderingavsynetpå fortsatt mater
iell økonomisk vekst i Norge, dersom 
det er fare for at denne skjer på be
kostning av andre befolkningsgrup
pers livsbetingelser? -U 
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NVE VIL INVESTERE 2 MILLIARDER I 

RYFYLKEHEIENE 

AV J0RUND UB0E SOMA 

Er de plunlugle Ulla-Føne-verkene i 
Ryfylkeheiene er rikfigjorvulilling (/1' r('s
sursene, spør Raguland Naturvern. / el 70 
siders dokumel1l som belyser ressurs- og 
miljømessige konsekvenser landets størsfe 
vasskrafiutbygging vil føre med seg, er 
svaret på det/e spørsmålei e/utvetydig nei. 
Utsell Ulla-Pørre-prosjektet i minsl 5 år 
krever Rogaland Naturvern. Da vil data 
om skadevirkninger på jordbruk, jlske, 
vill/"('instal11men og isforhold i .lJorder og 
regulerte vassdrag være utredet. rørst da 
vil en avgjøre/se om eventuell utbygging 
k unnejinne sled på betryggende grunnlag. 

På hakgrunn av de nye jitnl1 uv olje og 
gass i Nordsjøen kan en forsert utbygging 
av Ulla-Førre vise seg cl bli el klart mis
grep konkluderer Rogaland Naturvern. 

Bakgrunnen for dokumentet Rogaland 
Naturvern har utarbeidet er søknaden fra 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
om konsesjon til kraftutbygging i Ry
fylke- og Setesdalsheiene. Disse heiområ
dene er allerede sterkt påvirket av kraft
utbygging. 1 fall Statskraftverkene får 
konsesjon etter sitt framlagte forslag til 
generalplan, så vil alle høgfjellsvassdrag 
ogde fleste lavere vassdrag bli utbygget. 

Statskraftverkene har siden 1968 ar

beidet med en generalplan for utnyttelsen 
av Ulladalsåna og Førreåna med tillig
gende nabovassdrag. Området er stadig 
blitt utvidet og omfatter nå samtlige vass
drag som ikke allerede inngår i planene til 
de omkringliggende kraftverk. 

Statskraftverkene har utredet etter to 
alternativer. Det ene forutsetter at vannet 
slippes ut i Jøsenfjorden (Førre-alternati
vet). Den mest omfattende utnyttelsen av 
vannet er å bygge ut nordover mot Sul
dalsvannet og Hylsfjorden. 

Statskraftverkene søker konsesjon for 
det mest omfattende utbyggingsprosjek
tet (Suldals-al ternativet). 

Det er detle alternativet Suldal kom
mune sin tekniske konsulent i denne 
saken, sivilingeniør Erik Ræstad, karak
teriserer slik: Konklusjonen må bli at 
prosjektet er en kynisk hardhendt økono
misk full-utnyttelse av hver dråpe vann 
som finnes i de felt som ennå gjen ligger 
mellom Røldal-Suldal-utbyggingen I 

nord, Otra-utnyttelsen i øst og Lyse-ut
nyttelsen i syd. 

Felles for begge alternativene er at 
man skaper en stor kunstig innsjø på 
høgfjellet. Blåsjø, som foreløpig bare ek
sisterer på kartet, er ment å dekke et om
råde tilsvarende y,; av Mjøsa. Ettersom 
de lavereliggende nedbørsfelter har dår
lige magasinmuligheter, er meningen å 

bygge takrenner for å få pumpet opp 
vann i Blåsjø sommerstid. 

Ulla-Førre-prosjektet vil produsere 
nesten bare vinterkraft. Det skal brukes 
som et reservemagasin. Sånn sett vil det 
spille en sentral rolle i det norske kraft
systernet. Særlig gjelder dette med hen
blikk på lagring fra gode til dårlige vann
år. 

Blåsjømagasinet alene represen terer 
en tilvekst på omlag 10% av landets sam
lede magasinkapasitet. Anleggstida er 
anslått til 8 år med totale investeringer på 
rundt regnet 2 milliarder norske kroner 
regnet til 71-nivå. I 500 anleggsarbeidere 
trengs i denne perioden. 

Rogaland Naturvern påpeker at den 
planlagte utbyggingen vil få store land
skapsmessige skadevirkninger. Særlig 
gjelder dette ved neddemming av Dyra
hei o i Suldal kommune. Det skal og byg
ges 62 kilometer anleggsvei inn i heiene, 
dammer og pumpeverk. Med tunneldri
ving og veibygging følger også skjem
mende steintipper og grustak. Grusen er 
tenkt tatt i den vakre Ulla-dalen uten at 
det er presisert hvor. Med de veilengder 
det her er tale om vil slike grustak gi 
enorme skjemmende landskapssår. 

I følge generalplanen skal Sandsavat
net reguleres opp 5 meter og ned 50 me
ter. Dette vil kunne føre til store utrasin

ger. Ved siden av de alvorlige landskaps
messige virkningene av slike ras i stren
dene, vil store mengder fint slam kunne 
føres via kraftverket til Suldalsvassdraget 
og ødelegge bestanden av laks og aure. 

Nå er det heller tvilsomt om laksebe
standen i Suldalslågen kan overleve Stats
kraftverkene sine planer om disse reali
seres. Lågen er selve livsnerva gjennom 
den gamle kommunen Suldal. Elva er 
kanhende den mest attraktive delen av 
vassdraget både for bygdefolket og for de 
mange turister som besøker Suldal og 
laksefisket ved Sandsfossen. 

Elva er regnet til å være den nest beste 
lakseelv på Vestlandet. Man regner med 
gjennom forsvarlig kultivering og gjen
nomsnittsfiske om noen år å kunne fiske 
for I million kroner i året. Sjøfisket i Ry
fylke av laks som gyter i elva er regnet til 
det 9-doble. 

Statskraftverkene foreslår at elva så 
godt som tørrlegges hele året. Kommu
nestyret går inn for at elva må ha en til
strekkelig vannføring til at laksefisket 
kan foregå som nå. Men ingen av lakseei
erne langs elva tror det er mulig å redu
sere vannføringen og samtidig opprett
holde laksebestanden. Erfaringene fra 
tidligere regulering i forbindelse med ut
bygginga i Røldal/Suldal taler sitt tyde
ligespråk. 

Det verste er at vannet som i framtida 
vil renne gjennom dalen vil være surere 
på grunn av at bergartene i nedslagsom
rådet etter reguleringa inneholder få syre
nøytraliserende stoffer. En redusering av 
vannmengden i stort omfang sammen su
rere vann vil uvegerlig føre til at yngelen 
dør og laksebestanden forsvinner. 

På samme måte er det for elva Ulla 
som renner ut ved Vadla i Jøsenfjorden. I 
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bygge takrenner for å få pumpet opp 
vann i Blåsjø sommerstid. 

Ulla-Førre-prosjektet vil produsere 
nesten bare vinter kraft. Det skal brukes 
som et reservemagasin. Sånn sett vil det 
spille en sentral rolle i det norske kraft
systemet. Særlig gjelder dette med hen
blikk på lagring fra gode til dårlige vann
år. 

Blåsjømagasinet alene represen terer 
en tilvekst på omlag lO;:' av landets sam
lede magasinkapasitet. Anleggstida er 
anslått til8 år med totale investeringer på 
rundt regnet 2 milliarder norske kroner 
regnet til71-nivå. I 500 anleggsarbeidere 
trengs i denne perioden. 

Rogaland Naturvern påpeker at den 
planlagte utbyggingen vil få store land
skapsmessige skadevirkninger. Særlig 
gjelder dette ved neddemming av Dyra
heio i Suldal kommune. Det skal og byg
ges 62 kilometer anleggsvei inn i heiene, 
dammer og pumpeverk. Med tunneldri
ving og veibygging følger også skjem
mende steintipper og grustak. Grusen er 
tenkt tatt i den vakre Ulla-dalen uten at 
det er presisert hvor. Med de veilengder 
det her er tale om vil slike grustak gi 
enorme skjemmende landskapssår. 

I følge generalplanen skal Sandsavat
net reguleres opp 5 meter og ned 50 me
ter. Dette vil kunne føre til store utrasin

ger. Ved siden av de alvorlige landskaps
messige virkningene av slike ras i stren
dene, vil store mengder fint slam kunne 
føres via kraftverket til Suldalsvassdraget 
og ødelegge bestanden av laks og aure. 

Nå er det heller tvilsomt om laksebe
standen i Suldalslågen kan overleve Stats
kraftverkene sine planer om disse reali
seres. Lågen er selve livsnerva gjennom 
den gamle kommunen Suldal. Elva er 
kanhende den mest attraktive delen av 
vassdraget både for bygdefolket og for de 
mange turister som besøker Suldal og 
laksefisket ved Sandsfossen. 

Elva er regnet til å være den nest beste 
lakseelv på Vestlandet. Man regner med 
gjennom forsvarlig kultivering og gjen
nomsnittsfiske om noen år å kunne fiske 
for I million kroner i året. Sjøfisket i Ry
fylke av laks som gyter i elva er regnet til 
det 9-doble. 

Statskraftverkene foreslår at elva så 
godt som tørrlegges hele :het. Kommu
nestyret går inn for at elva må ha en til
strekkelig vannføring til at laksefisket 
kan foregå som nå. Men ingen av lakseei
erne langs elva tror det er mulig å redu
sere vannføringen og samtidig opprett
holde laksebestanden. Erfaringene fra 
tidligere regulering i forbindelse med ut
bygginga i Røldal/Suldal taler sitt tyde
ligespråk. 

Det verste er at vannet som i framtida 
vil renne gjennom dalen vil være surere 
på grunn av at bergartene i nedslagsom
rådet etter reguleringa inneholder få syre
nøytraliserende stoffer. En redusering av 
vannmengden i stort omfang sammen su
rere vann vil uvegerlig føre til at yngelen 
dør og laksebestanden forsvinner. 

På samme måte er det for elva Ulla 
som renner ut ved Vadla i Jøsenfjorden. I 
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kraftutbygging i Rogaland 
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RYFYLKEHEIENE 

VIKTIGSTE SAK 


Det er særlig i UlIa-Førre
utbyggingen Rogaland Naturvern har 
engasjert seg den siste tida. Det er 
formannen i kretsforeningen Asbjørn 
Simonsen som sier dette. Framover 
kommer vi også liI cl konsentrere mye 

fall utbygging forsvinner vannet i si n hel
het. I dag drives det laksetiske i stor st il 
som bidrar til å opprettholde nærings 
grunnlaget og bosetnaden. For framtida 
vil den laksepleien som bygda i mange år 
har drevet være forgjeves - med lakse
trapper og utsetting av store mengder yn
geL 

For begge elvene gjelder at det knytter 
seg usikkerhet til grunnvann, dogg og 
framtidig jordbruksvekst. For Suldalslå
gen regner man med at tapet av den årlige 

av Wire krefier 0 171 vemearbeidel /lied 
Ryfylkeheiene. 

Det utredningsarbeid vi har gjOrl i 
forbindelse med Slatskraftverkene sine 
utbyggingspro.ljek ter har vist at def 
ikke er vanskelig til å få joik med i na
turvernarbeidet så sant man har kon
krele arbeidsoppgaver å tilby. 

Utgangspunktet vårtjor å engasjere 
oss så sterkt i spørsmålet om den{ore
slåIle krajiurbygginga er vårt forhold 
til naturvern ogfrilu{tsinteressene som 
knytter seg til de berørte områder. 
Men vi har i vårt arbeid lagt avgjø
rende vekt på de konsekvenser utbyg
ging vil{åfor næringsgrunnlaget og bo
setninga i Ryfylke-kommunene. 

Framover kommer vi til cl drive in
formasjonsvirksomhet om de alvorlige 
konsekvenser vi mener de berørte kom
munene og menneskene der påføres 
med hensyn til fiske, jakt og jordbruk. 
Men også hva delte har å si forfi'ilu{t
folket og almen interessene sitt beho!' 
for nmur ogfj-ie områder til åferdes i. 

fl ommen vil føre til at grunnvannreser
voaret ikke blir fyllt opp til sitt naturlige 
nivå. Derved oppstår mye lettere tørke
skader i åker og eng. 

I dag brukes Suldalslågen til å frakte 
bort avfallvannet for de omlag 500 men
neskene langs elva fra Suldalsosen og ned 
til Sand. Så lenge vannføringen er såpass 
stor kan dette tåles. Men samtidig er Lå
gen også drikkevannkilde - ikke bare for 
dalen - men også for strandstedet Sand. 

Utbyggingen av Ulla-Førre vil etter a lt 

å dømme gi dødsstøtet fo r den nåvæ
rende store reinstammen. Reinens krav 
til beiteområder, kalvingsplasser og 
trekkveier mellom disse blir umulig å til
fredsstille etter at de planlagte regulerin
ger er foretatt. 

Rogaland Naturvern konkluderer 
med at dersom Blåsjømagasinet blir en 
realitet, så vil ikke reinens eksistens være 
sikret i Ryfylkeheiene. Det foreslås en re
duksjon av Blåsjø's areal, !lytting av an
leggsdammer og tilførselsveier. 

For områdene i Njadarheim (Statens 
eiendom) heter det at «driften ikke må 
komme i strid med vernet om villmarks
karakteren til disse heiene, å ta hand om 
villreinen på en slik måte at eigedommen 
om trengst kan vera eit reservat for vill
reinen i heile det store villreinbeltet sør 
for Haukelivegen, og å drive eit rasjonelt 
fiskestelJ» (sitat Stortingsmelding nr. Il 
1957). 

Til nå har staten forvaltet sitt villrein
reservat slett. Dersom Stortinget godtar 
ytterligere inngrep i dette reservatet , må 
man kunne stille et stort spørsm;d ved 
Stortingets evne og vilje til å verne om 
natur gitt i betroelse. 

Dokumentet tar for seg de ulike områ
der som berøres aven eventuell utbyg
ging og konstaterer at friluftsfolket vil 
tape på en utbygging. A v det nåværende 
rutenett (ca. 400 kilometer) i fjellet vil det 
ikke være igjen en eneste st rekning hvor 
man ikke i det minste vil ha visuell kon
takt med et! eller flere kraftutbyggings
Il1ngrep. 

Flere turisthytter skal settes under 
vann, en rekke turløyper må legges totalt 
om. Særlig ille er at etter en regulering, vil 
ferdselen i fjellet bli vanskeliggjort om 
vinteren. Mens man nå har gått trygt på 
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Fra Suldalosen. Vannet skal demmes opp, 
og hovedtyngden av vannet skal føres lil 
krajislasjonen i Hylsfjorden. Ikke som nå 
renne i Lågen og ul i fjorden ved Sand. 

ski over fjellvannene, vil isen på de ned
13ppede bassengene være livsfar lig for 
dyr og mennesker. 

Naturvernet i Roga la nd sier avslut
ningsvis i dokumentet at enkelte av om 
rådene som rammes av utbyggingsplan
ene peker seg ut som strategisk meget 
viktige for fotturismen. 
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il etter alt 

å dømme gi dødsstøtet for den nåvæ
rende store reinstammen. Reinens krav 
til beiteområder, kalvingsplasser og 
trekkveier mellom disse blir Wl1Ulig å til
fredsstille etter at de planlagte regulerin
ger er foreta tt. 

Rogaland Naturvern konkluderer 
med at dersom Blåsjømagasinet blir en 
reaJi tet, så vil ikke reinens eksistens være 
sikret i Ryfylkeheiene. Det foreslås en re
duksjon av Blåsjø's areal, flytting av an
leggsdammer og tilførselsveier. 

For områdene i Njadarheim (Statens 
eiendom) heter det at «driften ikke må 
komme i strid med vernet om villmarks
karakteren til disse heiene, å ta hand om 
villreinen på en slik måte at eigedommen 
om trengst kan vera eit reservat for vill
reinen i heile det store villrein beltet sør 
for Haukelivegen, og å drive eit rasjonelt 
fiskestell» (sitat Stortingsmelding nr. Il 
1957). 

Til nå har staten forvaltet sitt villrein
reservat slett. Dersom Stortinget godtar 
ytterligere inngrep i dette reservatet, må 
man kunne stille et stort spørsmål ved 
Stortingets evne og vilje til å verne om 
natur gitt i betroelse. 

Dokumentet tar for seg de ulike områ
der som berøres aven eventuell utbyg
ging og konstaterer at friluftsfolket vil 
tape på en utbygging, Av det nåværende 
rutenett (ca. 400 kilometer) i fjellet vil det 
ikke være igjen en eneste strekning hvor 
man ikke i det minste vil ha visuell kon
takt med elt eller flere kraftutbyggings
ll1ngrep. 

Flere turisthytter skal settes under 
vann, en rekke turløyper må legges totalt 
om. Særlig ille er at etter en regulering, vil 
ferdselen i fjellet bli vanskeliggjort om 
vinteren. Mens man nå har gått trygt på 
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Fra Su Ida/osen. Vannet skal demmes opp, 
og hovedtyngden av vannet skal føres til 
krajistasjonen i Hylsfjorden. Ikke som nå 
renne i Lågen og ut ifjorden ved Sand. 

ski over fjellvannene, vil isen på de ned
tappede bassengene være livsfarlig for 
dyr og mennesker. 

Naturvernet i Rogaland sier avslut
ningsvis i dokumentet at enkelte av om
rådene som rammes av utbyggingsplan
ene peker seg ut som strategisk meget 
viktige for fotturismen. 

Derfor foreslår man at Mostølområ
det i Suldal i alle fall må bli spart og ned
demming unngås. Det samme gjelder 
Fundingslandsområdet - som det siste 
sammenhengende uberørte fjellområde i 
Ryfylke. Et annet viktig verneområde 
som det spesielt pekes på er 
Grasdalen/Breiavadområdet - en del av 
den tradisjonsrike Dyraheio. 

Rogaland Naturvern konkluderer 
med at det er få mennesker utenom Stats
kraftverkenes egne folk som har satt seg 

grundig inn i problemene omkring 
Ulla-Førre-utbyggingen. Det er åpenbart 
at prosjektet er mangelfult utredet. Når 
samfunnet skal investere 2 milliarder kro
ner, må man i det minste kunne kreve at 
alle konsekvenser blir nøye utredet. 

Dette er ikke gjort. Det gjelder de kli
matiske virkningene som følge av regule
ringsinngrepene i forbindelse med Blåsjø. 
Isforholdene i Blåsjø samt konsekven
sene av at ferskvann i store mengder slip
pes ut i Hylsfjorden. ~ 
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BILEN MOT MENNESKET 

Kenneth R. Schneider er et menneske mot bilen. Derfor har han 
kalt sin bok «Bilen mot mennesket». Den foreligger nå på norsk, 
Utgitt av Grøndahl & Søns Forlag. Vi gjengir her bokens 
norske forord, skrevet 

AV HJALMAR HEGGE 

Tegninger fra boken 
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«En av de største ulykker som har ram
met menneskeheten» I 

Ordene gjelder bilen, og de skriver seg 
fra den britiske økonom E. 1. Mishan. 
Men han er såvisst ikke alene om dem. 

Økonomer, sosiologer, og i særdeles
het økologer, verden over, kommer mer 
og mer til den samme erkjennelse. Den 
omseggripende bilisme - massebilismen , 
privatbilen - er med sine skadevirkninger 
for natur, ressurser og ikke minst menne
skelige livsmiljøer, et av vår sivilisasjons 
alvorligste feiltrinn. 

Forfatteren av «bilen mot mennesket», 
sosiologen og byreguleringseksperten ved 
De forenede nasjoner, Kenneth R, 
Schneider, er også av denne oppfatning, 
og han begrunner den godt, ut fra sin 
egen faglige innsikt. 

Forurensningenes trusel mot natur og 
miljø er i ferd med å bli alminnelig er
kjent, og store deler av vår moderne in
dustri er her kommet sterkt i søkelyset. 
Hva som imidlertid er lite kjent, er at tra
fikkavviklingen står for en ikke mindre 
del av den totale forurensningen, og hva 

.. :. :.fJ~ . angår luftforurensningen alene, for en
':" ~ """ :' 

klart større del enn hele industrien 

(60- 70%), Det alt vesentligste av denne 
skriver seg igjen fra privatbilismen. 

Men natur- og miljøvern er ikke bare 
et spørsmål om forurensning. I virkelig
heten er ressursrovdriften en enda større 
trusel mot menneskenes overlevelse på 
Jorden, Der er foretatt beregninger som 
viser at med den nuværende forbrukstakt 
når det gjelder ikke fornybare ressurser 
som mineraler, olje osv., er det bare et 
spørsmål om fra en til noen få generasjo
ner når disse ressurser er oppbrukt. Og 
bilen - massebilismen - representerer 
igjen den aller viktigste del av dette res
sursødende forbruk I Der produseres, 
som vi vet, uoppholdelig nye typer og 
modeller, for å tilfredsstille et tilsynela
tende umettelig pri vatbilmarked. Ja , vi 
vet også at disse biler så langt fra produ
seres med henblikk på å vare, som de sna
rere fremstilles for å komme hurtig på 
skraphaugen og erstattes av nye. Mote
hysteriet og statusjaget i fremskredne in
dustrisamfunn er årsaken til den alvorlig
ste rovdrift på klodens nødtørftige res
surser. 

Et par tall kan illustrere omfanget av 
dette, Over 1/5 av USA's såkalte økono

miske ve 
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«En av de største ulykker som har ram
met menneskeheten» I 

Ordene gjelder bilen, og de skriver seg 
fra den britiske økonom E. 1. Mishan. 
Men han er såvisst ikke alene om dem . 

Økonomer, sosiologer, og i særdeles
het økologer, verden over, kommer mer 
og mer til den samme erkjennelse. Den 
omseggripende bilisme - massebilismen , 
privatbilen - er med sine skadevirkninger 
for natur, ressurser og ikke minst menne
skelige livsmiljøer, et av vår sivilisasjons 
alvorligste feiltrinn. 

Forfatteren av «bilen mot mennesket», 
sosiologen og byreguleringseksperten ved 
De forenede nasjoner, Kenneth R . 
Schneider , er også av denne oppfatning, 
og han begrunner den godt, ut fra si n 
egen faglige innsikt. 

Forurensningenes trusel mot natur og 
miljø er i ferd med å bli alminnelig er
kjent, og store deler av vår moderne in
dustri er her kommet sterkt i søkelyset. 
Hva som imidlertid er lite kjent, er at tra
fikkavviklingen står for en ikke mindre 
del av den totale forurensningen, og hva 
angår luftforurensningen alene, for en 
klart større del enn hele industrien 

(60-70%). Det alt vesentligste av denne 
skriver seg igjen fra privatbilismen. 

Men natur- og miljøvern er ikke bare 
et spørsmål om forurensning. I virkelig
heten er ressursrovdriften en enda større 
truseI mot menneskenes overlevelse på 
jorden. Der er foretatt beregninger som 
viser at med den nuværende forbrukstakt 
når det gjelder ikke fornybare ressurser 
som mineraler, olje osv., er det bare et 
spørsmål om fra en til noen få generasjo
ner når disse ressurser er oppbrukt. Og 
bilen - massebilismen - representerer 
igjen den aller viktigste del av dette res
sursødende forbruk! Der prod useres, 
som vi vet, uoppholdelig nye typer og 
modeller, for å tilfredsstille et tilsynela
tende umettelig privatbilmarked. Ja , vi 
vet også at disse biler så langt fra produ
seres med henblikk på å vare, som de sna
rere fremstilles for å komme hurtig på 
skraphaugen og erstattes av nye. Mote
hyster iet og statusjaget i fremskredne in
dustrisamfunn er å rsaken til den alvorlig
ste rovdrift på klodens nødtørfti ge res
surser. 

Et par tall kan illustrere omfange t av 
dette . Over 1/5 av USA 's såkalte ø kono

miske vekst i dag utgjøres av bilproduk
sjonen, som igjen for den alt overveiende 
del gjelder privatbil markedet. Massebil
ismen er altså en meget viktig årsak til 
den ressursødende teknologiske og ø ko
nomiske «vekSD>, og da har vi enda ikke 
regnet med den enorme ressursinnsats i 
utbygging av infrastruktur (gater, veier, 
Irafikkinnretninger) som den samme 
massebilismen krever. 

Det er derfor også et fak tum, at hvis de 
samme fremskredne industrilands såkalte 
levestandard, hvor priva tbilhold inngår 
som en ikke uvesentlig del, skulle gjelde 
som global norm - hva mange ureflektert 
synes å mene - da ville den overhodet 
ikke kunne realiseres. D et vi lle nemlig 
kreve et IOC}-200 ganger så stort forbruk 
av jordens begrensede ressurser (for pro
duksjon og bruk av bil, medregnet utbyg
ging av den dertil nødvendige infrast ruk
tur) , noe som langt ville overstige disse 
ressursers totale omfang. Sagt med andre 
ord, representerer altså disse lands mas
sebilisme en enestående luksus, på be
kostning ikke bare av de fremtidige gene
rasjoners ressurser, men også av de såkal
te u-lands. 

dette perspektiver våre samfunns 
privatbilisme internasjonal umoral av 
historiske dimensjoner! 

Men så hevdes det gjerne: Det er del 
store antall mennesker på jorden, som 
skaffer oss alle ressursproblemene. Vi er 
ganske enkelt blitt for mange, og derav 
hele miseren. Særlig er det da for mange 
nettopp i u-landene. 

Men delte er et overfladisk resonne
ment. For mennesket i et u-land, r. eks. 
en inder, har bare omkring 1/40 av det 
ressursforbruk som er normalt for en 
borger i de vestlige industriland, og hans 
levemåte representerer en tilsvarende 
mindre forurensning og derved belast
ning på den globale biosfære. Og denne 
forskjellen skyldes nettopp ikke minst 
massebilismen i industrilandene. 

Befolkningsproblemer er vikLig. Men 
enda viktigere enn tobarnsfamil ien er 
null-bilsfamilien I 

Så er det endeli g, men som fremholdt 
ikke minst , de menneskelige livsmiljøers 
problem ved bilismen, og delte er da også 
Kenneth Sehneiders hovedanliggende. 

Han sammenligner bilismen med en 
fremmed krigsmakt, som skritt for skritt 

Il 



har···erobret og underlagt seg de menne
skelige livsmiljøer - vare veier, vår natur, 

barn. %av dem som omkommer er ifølge 
den norske statistikken under 24 år og \I.l 

kvemmelighet, det blir øket ubekvemme
lighet, også for oss selv. Nytten ved å 

kiske og fysiske skadevirkninger av dette 
har man et mål for når man vet at 90 deci

Inge 
selv mc 

v[lre bomiljøer og, i særdeleshet, vare under 14. Sorgen over dem som dør for komme hurtig frem mer enn oppveies av bel regnes som grense for direkte hørsel kanske, 
byer. Vi lever i dag i et okkupert land, og sta r vi umiddelbart , men tenker vi over ubekvemmeligheten i bilkøene og kam skader, rent bortsett da fra hva de angitte bilparke 
logisk nok utvikler Schneider ogsa en tragedien for de enda mange flere som pen om parkeringsplassene, av exhausten støynivåer innebærer av nedsatt arbeid De e 
strategi for motstand og motoffensiv, blir bundet til rullestolen pa livstid? Bilis og støyen i våre boligstrøk, av stresset og sevne, tretthet og ikke minst søvnforstyr nok ikk 
hvorved menneskene skal kunne vinne men er faktisk bl.itt vår alvorligste folke ulykkene (for ikke å tale om foruren snin relser. Det er psykologisk fastslått at Men de 
til bake de tapte miljøer. 

Denne sammenligningen - bildet av 
sy kdom! 

Vi er opptatt av ofrene for narkomani 
gene og ressursødingen!) 

Et britisk busselskap, London Trans
konsentrasjon er vanskelig ved 60 deci
bel. 

på klod 
ser, og 

bilen som en fremmed krigsherre, som og alkoholisme, og endog tobakksrøk port, beretter a t mens man i år 1900 kjør Hva som imidlertid er uhørt, er at er den 
dels åpent, men mest med list, har trengt ning. Men disse er for intet å regne mot te med en fart av 8 km i timen med en I hvem som helst, når som helst og hvor siden a 
de menneskelige miljøer tilbake - er tref
fende . Blant annet har denne erobrings

bilismens. 
Den tysk-amerikanske sosiolog og fi

hesters motor, avanserer man i dag med 9 
km i timen med en 100 hesters motor. Og 

som helst, skal kunne plage sine med
mennesker med denne støy - foruten å 

plass o 
lemmer, 

krig OgS~l krevet - og krever fortsatt - losof Herbert Marcuse har karakteri sert det samme selskap forteller at det alene bidra til å forpeste den luft de skal puste Hva 
sine store ofre i døde og lemlestede. våre fremskredne industrisamfunn som ville spare40 mill. kr., hvis man bare had  inn , samt true dem pa liv og lemmer. ring, at 

Det omkommer arlig flere mennesker preget aven «irrasjonell rasjonalitet». de kunnet øke farten til 10,5 km i timen. Vi kan feire 100 års jubileum for den slike og 
ved bilulykker på amerikanske veier og Det han tenker P~l er at vi med en høyt Priva tbilismens «ubekvemmelighet» såkalte nabolov i vårt land , en lov som en samn 
gater, enn det tilsammen er falt ameri utviklet teknologisk raSjonalitet frem har overhodet også en formidabel økono nettopp tok sikte på å beskytte boligkva r mellom 
kanske soldater under den ulykkelige bringer produkter og skaper samfunns misk pris - bare at den ikke kommer til terer mot «støyende og røkspyende» in ler. 
Vietnamkrigen, nemlig et halvt hundre forhold med utilsiktede og høyst negative syne i de enkelt es regnskap, og direkte dustri. Bilen er en slik industri - på hjul. Det ( 
tusen. Erfaringsmessig er det videre for konsekvenser. Dette skyldes a t våre for ikke i noe annet regnskap heller, for den Hvorfor får vi ikke en nabolov mot den? bare en 
hver som omkommer ved slike ulykker, n uftige overlegninger bare gjelder begren saks skyld. En norsk økonom har f. eks. Forklaringen er den enkle, at bilen -
fire som invalidiseres for livstid , og det sede felter , dvs. er preget av sektortenk beregnet, at en «matpakkekjører» i Asker som Schneider fremholder - har vunnet 
tidobbelte som blir mer eller mindre al ning, uten hensyn til den samfunnsmessi koster samfunnet to og et halvt tusen over oss, og dikterer oss sine betingelser. 
vorlig skadet. Og vel å merke: Det alt ge og menneskelige helhet. kron er hver gang han setter seg ved rattet Den er blitt vår herre, og vi dens slave -
overveiende antallet av disse ulykkene, Denne situasjon gjelder i høyeste grad for å kjøre inn til Oslo sentrum. Men den og det er en krevende herre. Han krever 
over .y,;, skyldes massebi lismen. massebilismen. Vi produserer stadig mer ne prisen for hans private «bekvemmelig blant annet plass I 

Vi begynner da ogsa å komme etter i bekvemme og effektive biler, men vi ten het» ved å bruke egen bil , istedenfor et I nøkterne tall beslaglegger nemlig bi
denne uhyggelige statistikken i vårt eget ker ikke på hvilke virkninger dette har kollektivt transportmiddel, kommer bare len 5 ganger så stor plass som den «virk
land. [ 1971 ble nærmere 600 mennesker for samfunn og miljø. Forurensnings- og ikke frem i hans eget regnskap, og altså somhet» den skal betjene. Derfor vekk 
drept på norske gater og veier, og over ressursskadevirkninger er nevnt ovenfor, heller ikke i noe annet enkeltregnskap. Vi med grøntarealene mellom boligblokke
5000 ble alvorlig skadet. Det vil si, at det i men miljøvirkningene er ikke mindre a l er alle med å betale den transportregnin ne og barns beskjedne lekeplasser. Vekk 
løpet av et tiår vil omkomme og alvorlig vorlige. Vi ser oss blind på den enkelte gen. med «utilpasset» bebyggelse og tradi
skades ved trafikkulykker i vårt land et bils bekvemmelighet for oss selv, men Støyen er blitt et av våre alvorligste sjonsrike bykvarterer. Bort med Paris' 
antall mennesker tilsvarende en by på overser dens ubekvemmelighet for sam miljøproblemer. Bilen står for det alt ve boulevarder og Bergens fisketorv. Bilen 
Stavangers størrelse. Og ofrenes antall funnet. Hvis en eller noen få ønsker å sentligste av det. er umettelig, også nar det gjelder kvad
stiger stadig. bruke privatbil til sitt arbeide, har det Den internasjonalt fastslatle støygren ratmeter. 

Men dette er alhkevel bare tall. Den heller ingen eller sma skadevirkninger, se for boligmiljøer er 45 decibel. Ved en Kan man reparere seg ut av alle disse 
sum av menneskelig lidelse og fortvilelse men når de mange ønsker det samme, da vanlig trafikert motorvei er støynivået massebilismens kalamiteter? Ved rens
som ligger bak dem, kan selvsagt ikke blir det et samfunnsproblem. selv i en avstand av 100 meter jevnt 65 ning av exhausten, ved elektriske biler, 
ta llfestes. Ulykkene rammer unge som Så ser vi da også det paradoksale for decibel, og middelnivået i bygater 75- 80 ved bedre og flere veier etc. ? 
eldre, kvinner og barn - ja ikke minst hold, at det som skulle være øket be- decibel med topp på ca. 95 decibel. D e psy- Svaret er avgjort nei I 
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kvemmelighet, det blir øket ubekvemme
lighet, også for oss selv. Nytten ved å 
komme hurtig frem mer enn oppveies av 
ubekvemmeligheten i bilkøene og kam
pen om parkeringsplassene, av exhausten 
og støyen i våre boligstrøk, av stresset og 
ulykkene (for ikke å tale om forurensnin 
gene og ress ursødingen !) 

Et britisk busselskap, London Trans
port, beretter at mens man i år 1900 kjør
te med en fart av 8 km i timen med en l 
hesters motor, avanserer man i dag med 9 
km i timen med en 100 hesters motor. Og 
det samme selskap forteller at det alene 
vi lle spare 40 mill. kr. , hvis man bare had
dekunnel øke farten til 10,5 km i ti men. 

Privatbilismens «ubekvemmelighet» 
har overhodet også en formidabel økono
misk pris - bare al den ikke kommer til 
syne i de enkeltes regnskap, og direkte 
ikke i noe annet regnskap heller, for den 
saks skyld . En norsk økonom har f. eks. 
beregnet, at en «matpakkekjører» i Asker 
koster samfunnet to og et halvt tusen 
kroner hver gang han seUer seg ved ra tlet 
for å kjøre inn til Oslo sentrum. Men den
ne prisen for hans private «bekvemmeli g
het» ved å bruke egen bil , istedenfor et 
kollektivt transportmiddel, kommer bare 
ikke frem i hans eget regnskap, og altså 
heller ikke i noe annet enkeltregnskap. Vi 
er alle med å betale den transportregnin
gen. 

Støyen er blitt et av våre alvorligste 
miljøproblemer. Bilen står for det alt ve
sentligste av det. 

Den intemasjonalt fastslåtte støygren
se for boligmi ljøer er 45 decibel. Ved en 
vanlig trafikert motorvei er støynivået 
selv i en avstand av 100 meter jevnt 65 
decibel, og middelnivået i bygater 75- 80 
decibelmed topp på ca. 95 deci bel. De psy

kiske og fysiske skadevirkninger av dette 
har man et mål for når man vet at 90 deci
bel regnes som grense for direkte hørsel
skader, rent bortsett da fra hva de angitte 
støynivåer innebærer av nedsatt arbeid
sevne, tretthet og ikke minst søvnforstyr
relser. Det er psykologisk fastslått at 
konsentrasjon er vanskelig ved 60 deci
bel. 

Hva som imidlertid er uhørt, er at 
hvem som helst , når som helst og hvor 
som helst, skal kunne plage sine med
mennesker med denne støy - foruten å 
bidra til å forpeste den luft de skal puste 
inn, samt true dem på liv og lemmer. 

Vi kan fe ire 100 års jubileum for den 
såkalte nabolov i vårt land, en lov som 
nettopp tok sikte på å beskytte boligkvar
terer mot «støyende og røkspyende» in
dustri . Bilen er en slik industri - på hjul. 
Hvorfor får vi ikke en nabolov mot den? 

Forklaringen er den enkle, at bilen 
som Schneider fremholder - har vunnet 
over oss, og dikterer oss sine betingelser. 
Den er blitt vår herre, og ·vi dens slave 
og det er en krevende herre. Han krever 
blan t annet plass! 

I nøkterne tall beslaglegger nemlig bi
len 5 ganger så stor plass som den «virk
somh et» den skal betjene. Derfor vekk 
med grøntarealene mellom boligblokke
ne og barns beskjedne lekeplasser. Vekk 
med «utilpasset» bebyggelse og tradi
sjonsrike bykvarterer. Bort med Paris ' 
boulevarder og Bergens fisketorv. Bilen 
er umettelig, også når det gjelder kvad
ratmeter. 

Kan man reparere seg ut av alle disse 
massebilismens kalamiteter? Ved rens
ning av exhausten, ved elektriske biler, 
ved bedre og flere veier etc.? 

Svaret er avgjort nei! 

Ingen exhaust kan renses 100%, og 
selv med de strenge regler i enkelte ameri
kanske stater, øker foru rensn ingen, fordi 
bilparken øker. 

De elek triske biler forurenser riktig
nok ikke, og de reduserer motorstøyen. 
Men de legger også i høyeste grad beslag 
på klodens verdifulle, begrensede ressur
ser, og de reduserer ikke veistøyen - som 
er den vesentligste ved personbiler - ved 
siden av at de selvsagt krever li ke mye 
plass og er en like stor trusel mot liv og 
lemmer, som bensinbilen. 

Hva bedre veier angå r, viser a ll erfa
ring, at man ikke reduserer ulykkene ved 
slike og andre trahkkt iltak. Det er bare 
en sammenheng som er uomtvistelig: den 
mellom antallet trafikkofre og cm/allet bi
ler. 

Det er derfor også av denne grunn 
bare en utvei av massebilismens kalami

~ll-- . -

~k~!l~?' . / ' 
~WI~""":.'_ - - · 

teter, nemlig en radikal nedtrappning av 
bilparken! 

Massebilismen - privatbilen -- er ikke 
«kommet for å bli». Den er en feilinveste
ring, et blindspor, en sivilisasjonens skan
dale. 

Schneiders bok beskriver vesentlige si
der ved denne skandale. Den forteller 
også i enkeltheter, ved grundig historisk 
dokumentasjon, hvordan det er kommet 
til en slik skandale. Og den forteller vide
re hvordan vi skal komme ut av den. Det 
vi l si hvordan mennesket igjen skal bli 
herre over det miljø bilen har fra tatt det. 

Men denne gjenerobring av de tapte 
posisjoner er ingen sak over natten. Den 
vil bli en kamp med sterke motkrefter. 
Ogden krever sin nøye uttenkte strategi. 

Ikke minst for å kunne overvinne bilis
me'n og dens vi llfarelser i oss selv. a 
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DETTE HAR VI A SELGE! 


Inspirerende å lese 

når visdommens fugl holder en med sel
skap. Perleugleplakaten- se den i farger 
på omslagets bakside! - har vært en stor 
suksess, og det går raskt mot slutten på 
opplaget. Men skulle du komme for sent, 
så trøst deg med at vi er forberedt på å 
trykke flere. 

Hvorfor ikke 

«Hvem gjør hva . ? 


«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» 
har fått akkurat den fine mottagelsen vi 
ventet! Vi nøler ikke med å karakterisere 
den som et grunnleggende verk i natur
vernarbeidet i Norge. Boken presenterer 
300 norske organisasjoner, institusjoner 
og bedrifter og deres befatning med natur
og miljøvernproblemer. Uunnværlig for 
alle som søker kontakter i naturvern
arbeidet. 

Alj:/nge Jansen: Hvem gjør hva i natur
og miljøvernet? 252 sider. Format A4. 
Pris kr. 72,- . 

i'------ -' .- - - ' ..--------, . .. !
HVFMGJOR ' 

lNAI 
NATUR-- OG 
MIUOVERNEr:? 

"'_'''''_~, 
 I 
~~~~E~~er- utarbeideJIiav 

mi En publika<;jon rra 

l_ ~:~_L~ ~'ERNffiRBtJND 

m Ulgltt av NOf'VM Naturvernforbund 

Finnmarksvidda i fare 
Vår nyeste publikasjon er Øystein Dal
lands «Finnmarksvidda - for hvem?», 
der han gjør rede for planene om kraft
utbygging og for de problemene som 
knytter seg til dette unike naturområdets 
fremtid. En brennaktuell bok om et 
brenn bart tema. Illustrert med fotografier 
og kart. 

øysteill Da//ond: Finllmarksvidda - for 
hvem ?48 sider. Format A5 . Pris kr. 12,-. 

Kilden til kildene 
for foredragsholdere , artikkelforfattere 
og alle andre som vil skaffe seg allsidig 
orien tering om natur- og miljøvern, er 
en passende karakteristikk av Bredo 
Berntsens «Litteratur om natur». Biblio
grafien er annotert, det vil si at det ikke 
dreier seg om en snau bokliste , men en 

Litteratur om natur 


En annotert natunernbi bli og rtifi av Bredo Berntsen 

TIfi] 

overs ikt 
orientere 

Breclo 
96 sider. 
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Ulglli av NOfg&S t<Ualurvernfotbund 

Finnmarksvidda i fare 
Vår nyeste publikasjon er Øystein Dal 
lands «Finnmarksvidda - for hvem?», 
der han gjør rede for planene om kraft
utbygging og for de problemene som 
knytter seg ti l dette unike naturområdets 
fremtid. En brennaktuell bok om et 
brennbart tema. Illustrert med fotografier 
og kart. 

Øystein Dalland: Finnll1arksvidda - /01' 
hvem? 48 sider. Format AS. Pris kr. 12,- . 

Kilden til kildene 
for foredragsholdere, artikkelforfattere 
og alle andre som vil skaffe seg allsidig 
orientering om natur- og miljøvern , er 
en passende karakteristikk av Bredo 
Berntsens «Litteratur om natu r». Biblio
grafien er annoter t, det vil si at det ikke 
dreier seg om en snau bokliste, men en 

Litteratur om natur 


E n llnnotert natuncrnbibliografi a\' Bredo Berntsen 

nnJ 

oversikt der hver bok har fått en kort, 
orienterende omtale. 

Bredo Berntsen: Lilleralur om natur. 
96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

Det regner fortsatt svovel 
og den eneste veien til løsning, her som i 
andre naturvernsaker, er at det reises en 
opinion. Men opinionen bør bygge på 
viten, og her er det anledning til å ori
entere seg om problemene i forbindelse 
med sur nedbør, om årsaker og virk 
ninger. Oddvar Skre: Sur nedbør. 50 
sider. Format AS. Pri s kr. 13.- . 

Skryt 
ligger ikke for Norges Naturvernforbund. 
Men i all beskjedenhet nøler vi ikke med 
å hevde at vi har Norges vakreste emblem. 
Medlemsnål i størrelse 9 X 9 mm koster 
kr. 5,- (sølv) og kr. 15 ,- (gu ll). 

Til NOTf!C$ Naturvernforbund , Poslbok ~ S268 Hammersborg. Oslo I. Postgiro nr. 9460. Bankgiro nr. 6001.05.70835. 

Jeg besti ller med de lte: 

eks. A.-1. J3nsen : Hve m gjø r hva I n<Hur- og miljøvernet 

~l kr. 72,  tils. kr 

eks. B. Bernt sen: LiLteratur om natur il kr. 16, » 

· eks. av O. Skre: Sur nedbør <1 kr. 13, 

eks. av 0. Dalland: Flnnmarksvldda ·- ror hvem?~, kr. 12 ,- " 
· eks. <IV Perleugle-plak a ten il kr. 17.

eks. av medlemsna ll sø lv.j kr . 5, 

· eks. <-I V mcdlemsnl l i gull ukr. 15,-

Na vn : 

Adres!:)t:: 

Poststed: 

o DeL samlede beløp kr. sendes vedlagt i sjekk /sendes samtidi g. pr. bankgiro/poslgiro/Posl

anvisning (stryk deL som ikke passe r). 

Cl Bes send! i oppkrav. NB! Vl:d oppkravsbcsL illing kommer P0rl O i till egg. . 
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SVANESANG OVER ØRA 

F remdeles .Iigger vektige svaner i det gråkalde vannet på grun
nene t Gansrødbukta i vintermånedene. fremdeles trekker 

de, med lange halser og respektinngydende vingesus over Øra i 
Fredrikstad - så lenge det varer. Men dette enestående møte
sted for svaner fra sør og svaner fra nord i vinterhalvåret, er 

16 

som alle deltalandskap verden rundt i ytterste fare. Noen 
hundre sangsvaner og knoppsvaner har her et vinterkvarter 
som etter alt å dømme er av største betydning - en vinterbiotop 
som nettopp disse fuglene er avhengige av, og som i dag er 
mangelvare . Men arbeidet med å omskape dette sjeldne natur
området til. grunn for industri og havneanlegg går sin gang 
og ennå er det uvisst om de energiske bestrebelsene som er gjort 
for å redde i alle fall noe av naturverdiene vil gi resultater. 

NORSK NATUR 

Årgang 7 og 8 

1971 og 1972 

Register og innholdsfortegnelse 

ARTIKLER AV BLANDET INNHOLD 
NATUR- OG MILJØVERN GENERELT 

K vitsk riurrestin n 

Økopolitikk - naturvernets 

nye dimensjon 


«Natur 70», Naturvernåre ts 

fotokonkurranse 

Økologi og sunn fornuft. 

Det er grenser for vår eksistens, 

en nytenkning må til . 

Bør utholdenhetsprinsippet 

grunnlovfestes? 

Synspunkter på vek st og vern 

Økopolitikk, 'biologi og 

klassekamp .......... . 

Menton-erklæringen .. 

Måtehold og fram segn 

Mirakeløkonomi og vekstsyke i 

Japan ........ . 


Koblingen mellom økologi og 

politikk .. 


Teknisk-økonomiske løsninger 

på den økologiske krise? . 


Alternativer for men neskets 

framtid 


Skog og naturvern 


Milj øvernstress ... 

FN-konferansen om Mennesket s 

Naturmiljø. 

Reklame og økopolitikk . 

Noen tanker om kraftbesparende 

tiltak 

Skrekkelige 

naturvernperspekt iver . 


Ole Fr. Bergersen 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhau 

Thor Larsen. 

Bredo Berntsen 

Magne Midttun 

Ivar Mysterud 
Bredo Berntsen 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhau 

Iva r Mysterud og 
Magnar Norderhauf 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaui 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhau! 
Hjorthol /F rislid / 
Elsrud/Ollendorff 
Øystein Dalland 

Sigmund Huse ... 
Sigmund Hågva r 

Ottar Melby .. 

Nils Borchgrevink. 
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de i alle fall noe av naturverdiene vil gi resultater. 

NORSK NATUR 

Årgang 7 og 8 

1971 og 1972 

Register og innholdsfortegnelse 

ARTIKLER AV BLANDET INNHOLD 
NATUR- OG MILJØVERN GENERELT 

K vit skriuprestinll 

Økopolitikk - naturve rnets 

nye dimensjon 


«Natur 70», Naturvernårets 

fotokonkurranse 

Økologi og sunn fornuft. 

Det er grenser for vår eks isten s, 

en nytenkning må til. 

Bør utholdenhetsprinsippet 

grunnlovfestes? 

Synspunkter på vekst og vern 

Økopolitikk, 'biologi og 

klassekamp. 

Menton-erklæringen 

Måtehold og framsegn 

Mirakeløkonomi og vekstsyke i 

Japan. 


Koblingen mellom økologi og 

politikk 


Teknisk-økonomiske løsn inger 

på den økologiske krise? . 


Alternativer for menneskets 

framtid 


Skog og naturvern . 


Miljøvernstress . 

FN-konferansen om Menneskets 

Naturmiljø .... .... . 

Reklame og økopolitikk . 

Noen tanker om kraftbesparende 

tiltak 

Skrekkelige 

naturvernperspektiver . 


Ole Fr. Bergersen 

I va r Mysterud og 
Magnar Norderhaug. 

Thor Larsen. 

Bredo Bern tsen 

Magne Midttun 

Ivar Mysterud .. 
Bredo Berntsen 

Iva r Mysterud og 
Magnar Norderhaug. 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaug, . 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaug. 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaug, , 
Hjorthol /Frislid / 
Elsrud /Ollendorff 
Øystein Dalland 

Sigmund Huse. 
S igmund Hågva r 

Ottar Melby. 

Nil s Borchgrevink. 

m 


10/7 1 

24/71 

28/71 
40/71 

44/7 1 

11617 1 
119/7 1 

123/7 1 
132/7 1 

2/72 

4/72 

6/72 

12/72 

17/72 

26/72 
31 /72 

36/72 
46/72 

49/72 

52/72 

Klondyke i nord 

Uviktig naturvern - fin s det? . 

Indi videts økologiske ansvar. 


Viten og handling 

EF og naturvernet. 

FN 's «miljøgrunnlov» . 


Øystein Dalland 	 55/72 
58/72 

Geir og Sigmund 
Hitgva r 60/61 
Bredo Berntsen ..... 67/72 

68/72 
96/72 

BEBYGGELSE, AREALPLANLEGGING 

Femundsmarka - nasjonalpark 

og landskapsvernområde 

Vil vi, så kan vi ."" 

Gjellebekkmyrene .. 


BIOCIDER , FORGIFTNING 


DDT i sjøfuglegg',fra 

Nord-Norge .......... , , . 


FAUNA, FLORA. ØKOLOGI 


Økologiske konsekvenser av 

avfallsdisponering. 

DDT i sjøfuglegg fra 

Nord-Norge 


Økopolitikk - naturvernets 

nye dimensjon 


Kong Karls Land - Sva lbards 

første naturreservat. 

Økologi og sunn fornuft . 

Eggrøveri , en trusel mot 

fuglelivet. 

Svalba rds naturvernlover , 

Fredninger; ulv, bjørn, 

kvitkinngås, ringgås .. 

Moderne skogbruk, det beste 

naturvern ? 


RV 83/7 1 
Røyne Kyllingstad 130/ 7 1 
Asbjørn Moen. 20/72 

Lauritz Sømme og 
Svein Myrberget 12/71 

Olav Skulberg 4/71 

Lauri tz Sømme og 
Svein M yrberget . 12/7 1 

Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaug. 24/71 

Magnar Norderhaug. 36/71 
Th o r Larsen .. 40/71 

52171 
Thor La rsen 70/71 

97/71 

110/7 1 



0kopolitikk, biologi og Oson og superson .... ... .. . . . . 111(71 Masi , Norge . RF ........ . ...... . 

klassekamp . Ivar Mysterud 123/7 1 . «Aksjon tomgang» 111 /7 1 Øko-katastrofe. Magnar Norderhaug. 

Mirakeløkonomi og vekstsyke Plastemballasje i Økonom isk vekst, til hvilken 

i Japan . Ivar Mys terud og miljøsammenheng .. Bjørnar Berger. 136/71 
 pris? . Bredo Berntsen 

Magn ar Norderhaug. 4/72 Enda en skrapundersøkelse Karl H. Brox. 136/71 Norges Dyr ........... . Magne Midttun 
Koblingen mellom øko logi Ikke av svoveldioksyd alene . Hild emay Pettersen. 48/72 Popu li smen i norske sosialisme Bredo Bern tsen .. 
og politikk Iva r Mysterud og østersjøen s skjebnetime. Bjørn Thuv .. 104/72 Zoologi I og 2 ............... . Magnar Norderhaug. 

Magnar Norderhaug . 6/72 Viten og handling Bredo Berntsen 
KONFERANSER «Naturvern og vassdrag» . RV ... .. ........ .. . 

pa den økologiske krise? Ivar Mysterud og Natu r og Ungdom i Norden 34/7 1 
Teknisk-økonomiske løsninger 

Miljø - økonomi - politikk Bredo Berntsen 
Magnar Norderhaug .. 12/72 Etter Stockh olm ............ . . . Magnar Norderhaug. 92/72 «øvre Pasvi k, Stabbursdalen» . RV ........... . ... . 

Alternativer for menneskets «Miljøforum» . . . . .... .. .. . Axel Wannag . 98 /72 
framtid? Ivar Myste rud og t 

Magnar Norderhaug. 17/72 LOVGIVNING. ADMINISTRASJON . RETTSPRAKSI 
LANDSKAPSVERNGjellebekkmyrene ........... . Asbjørn Moen. 20/72 	 Bukk og havresekk som prinsipp 
lVare fiskerier og naturvernet. Bredo Berntsen 44/72 	 Femundsmarka nasjonalpark Svalbard s naturvern lover 

Reklame og økopolitikk . Sigmund Hagvar 46/72 og landskapsvernområde RV 83/7 1 Kl øyvinga i NVE ............ . 
Individets øko logiske ansvar. Geir og Sigmund Moderne skogbruk, Bør utholdenhetsprinsippet 

Hi'gvar 60/72 det beste naturvern? 110(71 grun nlovfes tes? Magne Midttun ..... 
Er de store rovdyrene farlige? Arne Getz. 87 /72 Terskler og tørrlagte elvefar. Reidar Fritzvold 128/71 Justisdepartemen tet støtter 

forbundet ........... . 
Det nye departementet ..

LEDERE Na turvernforbundets FORBUNDET Hardangervidda må spares. 	 2/7 1 partsstilling .. . . Erik Dæhlin . 
Forbundts sekretariat styrket . 3(71 Naturvernets gevins t - W%' 34/7 1 Viktig tillegg til naturvernloven. Sigmund Huse. 
«Norsk natuo> i ny ski kkelse 31(71 Kraftkontrakt som pressm iddel ? 66(7 1 
Natur og Ungdom i Norden 34/71 Moderne skogbruk , 
Årsmelding 1970 (notis) .... 34(7 1 det beste natu rvern ? 110/71 MOTORISERT FERDSEL 
Alle vinner i kunstlotteriet' 35/71 Måtehold og framsyn .. 2/72 Avdeling for teknologiske
Vi takker kunstnerne ......... . . 64/7 1 Det nye departementet 42/72 fremskritt .. . . ....... . 
Represen tan tskapsmøtet Uviktig naturvern - fins det'! .. 58/72 Skarp ingeniørrea ksjon mot 
Bodø 1971 ..... . 98/71 Hva er uforsvarlig? . 82/72 motor ise rt friluftsliv 
«Aksjon tomgang» 111(71 
Nyt t fra «Natur og Ungdom» 2(72 

LITTERATUR NASJONALPARKER, NATURRESERVATER, 
Ju stisdepartementet støt ter Publikasjonsserie om 
Buskerud Natur- og Miljøvern 	 3/72 

FREDNING ER etc. 
forbundet 3/72 Norges Na sjonalparker. Sigmund Huse 31/7 1 Rago nasjonalpark 
Vestlandske under eget tak. 38(72 Det er grenser for vår eksis tens , Rotlia edellauvskogreservat 
Årsmeld ing 1971 48(72 en nytenkning må til Bredo Bern tsen 44/7 1 Kjørholmene naturreservat 
Represen tan tskapsmøtet «Mennesket og Naturmiljøet» . RV .. . ........ . . . 62/7 1 Bliksvær naturreservat 
Bolkesjø 1972 . . . . . 69(72 «Naturen og det moderne Kong Karls land naturreserva t Magna r Norderhaug. 
Naturvernforbundets partsstilling Erik Dæhlin .... . . . . . 89/72 mennesket» . . .......... . RV .. 62/71 Femunden og Trys ilelva RV . . 
Nytt fra kretsforeningene . 109/72 «Forurensning og biologisk Eggrøveri ...... ..... . ... . 
Fra Natur og Ungdom .... 110/72 	 miljøvern» ........... .. . RF . 62/7 1 li vorfor aksjon for å verne 

«Hardangervidda . Naturvern - Hardangervidda? . . ....... . Eilif Dahl .. 
kraftutbygging» RF . 63/71 Hovedstyrets partsinnlegg 

FORURENSNING AV LUFT OG VANN «Ca ppelens store fuglebok» . RF . 63/7 1 	 om vassd ragsvern 
Costa del Skrap Norges Fugler Kristen Krogh 94/7 1 Svalbards nat urvernlover . Thor Larsen .. 
(Oslofjorden 1970) . Ann og Magnar Japans Harakiri . ....... . .. . . . . Magnar Norderhaug .. 95/7 1 Norsk-svensk nasjonalpark lNorderhaug 42/71 Vassdrag og samfunn RV . 95/7 1 fra hav til høyfjell? Dagfinn Hjelle . . . 
Bekjennel se av forurensning .. Erik Andresen 74/71 «Rondane» .......... . RV . 135/7 1 Femundsmarka nasjonalpark 
Avfa ll og skrap må fjernes .. Plastforeningen 91/71 «Børgefje ll » . RV. 135/7 1 og landskapsvernområde. RV .. 



ersol1 11 1/71 Mas i, N orge. RF. . ......... 135/71 Dividalen nasjona lpark . 88/7 1 
Il gang» 111 /71 Øko-katastro fe. Magna r Norderha ug. 136/71 Fredninger ulv, bjørn, 
asje i Økonomisk vekst, til hvilken kvitkinngås, ringgås 97/7 I 
~nheng . Bjø rna r Berger . 136/71 p ri s? . Bredo Bern tsen 39/72 Gjellebekkmyrene . Asbjørn Moen. 20/72 
apundersøkelse ... Karl H. Brox. 136/7 1 No rges D yr . . . . . . . . . . . . M agne M id ttun. 39/72 Bouvetøya na turreservat. Magnar Norderhaug. 64/72 
veldioksyd a lene ... Hildemay Pellersen . 48/72 Po pulismen i no rske sosia lisme . Bredo Berntsen 40/72 Abjørå må ikke regu leres r 82/72 
skjebnetime. Bjørn Thu v. 104/72 Zoologi I og 2 ... . . . .... . . . . Magnar Norderhaug. 40/72 Er de sto re rovdyr far li ge? . Arne Getz .......... . 87/72 

Viten og ha ndling Bredo Berntsen ... 67/72 Bøkeskogen i Larvik. Bredo Bern tsen 100/72 
N SE R «Na turve rn og vassdrag» .. R V .............. 106/ 72 

ngdom i N orden 34/7 I M iljø - øko nomi - po litikk Bredo Bern tsen 107/72 N ATURVERN l ANDRE L AND 
Magnar Norderhaug. «øvre Pasvi k, Sta bbursdalen» . R V .. 107/72 o lm . . 92/72 Natur og Ungdo m i N orden 34/7 1 

». Axel Wannag . 98/72 Naturve rn i andre la nd ..... Magna r N orderha ug. 60/7 1 'I Na turvern i andre land Magna r Norderhaug. 92/7 1 
LOVG IVNIN G. ADMINISTRASJON . R ETTSPRAKSIS Luft- og vann fo rurensningsreise .

PSVERN 
Buk k og havresekk som prinsipp 66/71 til U SA og Canada ....... . . 97/7 1 


arka nasjona lpa rk .l Sva lba rds naturve rnlover 70/71 Naturve rn i and re land ........ . M agnar No rderha ug. 140/7 1 

svernom råde RV . . . . . . . . . . 83/71 
 K løyvinga i NVE ............ 73/71 

<ogbruk, Bør ut ho ldenhetsprinsippet 
NATURVETT, R ENOVASJON , SØPPELl tu rvern ? ... 	 11 0/7 1 grun nlovfestes? ... Magne Midt tun . 116/71 

tørrlagte elvefar. Reida r Fri tzvo1d ... .. 128/7 1 	 Just isdepartementet stø tter Økologiske konsekvenser 
forbunde t .......... . . . . . . 3/72 av avfallsdisponering. Olav Skulberg . . 417 1 
De t nye depa rtementet 42/72 Costa del skrap 
N a turve rn fo rbunde ts (Oslofjorden 1970) . Ann og Magnar 

idda må spa res. 	 2/71 partsstilJ ing ...... . .. . .. Eri k Dælliin . 89/72 Norderhaug .. ' 4217 1 
ts gev in st - Y2% r 34/7 1 Viktig tillegg til na turvernloven . Sigmund Huse. 102/72 Avfa ll og søppel må fjernes Plastforeningen . . 9 1/7 1 
akt so m pressmiddel? . 66/7 1 Elter fo togra feringen ........... Vidar Lian. I I 1/7 1 
ogbruk, Plas temba ll asje i 
turve rn ? 11 017 1 MOT ORISERT FERDSEL miljøsammenheng . Bjø rna r Berger . 136/71 
g fra msyn . ........ . 2/72 A vde ling fo r teknologiske Enda en skrapundersøkelse . Ka rl H . Brox. 136/7 1 
a rtementet .... .. ... 42/72 fremsk ritt ... . . ..... 59/7 1 Bilvrak i na turen A. Bernho ft-Osa 58/72 

.urvern - fins det? 58/72 Skarp ingeniø rreaksjon mot 
svarl ig? .......... .. 82/72 motor ise rt friluftsliv ... 	 96171 

STØY 

Støy og m iljøvern Albrecht E ika 32/7 1 r U R N ASJONA LPARKER , NATURRESERVATE R , 
sserie om FREDN ING ER etc . 
;jonalpa rker ..... Sigmund Huse 31/7 1 UTSTI L LIN G E R Rago nasjona lpa rk 	 21 /7 1 
ser for vå r eks istens, Ro tli a edella uvskogrese rvat . 22/ 71 «Hvor gå r grensen?» ...... .. . . . 59/72
ing må til Bredo Berntsen 44/7 1 Kjørho lmene na turreserva t 	 22/7 1 
t og Na tu rmiljøet» . RV .. .. .. ........ 62/7 1 
 Bliksvær na turrese rva t 	 23/ 71 

VASSDRAG SSAKER . ENERGISPØRSMÅLg det moderne Kong Karls la nd na turreserva t . Magnar No rderha ug. 36/7 1 
... . . . .. .. . . RV. 
 o • ••• o •••••• 6217 1 Femunde n og Trysile lva . RV ........... 5 1/7 1 Hardangervidda må spa res .. 	 2/7 1 

ing og bio logisk Eggrøve ri 	 52/7 1 Aksjonen ska l bre seg so m 
.. . .... . .... . . .... RF ... 62/7 1 H vorfor aksjon for å verne ringe r i vannet 	 217 1 

rvidda. Na turvern 

l 
Hardangervidda? ........ . . .... Eil if Dahl. 54/7 1 La tikro nene rulle ! 	 2/71

ing» ...... RF ..... 63/7 1 H oveds tyrets partsinnlegg 	 Na turvernets gev inst - \12% 3417 1 
store fuglebok» RF .. .... .... .... 6317 1 
 o m vassd ragsvern 68/7 1 Femunden og Trysi lelva ... R V . . . . ........... .. 51/7 1 

ler ........ Kristen K rogh 94/7 1 
 Sva lbard s naturvernlover .. Thor Larsen. 70/71 H vor fo r a ksjon for å verne 
ak iri ........... . , . . Magnar N orderhaug. 95/7 1 
 N orsk-sven sk nasjonalpark 	 H arda ngervidda? .. Eilif Da hl . 54/7 1 

samfunn RV. 	 \95/7 1 fr a hav til høyfjell? .... Dagfinn Hjelle .. 79/71 Kraft ko ntrakt som pressmiddel . 66/7 1 
RV ... . . .. .. . ... . ... 135/7 1 Femundsmarka nasjonalpark Bukk og ha vresekk som prinsipp 66/7 1 

'>, • • ••.. ,'. R V ... ....... .. . .. .. 135/7 1 og landskapsvern område . . RV ......... . 83/71 Avdeling fo r kraftve rkslyri kk 67/7 1 



Hovedstyret med partsinnlegg 
om vassdragsvern 
Kløyvinga i NVE . 
Norsk-svensk nasjonalpark 
fra hav til høyfjell ? 
Femundsmarka - nasjonalpark 
og landskapsvernomrftde 
Sterk oppslutning om 
SpersL<ldutvalge t 
Terskler og tørrlagte elvefar. 
Noen tanker om kraftbesparende 
tiltak 
Hva er uforsvarlig? ..... . 
Åbjøra må ikke reguleres r 
Økonomiske fylgj er av 
kraftutbygging for bygdene 

Dagfinn Skjelle. 

RV. 

Reidar Fritzvold 

Ottar Melby. 

Kjell Magne Flekkøy. 

VEIER OG ANDRE TEKNISKE INNGREP 

Gjellebekkmyrene Asbjørn Moen 

A RTI K KELFORFATTERE 

And resen, Erik .. . .. 
Borchgre vink , Nils 

Berger, Bjørnar 

Bergersen, Ole Fr. 
Bernhoft-Osa, A . 
Berntsen, Bredo. 
Berntsen, Bredo. 
Berntsen, Bredo. 

Berntsen, Bredo. 
Berntsen , Bredo .. 
Berntsen, Bredo .. 
Bern tsen , Bredo. 
Bern tsen , Bredo .. 
Brox, Karl H . 
Dahl , Eilif. 

Dalland , Øystein ... 
Dalland, Øystein . 
Dæhlin, Erik . . . 

Eika, Albrecht .. 
Fritzvold, Reid ar. 
Flekkøy, Kjell Magne 
Getz, Arne .... 
Huse, Sigmund. 

Bekjempelse av oljeforurensning. 
Skrekkelige na turve rn
perspektiver . 
PlasLembaliasje i 
miljøsammenheng . 
Kvi tskriupresLinn 
Bilvrak i naturen 
Det er grenser for vår eksistens. 
Menton-erklæringen .. 
«Økonomisk vekst, til 
hvilken pris'i» 
«Populismen i norsk sos ialisme» . 
Våre fiskerier og naturvernet. 
Viten og handling 
Bøkeskogen i Larvik . 
«Miljø, økono mi , politikk» 
Enda en skrapundersøkelse . . . . 
H vo rfor aksjon for å verne 
Hardangervidda? . 
Miljøvernstress 
Klondyke i nord ........ . 
Naturvern forbundets 
partsstilling 
Støy og miljøvern ........ .. . 
Terskler og tørrlagte elvefar 
Kraftbygging og distriktsøkonomi 
Er de store rovdyr farlige? . 
Publikasjonsserie om 
nasjonalparkene 

6817 1 
73/71 

79171 

83171 

11 2(71 
128(7 1 

49(72 
82(72 
82(72 

84/72 

20(72 

74(7 1 

52(72 

136(71 
10(7 1 
58(72 
44(71 

132(71 

39(72 
40(72 
44(72 
67(72 

100(72 
107(72 
136(7 1 

54 /72 
31(72 
55(72 

89(72 
32(72 

128(72 
84(72 
87(72 

31(71 

Huse, Sigmund. 

Huse, Sigmund . 
Hågvar, Geir 
og Sigmund 
Hågvar, Sigmund. 
Krogh, Kristen. 
Kyllingstad, Røyne. 
Larsen, Thor 
Larsen , Thor 
Lian , Vidar. 
Melby, Ottar 
Midttun , Magne 

Midttun, Magne 
Moen , Asbjørn .. 
Myrberget , Svein og 
Sømme , Lauritz. 

Mysterud, Ivar. 

Mysterud , Ivar og 
Nordhaug, M agnar .. 

Mysterud , Iva r og 
Norderhaug, Magnar 

- » _. 

-	 »

-	 » -

Norderhaug, Magnar 
Norderhaug, Magnar 
Norderhaug, Magnar 
Norderhaug, Magnar 
Norderhaug, Magnar 
Norderhaug, Magnar 
Norderhaug, M agnar 
Norderhaug, Ann 
og Magnar 
Pette rsen , Hildemay 
Plastforeningen . . . . . 
Skjelle , Dagfinn . . . 

Skulberg, Oiav . 

Sømme, Lauritz og 
Myrberget , Svein .. 

Thuv, Bjørnar 
Wannag, Axel 

FN-k onferansen om 

menneskets naturmiljø. 

Viktig tillegg til naturvernloven 


Individets økologiske ansvar 

Reklame og økopolitikk . 

«Norges fuglen> . 

Vil vi så kan vi ... 

Økologi og sunn fornuft. 

Svalbards naturvernlover .. 

Etter fotograferingen ......... . 

Kraftbesparende tiltak ......... . 

Bør utholdenhetsprinsippet 

g runnlovfes tes? 

«N orges dyr» .. . . 

GjeIJebekkmyrene. 


DDT i sjøfuglegg fra 

Nord-Norge ............... .. . 

Økopolitikk, biologi og 

klassekamp. . ........ . . . . 


Økopolitikk, naturvernets 

nye dimensjon ............... . . 


Mirakeløkonomi og vekstsyke 

Koblinger mellom økologi 

og politikk 

Tekniske - økonomiske løsninger 

på den økologiske kri se? 

Alternativer for menneskehets
fremtid ? 

Kong Karls land naturreservat 


36(72 
102(72 

60(61 
46(72 
94(7 1 

130(7 1 
40(7 1 
70(71 

111(71 
49(72 

11 6(72 
39(72 
20/72 

12(7 1 

123(71 

24(71 

4(72 

6(72 

12/ 72 

17(72 
36(7 1 

Naturvern i andre land,60(71, 92(71,140(7 1 
<<Japans harakiri» 

Bouvetøya naturreservat 

«Økokatastrofe» . . . . . . . . . . . 

«Zoo logi I og 2» .' .. ,.... . .... 

Etter Stockholm ... .. . ... .. . . . . 


Costa del skrap. 

Ikke av svoveldioksyd alene 

Avfall og skrap må fj e rnes. 

No rsk-svensk nasjona lpark fra 

hav til høy ljeJl" . . ...... . ... .. . 

Økologiske konsekvenser av 

avfallsdisponering. 


DDT i sjøfuglegg fra 

Nord-Norge ......... . 

Østersjøens skjebnetime. 

«M i1jøforum» 


94(7 1 
64(72 

136(7 1 
40(72 
92(72 

42(71 
48(72 
9 1(7 1 

79(7 1 

4(71 

12(71 
104(72 
98(72 

SKOG 

OG 

MARK 

Tidsskrift for na turvern og 
feltbiologi -
levende og innholdsrikt. 
Utgitt av Natur og Ungdom 
(Norges Naturvernforbunds 
ungdomsorganisasjon) 
4 nummer årlig. Årsabonnement 
kr. 10,- sendes til 

Skog og Mark 
Boks 8268 Hammersborg - Oslo l 
Postgironr. 204292 

er e 

MI 
Vi 	v 

l 
t 

MI 
Ab 
kr. 	' 

Un 

o 

o 

o 

Nav 

Adr 

Post 

Bel 

Adr 



FN-konferansen om 
menneskets naturmiljø 36/72 

mund. Viktig tillegg til naturvernloven 102/72 

mund. 

Geir 
JOd Individets økologiske ansvar. 60/61 
Sigmund .. Reklame og økopolitikk . 46/ 72 

risten . . «Norges fugler» . . . . . . . . . . . . 94/71 
ad , Røyne .. Vil vi så kan vi .... .. . .. ... . . 130/71 
ho r Økologi og sunn fornuft . . 40/71 
ho r Svalbards naturvernlover . 70/71 
ar .. Etter fotograferingen ....... . . . 111/71 

)tta r Kraftbesparende tiltak 49/72 
Magne Bør u tholden hetspri nsi ppet 

grunnlovfestes? . . . . . . . . . . 116/72 
Magne «Norges dyr» . 39/72 

sbjørn . Gjellebekkmyrene . . . . .. . ... . 20/ 72 
et , Svein og 
Lauritz .. DDT i sjøfuglegg fra 

Nord-Norge. 12/7 1 
, Iva r . . Økopolitikk, biolog i og 

klassekamp. 123/71 
, Iva r og 

g, Magnar . Økopolitikk, naturvernets 
nye dimensjon 24/71 

, Ivar og 
aug, Magnar Mirakeløkonomi og vekstsyke 4/72 
» - Koblinger mellom økologi 

og politikk 6/72 
) - Tekniske - økonomiske løsninger 

på den økologiske kri se? 12/72 
) - Alternativer for menneskehets

fremtid? ................ ... . . 17/72 
ug, Magnar Kong Karls land naturreserva t ... 36/7 1 
ug, Magna r Naturvern i andre land , 60f7 1, 92/7 1, 140/7 1 
ug, Magnar <<Japans harakiri» 94/71 
ug, Magnar Bouvetøya naturreserva t 64/72 
ug, Magnar «Økokatastrofe» . 136/71 

"ug, Magnar «Zoologi I og 2» . 40/72 
ug, Magnar Etter Stockholm .. . 92/72 
ug, Ann 

ar . ... . .. .. Costa del skrap .... 42/71 
, Hildemay I kke av svoveldioksyd alene 48/72 
ningen . A vfall og skrap må fjerne s . 91 /7 1 
agfinn Norsk-svensk nasjonalpark fra 

hav til høyljell'l . 79/71 
, Oiav .. Økologiske konsekvenser av 

avfallsdisponering. 4/71 
Lauritz og 
t, Svein .... DDT i sjøfuglegg fra 

Nord-Norge. 12/7 1 
ørna r Østersjøens skjebnetime . 104/72 
Axel «Miljøforum» 98/72 

SKOG 

OG 

MARK 

Tidsskrift for naturvern og 
feltbiologi 
levende og innholdsrikt. 
Utgitt av Natur og Ungdom 
(Norges Naturvernforbunds 
ungdomsorganisasjon) 
4 nummer årlig. Årsabonnement 
kr. 10,- sendes til 

Skog og Mark 
Boks 8268 Hammersborg - Oslo I 
Postgironr. 204292 

er et nytt blad om vårt samfunns miljøproblemer. Det utgis av Pax Forlag. 

MILJØ-magasinet er ikke bare et blad om forurensinger. 
Vi vil også bringe stoff om 
- lo k a I m i Ij ø e t slik vi finner det i norske bygder og byer 
- bom i1j ø e t slik det foreligger idag og slik det formes 

av moderne boligbygging 
- arbeid s miljøet slik det finnes på arbeidsplassene. 

trafikkmiljøet som det preges av stadig flere privatbiler og større 
trafikkårer 
livsmilj ø et slik det trues i et langsiktig, økologisk perspektiv. 

MILJØ-magasinet fås kjøpt i Narvesen , og koster i løssalg kr. 6,-. 
Abonnementpri s : Kr. 30,-. Det er også mulig å tegne et støtteabonnement på 
kr. 250,-. Da vil en få tilsendt alle kommende årganger av bladet. 

Undertegnede bestiller MILJØ-MAGASINET 

o Prøvenummer .... . . . . . ... . ........ . . . . . gratis 


o abonnement for et år (6 nr.) ...... . . . . . .... . . . kr. 30,

o støtteabonnement kr. 250,-

Navn: ... 

Adresse: 

Poststed: 

Beløpet er innbetalt til Pax Forlags postgirokonto: 201204 
Adresse: MILJØ-magasinet, Postboks 100, Skøyen, Oslo 2. 

17 



Fegl/inger av Viviul/ Zahl Olsel/. 

Bakgrunn og formål 
Norges Naturvernforbund gjennomførte 
våren 1972 en medlemsundersøkelse. 
Bakgrunnen var a t forbundet ønsket å 
høre medlemmenes mening om en kon
tingentforhøyelse. Undersøkelsen skulle 
dessuten forsøke å belyse medlemsmas
sens sammensetning og engasjemen t i na 
tur- og miljøvernspørsmål, og medlem
menes tilknytning til organisasjoner og 
offentlige organer som deltar i arbeidet 
med natur- og miljøvernsaker. På den 
måten håpet en å få vite noe om NNV's 
muligheter for å spre informasjon og på
virke avgjørelser gjennom medlemmene. 

Opplegget av undersøkelsen. 
For å få svar på disse spørsmål ble et 
spørreskjema sendt til et utvalg på 1000 
hovedmedlemmer. Skjemaet skulle 
egentlig vært besvart av et rent tilfeldig 
og representativt utvalg. Men forskjellige 
forhold har ført til at landdistrikene i en 
viss grad er blitt overrepresentert. De fore
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HVEM ER MEDLEM 
AV 
NORGES NATURVERN
FORBUND? 


A V JON TEIGLAND 

spurte utgjorde derfor bare et neSlen re
presentativt utvalg. Dessuten var det en 
vesentlig del av de uttrukne som ikke 
svarte på spø rsmålene, idet bare 521 per
soner svarte. Disse forhold gjør det va n
skelig å trekke konklusjoner om med
lemsmassen generelt. Resulta tene kan 
imidlertid fortelle mye om den halvparlen 
av medlemsmassen som svarene repre
senterer. Hvor vidt ikke-svarergruppen 
har fellestrekk med svarergruppen lar seg 
ikke vurdere statistisk. Men det er trolig 
at svarerne var mer motiverte og hadde 
bedre muligheter til å svare. Sannsynlig
vis har motivasjonen sammenheng med 
større interesse for NNV 's a rbeid og na
tur- og miljøvernspørsmål generelt. Sva
rerne kan derfor ha vært noe mer enga
sjerte na tu rverntilhengere enn ikke-sva
rerne. D et gjør at en spesielt skal være 
forsikti g med å bruke resultatene til å si 
noe om medlemmenes generelle holdning 
til naturvernarbeid. Svarerne er trolig 
noe mer ak tive og «positivt» innstilte enn 
medlemmene sett under ett. 

Likevel gir resultatene så mange nye 
og nyttige opplysninger om NNV's med
lemmer a t de fortjener oppmerksomhet. 

Om medlemsmassens sammensetning. 
Resultatene antyder at a lle a ldersgrupper 
er representert i medlemsmassen som i 
befo lkningen forøvri g. Interessen for for

bundet og naturvernarbeidet er tilsynela
tende ikke knyttet til bestemte alders
grupper, selv om det er en svak tendens til 
at det er noe flere unge enn eldre. K vinne
ne derimot har tydeligvis både mindre in
teresse av og muligheter til å være med
lem av NNV. Det er nesten 7 ganger så 
mange mannlige som kvinnelige medlem
mer. Men her bør en huske a t kvinnene 
trolig ofte er husstandsmedl emmer - og 
ikke hovedmedlemmer som undersøkel
sen kartla . Dessuten må vi regne med at 
enkelte kvinner lar sin mann representere 
deres felles interesse for na turvern gjen
nom hans medlemskap. Men selv om vi 
tar dette tradisjonelle kjønnsrollemøn
stret med i vurderingene er medlemsmas
sen mark ert mannsdominer t. 

Medlemsmassen representerer imid
lertid a ll e geografiske områder. (Tabell l) 
Sett i forhold til befolkningsandelen står 
NNV sterkest i Trøndelagsfylkene. Ab
solutt sett dominerer ØstlandeL. 

Tabell 2 

TabeJll. 

Medlem 

Prosent. 


MediemI 
Medlem, 
Norges 

' ) Kilde: 

AtN 
organisa~ 

som av I 
noen fl e 
medlems 
sannsynl 
utvalget 

De som svarte og den norske befolkning etter levev, 

Skole Hus Pensjo
elev, mor nist, 
student. trygdet. 

De som 
. svarte Il 3 6 

Norges 
befolknin g l

) 8 29 

l ) Kilde : Ferieundersø kelsen 1970 - Statistisk Sentra 
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bundet og naturvernarbeidet er tilsynela Tabell L 
tende ikke knyttet til bestemte alders
grupper, selv omdet er en svak tendens til Medlemmene som svarte, medlemsmassen og den norske befolkning etter bosted. 
a t det er noe flere unge enn eldre. K vinne Prosent. Basis 521 personer. 
ne derimot har tydeligvis både mindre in
teresse av og muligheter til å være med Nord- Trønde- Vesl- Sør- øst
lem av NNV. Det er nesten 7 ganger så Norge lag landet landet landet i alt 
mange mannlige som kvinnelige medlem
mer. Men her bør en huske at kvinnene Medlemmene som svarte 13 13 23 3 47 99 
trolig ofte er husstandsmedlemmer - og Med lemsmassen 19721

) 8 18 30 3 51 100 
ikke hovedmedlemmer som undersøkel Norges befolkning 12 9 25 5 49 100 
sen kartla. Dessuten må vi regne med at 
enkelte kvinner lar sin mann representere l) Kilde : Natu rvernforbundets medlemsregister. 
deres fell es interesse fo r na turvern gjen
no m hans medlemskap . Men selv om vi 
tar dette tradisjonell e kjønnsrollemøn
stret med i vurderingene er medlemsmas At NNV er blitt en landsomfattende Med lemmene representerer dessuten 
sen marker t mannsdominert. organisasjon , framgår såvel av materia let alle yrkesgrupper (Tabell 2). Mangelen 

Medlemsmassen representerer imid som av medlemskarloleket. (Når det er på kvinnelige medlemmer gjør at hus
lert id alle geografiske områder. (Tabell I) noen flere svarere fra Nord-Norge enn mødrene er underrepresentert i forhold 
Sett i forhold til befolkningsandelen slår medlemskartoteket skulle tilsi har det til befolkningen forøvrig. På grunn av at 
NNV sterkest i Trøndelagsfylkene . Ab sannsynligvis sammenheng med hvordan enkelte lærere ikke ha r oppfattet seg som 
sol utt selt dominerer Østlandet. utvalget av intervj upersoner ble trukket). ansatt (<<andre ansatte»), men har oppgitt 

Tabell 2 

De som svarte og den norske befolknin g etter levevei. Prosent. Basis 52 1 personer. 

Skole- Hus- Pensjo- Ansatt Andre Selv- Andre Ikke 
elev, mor nist, i indu ansatte. stendige selv yrkesak tive 
student. trygdet. stri , i jord , stendige ellers 

bygge, skog
anlegg bruk , 

fiske. ialt 

De som 
. svarte Il 3 6 Il 29 8 13 13 100 

Norges 
befolkning! ) 8 29 9 14 28 5 5 5 100 

l) Kilde: Ferieundersøkelsen 1970 - Sta tistisk Sentralbyrå. 
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MEDLEM 

ATURVERN

Likevel gir resulta tene så mange nye 
og nyttige opplysninger om NNV's med
lemmer at de fortjener oppmerksomhet. 

Om medlemsmassens sammensetning, 
Resultatene antyder at a lle aldersgrupper 
er representert i medlemsmassen som i 
befolkningen forøvri g. In teressen for ror
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at de er «ikke yrkesakti ve ellers», skjuler 
tabellen trol ig at forbundets med lemmer 
representerer «funksjonærene» noe mer 
enn tabellen viser. 

NNV's medlemmer overrepresen terer 
imidlertid klart de deler av befo lkningen 
som har høyest inntekt (Tabell 3) og ut
danning. Mens 60 prosent av svarerne 
tjente mer enn 40.000.- kr. i 197 1 va r det 
bare 21 prosent av befolkningen generelt 
som hadde en slik inntekt. 

60 prosent av medlemmene hadde a rti
um eller høyere almen utdanning, mot 8 
prosent blan t befolkningen. Hele 30 pro
sent av medlemsmassen hadde embetsek
samen fra universitet eller høgskole. De 
systematiske opplysninger som er gitt i 
spørreskjemaet antyder a t de aller neste 
akademiske miljøer er representert, muli
gens nest fra realfag, teknisk høgskole, 
medisin og land brukshøgskolen. 

Av medlemmene generelt nevnte nes
ten 20 prosent en eller annen form for 
jord- eller skogbruksutdanning. 

Jnntekts- og utdanningsrallene viser 
sannsynligvis at NNV hi tt il har fått sine 
medlemmer fra naturorienterte akademi
kerkretser samt befolkningsgrupper som 
på annen måte er knyttet til naturen ved 
sitt arbeid . Det gjenspeiler ikke nødven
digvis at befolkningen ell ers er uinteres
sert i NNV's gjøremå l. Kanskje er det 
li ke mye mangel på kjennskap til NNV 
som er forklaringen på at noen befolk
ningsgrupper er mindre representert 
blant medlemmene. 

Endringer i medlemsstrukturen . 
Undersøkelsen antyder at det har skjedd 
en endring i med1emsrekrutteringen de 
siste årene. Det er i dag langt flere yngre 

Tabell 3. 

Medlemmene som svarte og den norske befolkning etter husholdningsinntekt. 
Prosen t. Basis 52 1 personer. 

Under 10000- 20000- 40000- 60000 Ube
10000 19900 39900 59900 kr. svart. 
kr. kr. kr. kr. og over I alt 

Medlemmene 
som svarte 7 5 26 29 31 3 101 
Norges be
folkning l 

) lO 19 48 172 ) 42 ) 2 99 

l) Kilde: Ferieundersøkelsen 1970. Statistisk Sentralbyrå. 
2) Tallene er beregnet ut fra Ferieundersøkelsen 1970. 

medlemmer enn før (Tabell 4) . For 5 år prosent av de nye medlemmene er under 
siden var nesten 70 prosent av medlem 35 år, mot bare noe over 16 prosen t for 5 
mene (som svarte) 40 å r eller eldre (45 år ti r siden. 
og eld re i dag) mens bare 25 prosen t av de 
nye medlemmene tilhører den samme a l Tabell 4 antyder dessuten den sterke 
dersgruppen. Eller med andre ord: 50 økliingen av an tall medlemmer i det siste. 

Tabell 4. 

Medlemmene som svarte etter alder og antall år som medlem. Prosent. 

Under 25 35 45 65 tallet på 
25 år. 34 år. 44 år. 64 år. og personer 

over. som 
i all. sva rte . 

Medlemstid : 
Under 2 år. 21 30 24 22 3 100 151 
2 - 5 år. 13 25 19 32 Il 100 222 
over 5 år. 3 13 16 53 16 101 148 
De som 
svarte 12 23 19 35 10 99 511 

Bare omlag 30 prosent av de nåværende Tabell 5. 
medlemmer har vært medlem i mer enn 5 
år. Det tilsvarer et medlemstall på om De som 
trent 6000 i 1967/68. Fra dette tidspunkt 
øk te medlemstallet med omlag 8000 fram 
til 1970. Etter 1970 har medlemstall et økt 
med nye 6000. Samtidig har den kvinneli 
ge del av medlemsmassen økt fra 4% til 
18%. 

NNV har dessuten i større grad enn 
tidligere blitt en landsomfattende organi Medlem. 
sasjon. (Tabell 5) Mens 16 prosent av Under 2 
medlemmene for 5 år siden var bosatt i 2 - 5 år. 
Nord-Norge og Trøndelag er 31 prosent Over 5 å 
av de nye medlemmene (som svarte) fra De som 
disse landsdelene. På Vestlandet og øst sva rte. 
landet har økningen i medlemstallet ikke 
vært like sterk som i de nord ligere deler 
av landet. jordbru 

Medlemsandelen er trolig også økt for selvstene 
yrkesgrupper som funksjonærer (dvs. 
«andre ansatte») og skoleelever/studen Medl 
ter. Det har rel ativt sett vært en tilbake for grup 
gang blant pensjon ister, selvstendige i 7) Mens 

Tabell 6. 

Medlemmene som sva rte etter levevei og anta ll år s 

Skole- Hus- Pensjo- Ans 
ele v, mor. nist, i ind 
student. trygdet. stri , 

bygg 
an1e 

Medlemstid: 
Under 2 år. 17 I 3 
2 - 5 år. 12 6 7 

Over 5 år. 3 9 

De som 
svarte. 11 3 6 
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den norske befolkning etter husholdningsinntekt. 

00 20000 40000 60000 Ube

00 39900 59900 kr. svart. 

kr. kr. og over I alt 

5 26 29 31 3 101 

9 48 172 ) 42
) 2 99 

70. Statistisk Sentralbyrå. 
-ieundersøkelsen 1970. 

For 5 å r prosent av de nye medlemmene er under 
medIem 35 år, mot bare noe over 16 prosent for 5 
re (45 å r år siden. 
ent av de 
mme al Tabell 4 antyder dessuten den sterke 
o rd : 50 økriingen av antall medlemmer i det siste. 

Bare omlag 30 prosent av de nåværende Tabell 5. 
medlemmer har vært medlem i mer enn 5 
år. Det tilsvarer et medlemstall på om- De som svarte etter bosted (i 1972) og antall år som medlem. Prosent. 
trent 6000 i 1967/68. Fra dette tidspunkt 
økte medlemstallet med omlag 8000 fram Nord- Trønde- Vest- Sør- øst- Tallet 
til 1970. Etter 1970 har medlemstallet økt Norge lag landet. landet. landet. på per
med nye 6000. Samtidig har den kvinneli soner 
ge del av medlemsmassen økt fra 4% lil som 
18%. i alt. svarte. 

NNV har dessuten i større grad enn 
tidligere blitt en landsomfattende organi Medlemstid: 
sasjon. (Tabell 5) Mens 16 prosent av Under 2 år. 18 13 20 4 45 100 151 
medlemmene for 5 år siden var bosatt i 2 - 5 år. 12 18 22 3 46 101 222 
Nord-Norge og Trøndelag er 31 prosent Over 5 år. Il 5 27 3 54 100 148 
av de nye medlemmene (som svarte) fra De som 
disse landsdelene. På Vestlandet og øst svarte. 13 13 23 3 47 99 521 
landet har økningen i medlemstallet ikke 
vært like sterk som i de nordligere deler 
av landet. Jordbruk, skogbruk og fiske, samt andre mene tjener under 40.000.- kr. i 1972 var 

Medlemsandelen er trolig også økt for selvstendige. (Tabell 6). del bare 28 prosent som hadde en årlig 

yrkesgrupper som funksjonærer (dvs. husholdningsinntekt under 40.000.- kr. 

«andre ansatte») og skoleelever/studen Medlemsandelen er trolig også økt noe for 5 i'tr siden. Forskjellen reflekterer 

ter. Det har relativt sett vært en tilbake for gruppen med lavere inntekter. (Tabell imidlertid også inntektsøkningen fram til 
gang blant pensjonister, selvstendige i 7) Mens 42 prosent av de nyeste medlem- i dag. 

Tabell 6. 

Medlemmene som svarte etter levevei og antall år som medlem. Prosent. 

Ider og antall år som medlem. Prosent. 

35 45 65
å r. 44 år. 64 år. og 

over. 
i alt. 

tallet på 
personer 
som 
svarte. 

Skole
elev, 
student. 

Hus
mor. 

Pensjo
nist, 
trygdet. 

Ansatt 
i indu
stri, 
bygge, 
anlegg. 

Andre 
an
satte. 

Selv
stendige 
ijord
skog
bruk, 
fiske. 

Andre 
selv
stendige. 

Ikke 
yrkes
aktive 
ellers. 

r alt. 

Tallet på 
personer 
som svarte 

O 
5 

13 

_3 

24 
19 
16 

19 

22 
32 
53 

35 

3 
Il 
16 

lO 

100 
100 
101 

99 

151 
222 
148 

Sl l 

Medlemstid: 
Under 2 år. 
2 - 5 år. 
Over 5 år. 
De som 
svarte. 

17 
12 
3 

11 

l 
6 

3 

3 
7 
9 

6 

12 
12 
9 

Il 

32 
26 
29 

29 

6 
7 

Il 

8 

lO 
Il 
20 

13 

19 
20 
17 

19 

100 
101 
99 

100 

151 
222 
148 

521 
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Om medlemmenes tilknytning til andre or
ganisasjoner. 
Medlemmenes tilknytning til organisa
sjoner utenfo r NNV utdyper bildet av 
med lemsmassens sammensetning og be
tydning i det norske samfunn. Det fortel
ler også noe om de informasjo ns- og kon
taktmuligheter NNV har gjennom sine 
medlemmer, sam t en del om det grunnlag 
medlemmene er «rekruttert» på. Sann
synli gvis er yrkets betydning for natur
og miljøvern interessen den viktigste år
sak til medlemsskap i NNV, idet langt 
fl ere medlemmer er kn yttet til yrkesorga
ni sasjoner enn til friluftsli vorganisasjone
ne. (Tabell 8). 

42 prosent av svarerne va r medlem av 
bransje- ell er yrkesorgan isasjon . 17 pro
sen t var medlem av fagforening (LO og 
lignende) - mot noe over 20 prosent fag
organiserte i befolkningen generelt. 14 
prosen t var medlem av jordbruk/skog
bruk/Ilsker-organisasjon. 

Hele 32 prosent var medlem av et poli
tisk parti. D et tilsvarer omlag 3200 parti-

Blan t «andre fr iluftslivorganisasjoner» 
var nevnt SNM, Speiderguttforbundet, 
Norsk Ornitologisk fo rening, K .N.S. o.l. 

Omlag halvparten av dem som var 
medlem av yrkes- ell er politiske organisa
sjoner var ikke m edlem av friluftsliv- ell er 
idrettsorganisasjo n. Altså er det en gan
ske betydelig del av NNV's medlemmer 
som ikke er organiserte friluftslivutøvere. 
D eres hovedgrunn for å bli medlem av 

.~v\v\~~~ 

NNV synes derfo r i mindre grad å ha 
kopling til vern av egne fritidsinteresser. 

Bare 8 prosent av svarerne var ikke 
medlem av noen annen organ isasjon enn 
NNV. Dette ha r ganske sikkert sammen
heng med medl emmenes høye utdan
ningsnivå generel t. Personer med høy ut
danning er oftere med i organisasjoner 
enn and re, og ha r dessuten fl ere tillits
verv. 

Av NNV's medlemmer har hele 31 
prosent (tilsvarende 3000-6000 personer) 
vært tillitsmenn i nærings- eller yrkesor 
ganisasjoner, mens 22 prosent (eller 
220~400 personer) har vært eller er til
litsmenn i politi ske partier. Hva slags til
litsverv vites ikke, men enkelte svar tyder 
på a t NNV 's med lemmer til dels sitter i 
ledende eller innfl ytelsesri ke st illinger. 
NNV 's innflytelse er av den grunn kan 
skje mer betydningsfull enn medlems
ta llet alene gir inn trykk av. 

Medlemmenes tilknytning til naturvernar

beide. 

Medlemmenes muligheter til å informere 

og påvi rke beslutninger er ikke bare av 

hengig av organisasjonstilknytning og til

litsverv. Vesentlig er del også om med

lemmene kjenner personer i massemed ia 

og i det poli tiske liv som de kan ta kon

takt med hvis de ønsker å reise natur

vernspørsmål. 


NNV's medlemmer har til en viss grad 
tilgang til slike ressurser. (Tabell JO). 
H vert fjerde medlem av NNV kjenner en 
journa list , et medlem av bygningsrådet, 
friluftsrådet, viltnemnda, eller en kom
munepolitiker. En av ti kjenner en stor
tingsmann. Hvert tredje medlem kjenner 
ingen slike nøkkelpersoner. 

Tabell 7 

Medlem 

Medlem 
Under 2 
2 - 5 å r. 
Over 5 ~ 
De som 

Tabell 8 

Medlem 
Prosent. 

Norges. 
eller lok 
Ilskerfor 
Den N o 
eller anc 
Andre fJ 
Idrettsf( 
Jordbru 
organise 
Fagforel 
Bransje/ 
Politisk 

Natu 
ter også 
12 proSt 
per av 

med lemmer blant de 10.000 hovedmed
lemmene som svarene representerte, eller 
vel 6.000 partimedlemmer tota lt hvi s ik
ke-svarerne har en partitilknytning som 
svarerne. 

De t va r også fl ere som var medlem av 
idrettsfo rening enn av rene friluftslivor
ganisasjoner. 37 prosent var med i id
rettsforening, 30 prosent i turistforening 
og 21 prosent i jeger- og fi skerforening. 
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edmed Blant «andre friluftslivorganisasjoner» 

rte, eller var nevnt SNM, Speiderguttforbundet, 

hvis ik Norsk Ornitologisk forening, K.N.S. o. I. 

ing som Omlag halvparten av dem som var 
medlem av yrkes- eller politiske organisa

dlcm av sjoner var ikke medlem a v friluftsli v- eller 

ftslivor idrettsorganisasjon. Altså er det en gan

ed i id ske betydelig del av NNV 's medlemmer 

orening som ikke er organiserte fril uftslivu tøvere. 

orening. Deres hovedgrunn [or å bli medlem av 

NNV synes derfor i mindre grad å ha 
kopling til vern av egne fritidsinteresser. 

Bare 8 prosent av svarerne var ikke 
medlem av noen annen organisasjon enn 
NNV. Dette har ganske sikkert sammen
heng med medlemmenes høye utdan
ningsnivå generelt. Personer med høy ut
danning er oftere med i o rganisasjoner 
enn andre, og har dessuten flere tillits
verv. 

Av NNV's medlemmer har hele 31 
prosent (tilsvarende 3000-6000 personer) 
vært tillitsmenn i nærings- eller yrkesor
ganisasjoner, mens 22 prosent (eller 
2200-4400 personer) har vært eller er til
litsmenn i politiske partier. Hva slags til 
litsverv vites ikke, men enkelte svar tyder 
på at NNV 's medlemmer til dels sitter i 
ledende eller innnytelsesrike stillinger. 
NNV 's innflytelse er av den grunn kan
skje mer betydningsfull enn medlems
ta llet a lene gir inntrykk av. 

Medlemmenes tilknytning til naturvernar

beide. 

Medlemmenes muligh eter til å informere 

og påvirke beslutninger er ikke bare av

hengig av organisasjonstilknytning og til

litsverv. Vesentlig er det også om med

lemmene kjenner personer i massemedia 

og i det politiske liv som de kan ta kon

takt med hvis de ønsker å reise natur

vernspørsmå l. 


NNV 's medlemmer har til en viss grad 
tilgang til slike ressurser. (Tabell 10). 
H vert fjerde medlem av NNV kjenner en 
journalist, et medlem av bygningsrådet, 
friluftsrådet, viltnemnda , eller en kom
munepolitiker. En av ti kjenner en stor
tingsmann. Hver t tredje med lem kjenner 
ingen slike nøk kelperso ner. 

Tabell 7. 


Medlemmene som svarte etter husholdningsinntekt og antall å r som medlem. Prosent. 


Under 10000- 20000- 40000- 60000- Ube
10000 19900 39900 59900 og svart. 
kr. kr. kr. kr. over. [ alt. 

Medlemstid: 
Under 2 år. Il 5 26 26 27 5 100 
2 - 5 år. 8 5 27 27 31 2 100 
Over 5 år. I 3 24 34 34 2 98 
De som svarte. 7 5 26 29 31 3 101 

Tabell 8. 

Medlemmene som svarte etter om de var medlem i andre organisasjoner/ foreninger. 
Prosent. Basis 521 personer. 

Var Var ikke 
med lem med lem I a lt 

Norges Jeger og Fiskerforbund 
eller lokale jeger- eller 
fiskerforeninger ... .. . ... .. . . . . 21 79 100 
Den N orske Turistforening 
eller andre turistforeninger. 30 70 100 
Andre friluftsorganisasjoner .. 8 92 100 
Idrettsforeninger ............ 37 63 100 
Jordbruks/skogbruks/fisker
organisasjon ........... 14 86 100 
Faglorening (LO o . L) ...... . . . . . . . 17 83 \00 
Bransje/yrkesorganisasjon .... . .. . .. 42 58 100 
Politisk parti ........... . .. .. . . 32 68 100 

Naturlig nok ha r de med nest kontak heter. Hele 80 prosent av disse hadde ut
ter også deltatt mest i naturvernarbeid. nyttet disse mul ighetene. Av svarerne 
12 prosent av de forespurte kjente 5 ty uten kontaktnett va r det bare 30 prosent 
per av kontakt- eller påvirkningsl11ulig- som hadde ta tt del i naturvernarbeid. 
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Tabell 9. 

Med lemmene som svarte etter om de hadde hatt eller har tillitsverv i organisasjoner/ 

foreninger. Prosent. Basis 521 personer. 


Er eller har Har ikke 
vært tilli ts væ rt tillits
mann. mann. l alt. 

Friluftsorgan isasjon 16 82 100 
Nærings/yrkeso rganisasjon 31 69 100 
Politisk parti 22 78 100 

Tabell lO. 

Medlemmene som svarte etter om de kjente personer i massemedia og offentlige 

sti llinger som de kunne ta opp naturvernproblemer med. Prosent. Basis 52 1 personer. 


Kjente. Kjente ikke I alt 

Journ ali st 25 75 100 
Medlem av offentlig råd/nemnd 22 78 100 
Offentlig ansatt 22 78 100 
Kommunepolitiker 35 65 100 
Stortingsmann 9 91 100 

Tabell 11. 
Medlemmene som svarte etter om de noen gang hadde deltatt i forskjellige former for 
naturvernarbeid. Prosent. Basis 521 personer. 

Hadde. Hadde ikke I alt. 

Skrevet innlegg i/t il aviser eller 
tidsskrifter om naturvernspørsmål. ... 14 86 
Tatt ordet, Hold t inn legg på møter, 
i radio 0. 1. ....... ...... ......... 21 79 
Tatt kontakt med private bedrifter, 
organ isasjoner. ..... ...... ......... 8 92 
Tatt kontakt med offen tl ige nemnder 
og råd - som bygningsråd, helseråd , 
friluftsråd, viltnemnd o. 1. .......... 23 77 
Tatt kontakt med kommunale 
politikere og/ eller stortingsmenn .. 18 82 
Annen måte .. .............. .. 13 82 
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100 

100 

100 

100 

100 
100 

Vi vet ikke om det er in leressen for na
turvernarbeid som fører til at en blir 
kjent med journalister og politikere, eller 
om kjennskap fører til at man utnytter 
kontaktene. Uansett burde det være ver
difullt for NN V's med lemmer å bli infor
mert om hvorda n en oppretter slike kon
takter. For det er mange av forbundets 
medlemmer som ikke har hatt muligheter 
til (ell er interesse for) å delta i slike for
mer for naturvernarbeid . (Tabell Il). 
Den van ligste form for naturvernarbeid 
er å ta kontakt med offentli ge nemnder 
og råd. Hvert Qerde med lem av NNV har 
gjort det. Nesten like mange har holdt 
innlegg på moter. Noen færre har kon
taktet politikere og skrevet i avisene. 

Av dem som har vært med i andre for
mer for naturvernarbeide har de fleste 
deltatt i organiserte gjøremål, r. eks. ver
veaksjoner for NNV, Mardøla-demon
strasjoner og utforming av partiprogram 
om naturvern. Nesten like mange har ar
beidet med stoffet i skolen som lærer eller 
elev. Et fåtall har deltatt i opprydnings
aksjoner. 

Deltakingen i naturvernarbeid gene
re lt er noe høyere blant eld re medlemmer 
enn blant yngre. Det er naturlig fordi de 
som har levd lengst har hatt mere tid til å 
delta. 

Resu ltatene viser at 50 prosent av 
medlemmene aldri har deltatt i natur
vernarbeid. Om det skyldes mangel på vi
ten ell er interesse for slike gjøremål, for
teller undersøkelsen ikke noe om. 

Interessen for at NNV ska l arbeide ak
tivt med naturvern problemene er likevel 
meget klar - i hvert fall blant svarergrup
pen. Et betydelig flertall var innstilt på å 
betale for det. (Tabell 12). 

Blant svarerne var det 81 prosent som 

Tabell 12 

Medlemmene som svarte etter vurdering av medleI 

Ville være medlem selv 
om kontingenten blir 
øk t til: 

50 kr. 40 kr. 30 k 

Husholdn ings
inntekt. 
Under 10000 kr. 17 8 61 
10000-19900 kr. 42 4 33 
20000-39900 kr. 28 10 41 
40000-59900 kr. 35 7 34 
60000 kr. og over. 80 7 
De som svarte. 36 8 37 

O 

vi ll e for 
gen ten 
kunne t 

kont ing 
tjente g 
ger. Me 
trakk 3 
(6 pros 
betale el 
del (6 p 
uttale s 
p.g.a. e 

Vurd, 
reise ant 
(og delv 
arbeid e. 



Vi vet ikke om det er interessen for na- Tabell 12 
asjoner/ turvernarbeid som fører til at en blir 

kjent med journalister og politikere, eller Medlemmene som svarte etler vurdering av medlemskontingentens størrelse og husholdningsinntekt. Prosent. Basis 521 personer. 
om kjennskap fører til at man utnytter 
kontaktene. Uansett burde det være ver Ville være medlem selv Vil overveie Vil melde 

difullt for NNV's medlemmer å bli infor om kontingenten blir utmeldelse hvis seg ut hvis 


alt. mert om hvordan en oppretter slike kon- økt til: 
 kontingenten kon tingen ten Ubesvart 
takter. For det er mange av forbundets blir 30 kr. blir 30 kr. vet ikke I alt. 


100 medlemmer som ikke har hatt muligheter 
 50 kr. 40 kr. 30 kr. 
100 til (eller interesse for) å delta i slike for
100 mer for naturvernarbeid. (Tabell I l). Husholdnings-

Den vanligste form for naturvernarbeid inntekt. 

er å ta kontakt med offentlige nemnder 
 Under 10000 kr. 17 8 61 O O 14 100 


entlige og råd. Hvert fjerde medlem av NNV har 
 I0000- I9900 kr. 42 4 33 8 O 12 100 

rsoner. gjort del. Nesten like mange har holdt 
 20000-39900 kr. 28 10 41 6 3 12 100 

innlegg på møter. Noen færre har kon 40000-59900 kr. 3S 7 34 3 3 17 100 
I alt taktet politikere og skrevet i avisene. 60000 kr. og over. 80 7 O 2 10 100 

Av dem som har vært med i andre for- De som svarte. 36 8 37 4 2 14 101 
100 mer for naturvernarbeide har de neste 
100 deltatt i organiserte gjøremål, f. eks. ver
100 veaksjoner for NNV, Mardøla-demon
100 strasjoner og utforming av partiprogram 
100 om naturvern. Nesten like mange har ar

beidet med stoffet i skolen som lærer eller 
elev. Et fåtall har deltatt i opprydnings

mer for aksjoner. 
Deltakingen i naturvernarbeid gene ville fortsette å være medlem om kontin og alment utbredt. Vurderingene varierer 

relt er noe høyere blant eldre medienuneI' genten ble hevet til 30 kr. Hele 36 prosent lite med alder, levevei og hvor i landet 
alt. enn blant yngre. Det er naturlig fordi de kunne tenke seg å være medlem selv om medlemmene er bosatt. Men del er et 

som har levd lengst har hatt mere tid til å kontingenten ble økt til 50 kr. De som spørsmål om ikke-svarerne er like posi
delta. tjente godt hadde minst motforestillin tivt innstilt. 

o Resultatene viser at 50 prosent av ger. Medlemmer med lavere inntekt fore

medlemmene aldri har deltatt i natur
 trakk 30 kr. som øverste grense Noen Medlemmenes kommentar til NNV's ar

o vernarbeid. Om det skyldes mangel på vi (6 prosent) var i tvil om de kunne beid. 

ten eller interesse for slike gjøremål, for
 betale en så høy kontingent. En like stor Viljen til å støtte opp om NNV's arbeid 

)0 teller undersøkelsen ikke noe om. del (6 prosent) fikk ikke anledning til å kommer også til uttrykk i de meget om
Interessen for at NNV skal arbeideak uttale seg fordi siden med spørsmålet fattende kommentarene som svarene in

tivt med naturvern problemene er likevel p. g. a. en teknisk feil manglet i skjemaet. neholder. Disse kommentarene er ikke 
o meget klar - i hvert fall blant svarergrup Vurderingene av kontingentens stør systematisert. Naturvernforbundets se

pen. Et betydelig flertall var mnstilt på å relse antyder mye om medlemmenes vilje kretariat har imidlertid gått igjennom en 
o betale for det. (Tabell 12). (og delvis også evne) til å støtte NNY's del av dem og notert den ros og den kri
O Blant svarerne var det 8 I prosent som arbeide. Viljen og engasjementet er stort tikk som fremkom. n 
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TIDSNØD I 

VERNET AV 

VÅTMARKER 


Samtale med 
naturvernkonsulenten 
i Sør- Trøndelag 

- Den mest p,'\trengende naturvernsaken 
i fylket er i øyeblikket bevaringen av 
Sørlendel i Røros, el område som er mid
lertidig fredet fra september i fjor, sier 
naturvernkonsulenten i Sør-Trøndelag, 
Ola Skauge. Ellers ser det generelt ut til at 
vi er i ekstrem tidsnød når del gjelder ver
ning av strand- og andre våtmarksbioto
per. Det samme gjelder myrarealer. Det 
er innledet et samarbeid mellom kommu
ner i Møre og Romsdal og i Sør
Trøndelag for å «slå ring om» Trollhei
men. Hensikten er å unngå at fritidsbe
byggelsen spiser opp restene av dette ver
difulle fjellområdet, samtidig som en øns
ker å komme fram til en hensiktsmessig 
lokalisering av fritidsbebyggelsen i ut
kansten av Trollheimen vis a vis vernein
teresser, jakt, fi ske, reindrift m. v. Riktig
nok har kraftutbyggingen forsynt seg 
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godt i Trollheimen, men noe er tross alt 
igjen. 

- Adminislraliv/ er nalurvernkonsulen
len plasser! under/vlkesllwlIl/l'J1. er det ell 
guns l (I:; ordningjornllturvernel l 

- Både ja og nei. J den grad naturvern
arbeidet skal fremmes gjennom den så
kalte samordnete oversiktsplanlegging på 
general- og regionplannivå er ingen an
nen administrativ plassering praktisk 
mulig. Det beste utgangspunkt for på
virkning og fremming av naturvernsake
ne i forbindelse med planlegging synes å 
være fylkesmannens Utbyggingsavde
ling. Effekten av arbeidet er imidlertid 
svært avhengig av avdelingens og fylke
sadministrasjonens innstilling til saken. I 
Sør-Trøndelag må en stort sett si at for
ståelsen for natur- og miljøvern er til ste
de så jeg har ingen grunn til å klage. Det 

Sørlendet i Brekken. Røros kommune. 
Større slåuemyrkompleks fredet midler
tidig hoslen 1972. Foto Ola Skauge. 

er også viktig at en her har kunnet hoppe 
rett inn i en teknisk utbygd etat. Før eller 
senere vil en imidlertid støte på enkeltsa
ker hvor interessene krysser. l kraftut
byggingsaker synes det helt klart at «arm
slaget» vil kunne bli for lite, idet fylket og 
fylkesadministrasjonen ofte er direkte in
volvert i energiforsyningen. En må også 
innse at reservatfredninger vil kunne stå 
diametralt motsatt til utbyggingsinteres
sene, interesser som fylkesmannen og 
hans administrasjon er satt til å ivareta. 

Det som likevel generelt er mest beten
kelig med den administrative plassering 
er at konsulentenes arbeidsmuligheter di
rekte er avhengig av de enkelte fylkes
menns og fylkesadministrasjoners vel
villighet (eller mangel på sådan) og syn 
på natur- og miljøvern. 

- Er konla/Uel1 med almenhe/en og poli
tikerne til/i"edsslillende? 

- Den er så god som en sjøl gjør den 
til. Det som begrenser kontakten er 
mangel på tid. Det er viktig å kjenne Ilest 
mulig av politikerne og folk i kommune
nes etater personlig, dette er ikke mulig 
uten at det går med nokså mye tid. Delvis 
beror det hele også på tillit og gjensidig 
forståelse og respekt for synspunkter. 

- Er politikerne OK almenheten i noell
lunde 10/(/ når det gjelder n(flUrVerl1Spørs
mål? 

- Det varierer fra kommune til kom
mune og fra sak til sak. Jeg har inntryk k 
av at kommunene i Sør-Trøndelag har et 
forholdsvis «moderne» syn på naturvern. 
Problemene oppstår gjerne når den ene 
bestemte sak dukker opp og gjelder om
råder og innvånere i kommunen. Det blir 
straks vanskeligere enn om saken hadde 
berørt nabokommunen. 

-- Har dufolelsen av cl være virkelig vei
leder i l1oturvernspørsmål, eller forst og 
Femst silndpåstrøer? 

- Så langt tida strekker til har jeg følel
sen av at jeg er veileder. Men ikke bare 
veileder, vi skal «drive» sakene fram, det 
vil si flytte papirer, forhandle og forbere
de sakene for fylkesmannen og for 
Statens Naturverninspektør og departe
mentet. Det som lor mitt vedkom
mende begrenser del hele er igjen 
mangel på tid. Samtidig må en nødven
digvisogså bLi sandpåstrøer i enkelte tilfel

ler. Men 
liseres,j 
gir meg" 
mann ing 
helt opp 
den fart 
grunn a\ 
strandpl 
Mens 
strømm 
naturver 
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Skal <' 

ningen s 
- Er! 

kl' Fam 
Sør-Trøl 
gledelig: 

- Jeg 
Trondhe 
ogadmil 
ed i ege 
samarbe 
amanuer 
vært bot 
har målt 
for tida c 
sikt og" 
De tar c 
regioner 
leggingel 

Av de 
heve top 
tere sagt 
Orkla i, 
sjon for 
de aktiv! 
kan skje 



tross alt 

onsulen
"r ill't 1'11 

turvern
den så

gging på 
1gen an
praktisk 
for på

ernsake
~ synes å 
ngsavde

idlertid 
g fylke
saken. I 
i at for
~r til ste
"ge. D et 

Sørlende! i Brekken. Røros kommune. 
Større slållemYI"kompleks jredet midler
tidig høsten /972. Foto O/a Skauge. 

er også viktig a t en her har kunnet hoppe 
rett inn i en teknisk utbygd etat. Før eller 
senere vil en imidlertid støte på enkeltsa
ker hvor interessene krysser. I kraftut
byggingsaker synes det helt klart at «arm
slaget» vil kunne bli for lite, idet fylket og 
fylkesadministrasjonen ofte er direkte in
volvert i energiforsyningen. En må også 
innse a t reservatfredninger vil kunne stå 
diametralt motsatt til utbyggingsinteres
sene, interesser som fylkesmannen og 
hans administrasjon er satt til å ivareta. 

Det som likevel generelt er mest beten
kelig med den administrative plassering 
er at konsulentenes arbeidsmuligheter di
rekte er avhengig av de enkelte fylkes
menns og fylkesadministrasjoners vel
villighet (eller mangel på sådan) og syn 
på natur- og miljøvern. 

- Er kontakten 111 ed almenheten og poli
tikeme til/i"edsstillende? 

- Den er så god som en sjøl gjør den 
til. Det som begrenser kontakten er 
mangel pa tid. Det er viktig å kjenne Ilesl 
mulig av politikerne og folk i kommune
nes etater personlig, dette er ikke mulig 
uten at det går med nokså mye tid. Delvis 
beror det hele også på tillit og gjensidig 
forståelse og respekt for synspunkter. 

- Er politikerne og all11enhele/1 i noen
lunde takt når det gjelder na!urvernspørs
mål? 

- Det varierer fra kommune lil kom
mune og fra sak til sak. Jeg har inntrykk 
av at kommunene i Sør-Trøndelag har et 
forholdsvis «moderne» syn på naturvern. 
Problemene oppstår gjerne når den ene 
bestemte sak dukker opp og gjelder om
råder og innvånere i kommunen. Det blir 
straks vanskeligere enn om saken hadde 
berørt nabokommunen. 

- Hal" du/ølelsen av å væl"e vil"kelig vei
leder i naturvernspøl"smål, eller først og 
Femst swulplJstrøer? 

- Så langt tida strekker til har jeg følel
sen av at jeg er veileder. Men ikke bare 
veileder, vi skal «drive» sakene fram, det 
vil si flytte papirer, forhandle og forbere
de sa kene for fylkesmannen og for 
Statens Naturverninspektør og departe
mentet. Del som for mitt ved kom
mende begrenser det hele er igjen 
mangel på tid. Samtidig må en nød ven
digvisogså bli sandpåstrøer i enkelte tilfel

ler. Men jo mere arbeidskraft som mobi
liseres, jo mindre sa nd går det med. Dette 
gir meg anledning til å komme inn på be
manningsspørsmålet. For meg synes det 
helt opplagt at naturvernsakene ikke får 
den farten og framdrifta de burde ha på 
grunn av at vi er spaltet på friluftssaker, 
strandplansaker og naturvernsaker. 
Mens frilufts- og strandplansakene 
strømmer over skrivebordet i hauger, må 
naturvernsakene, særlig fredningssakene, 
tas opp og bearbeides av konsulentene 
fra bunnen av. Skal en holde papirhau
gen stangen, går dette ut over naturvern
sakene og den tid en burde brukt på den
ne sektoren. 

Skal arbeidet få fortgang bør beman
ningen styrkes vesentlig. 

- Er det spesielle Iyspunk!f!r du vil trek
ke ji"(f/11 når di'! gjelder na!urvemf!i i 
Sor- Trondelctg, ('111'1" nol' som er mindre 
gledelig? 

- Jeg ser det som meget positivt at vi i 
Trondheim har et museum med en stab 
og admi nistrasjo n som er naturvernmind
ed i egen tlig Forstand. Jeg har et godt 
samarbeid med Museet, til nå særlig med 
amanuensis Asbjørn Moen , idet det har 
vært botaniske vernesaker som jeg i år 
har m~ittel prioritere. Museet bearbeider 
for tida arkivet slik at det blir bedre over
sikt og lettere tilgjengelige opplysninger. 
De tar også oppdrag fra kommuner og 
regioner i forbindelse med oversiktsplan
leggingen. 

Av de nega tive ting som jeg vil fram
heve topper nok behandlingen, eller ret
tere sagt den manglende behandling av 
Orkla i verneplanen. Blir det gitt kon se
sjon for utbygging av Orkla vil jeg arbei
de aktivt for at utbyggingen i det minste 
kan skje på en skånsom måte. 

Naturvernkonsulenten Sør~Trøn
delag, Ola Skauge, 

er 3 I år gan-lInel og skogbl"ukskan
didal med skogskiølsel som hOVf!d
jilg. Eller eksamen ved NLH l/I"hf!i
del han 50/11 stipendiat vf!d Institutt 
jor skogskjøtsel. Han opplyser al 
inleressen jor natuI"vi'I"l1arbeid jor 
alvol" ble vak! i slipendiatpf!rioden, 
under påvirkning av inslituttlede
I"en , pl"ofessor Ola Bøl"set og ved 
kontak t med bl. a. høyskolepro/es
sorene Eilif" Dahl, G. Lindeberg og 
Ragnhild Sundby. Som stipendial 
arheidel han bl. a. med økologiski' 
pl"oblemer ijjef/skog, og hadde opp
drag av miljøvernmessig karakter 
jor nordiskejordbruksjol"skeres .10
1"i'/1ing. 
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lnternas.jonalt isbjørn møte. 

I lilknytning til IUCN 's J J. generalfor

samling (se dette), ble det avholdt et mole 

inalurvernunionens isbjørngruppe. Grup

pen består av to representanter fra hver 

av de fem «arktiske nasjoner». Biolog 

Thor Larsen , Norsk Polarinstitutt, er p. 

l. gruppens formann. Gruppen sorterer 
under IUCN's kommisjon for truede dy
rearter, og har en rådgivende funksjon 
overfor IUCN i forskningsmessige og na
turvernmessige problemer m. h. t. isbjør
nen. Gruppen har ordinært et møte hvert 
annet å r. I 1972 fant imidlertid to møter 
sted for å fullføre arbeidet med utkastet 
til en internasjonal avtale om beskyttelse 
av isbjørnen i internasjonalt farvann. Un
der isbjørngruppens møle i september 
1972, der representanter fra Danmark, 

AV MAGNAR 

NORDERHAUG 


Kanada, Norge, Sovjetunionen og USA 
deltok , ble arbeidet med dette utkastet 
avsluttet. Umiddelbart etter møtet vide
resendte IUCN avtaleutkastet til de be
rørte regjeringer. Det tør være et beretti
get håp om at avtalen kan undertegnes i 
løpet av 1973. Arbeidet med vern av is
bjørnen på internasjonal basis (fra 1965 
og fram til idag) er et eksempel på at det i 
alle fall på begrensede fell er mulig å nå 
fram til praktiske resultater raskt, - når 
arbeidet igangsettes i tide. 

IUCN's Il. generalforsamling. 

Den internasjonale naturvernunionens 

11. generalforsamling fant sted i Banff, 
Kanada, i september 1972. I selve gener
alforsamlingen og det tilknyttede tek
niske møtet , deltok omkring 360 repre
sentanter fra orga nisasjoner i 52 land, og 
dessuten fra 6 internasjonale organer. Si
den forrige gen eralforsamling (I ndia) for 
og inntar idag en sentral plass på en rekke 
viktige naturvernfelt. Det tekniske møtet 
som ble holdt i tilknytning til generalfor
samlingen , var viet temaet «Conservation 
for Development» med søkelyset på si
tuasjonen i verdens fattige land. For 
mange fortoner konflikten naturvern/ut

vikling seg som et enten eller. Gang på 
gang opplever vi imidlertid at neglisjering 
av økologiske grunnforutsetninger bare 
svekker og undergraver teknisk/økono
miske bistandsprosjekter. Nødvendig
heten av å basere alle fonner for nalur
inngrep og bistand på el økologisk vur
deringsgrunnlag, var av den grunn gjen
nomgangstema for en rekke verdifulle fo
redrag under møtet. (Liste over foredra
gene er tilgjengelig ved NNV 's sekreta
riat). 

I tillegg holdt IUCN's ulike kommi
sjoner sine møter på samme sted. Som 
IUCN's nye president ble valgt prof. D. 
J. Kuenen, leder for Nederlands forsk
ningsinstitutt for naturvern. 

Under møtet ble det vedtatt et sett på 
23 anbefalinger, hvorav følgende bør 
nevnes: 

- Stockholmskon{eransen. 
TUCN uttrykte tilfredsstillelse med resul
tatene av konferansen, og understreket 
sin vilje til å bistå FN i gjennomføringen 
av konferansens handlingsprogram. 

- «The World Heritage». 
Initiativ tatt av UNESCO og TUCN for 
en konvensjon for vern av jordens mest 
unike naturområder ble fullført under 
UNESCO's generalforsamling i Paris, 
okt. /nov. 1972. lUCN anbefaler alle na
sjoner å undertegne konvensjonen «Con
servation of the World Heritage». 

- Våtmarkskonvensjonen. 
Arbeidet med en konvensjon for vern av 
jordens viktigste våtmarker er nå fullført. 
Konvensjonen er lagt ut til undertegnelse 
i Paris. IUCN anbefaler alle nasjoner å 
tiltre konvensjonen. 

- Økologiske prinsipper/økonomisk utvik
ling. 
På bakgrunn av de tallrike eksempler på 
miljøskader forårsaket av teknisk/øko
nomiske prosjekter basert på mangelfulle 
økologiske vurderinger, spesielt i ark
tiske og tropiske strøk, henstiller IUCN 
om at alle berørte regjeringer sørger for 
at inngående studier av økologiske for
ho ld blir gjennomført og offentliggjort, 
innen teknisk/økonomiske prosjekter blir 
endelig vurdert. 

- Økologiske prinsipper i nasjonaLpark
planleggingen. 
IUCN anbefaler at det ved planlegging 
av større reservater og nasjonalparker 
legges primær vekt på avgrensninger ba
sert på økologiske kriterier, for å sikre 
mest mulig fullstendige økosystemer og 
verne bestander av viktige arter av plan
terogdyr. 
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vikling seg som et enten eller. Gang på 
gang opplever vi imidlertid at negli sjering 
av ø kologiske grunnforutsetninger bare 
svekker og undergraver teknisk/ø kono
miske bistandsprosjekter. Nødvendig
he ten av å basere alle former for natur
inngrep og bistand på et økologisk vur
deringsgrunnlag, var av den grunn gjen
nomgangs tema for en rekke verdifulle fo
redrag under møtet. (Liste over foredra
gene er tilgjengeli g ved NNV 's sekreta
riat). 

I tillegg holdt IUCN's ulike kommi
sjo ner sine møter på samme sted. Som 
IUCN's nye president ble va lgt proL D. 
1. Kuenen, leder for Nederlands forsk
nin gsinstitutt for naturvern. 

Under møtet ble det vedtatt et sett på 
23 a nbefalinger, hvorav følgende bør 
nevnes: 

- S tockholmskonferansen. 
IUCN uttrykte tilfredsstillelse med resul
ta tene av konferansen, og understreket 
sin vilje til å bistå FN i gjennomføringen 
av konferansens handlingsprogram. 

- «The World Heri/age». 
Initia tiv tatt av UNESCO og IUCN for 
en konvensjon for vern av jordens mest 
unike naturområder ble fullfør! under 
UNESCO's generalforsamling i Paris, 
okt/nov. 1972. IUCN anbefa ler alle na
sjoner å undertegne konvensjonen «Con
servat ion ofthe World Heritage». 

- Vålmarkskonvensjonen. 
Arbeidet med en konvensjon for vern av 
jo rdens viktigste våtmarker er nå fullført. 
Konvensjonen er lagt ut til undertegnelse 
i Paris. IU C N an befaler a lle nasjoner å 
tiltre konvensjonen. 

- Økologiske prinsipper/økonomisk utvik
ling. 
På bakgrunn av de ta llrike eksempler på 
miljøskader forårsake t av teknisk/øko
nomiske prosjekter basert på mangelfulle 
ø kologiske vurderinger, spesielt i ark
tiske og tropiske strøk, henstiller IUC N 
om at a lle berørte regjeringer sørger for 
at inngående studier av økologiske for
hold blir gjennomført og offentliggjor t, 
innen teknisk/økonomiske prosjekter blir 
endel ig vurdert. 

- Økologiske prinsipper i nasjonalpark
planleggingen . 
IUCN anbefaler at det ved planlegging 
av større reservater og nasjona lparker 
legges primær vekt på avgrensninger ba
sert på ø kologiske kriterier, for å sikre 
mest mulig fullstendige økosystemer og 
verne bestander av viktige arter av plan
ter og dyr. 

FRA NATUR 
OG UNGDOM 

- Vern av Irekkendedyrearler . 
IUCN minner om anbefaling nr. 32 f ra 
FN-konferansen om intensivert a rbeid 
med konvensjoner og avtaler for vern av 
trekkende arter og arter i internasjonalt 
farvann, - og understreker at lUCN vil 
;>idra til dette arbeidet. En spesiell hen
,tiIling gå r videre til Danmark, Kanada, 
Norge, Sovjetunionen og USA om å un
dertegne avtalen om vern av isbjørnen i 
internasjona lt farvann. Se ovenfor. 

Verdenskonferanse om nasjonalparker. 
Nasjonalpark-tankens hundreårsj ubil
eum i 1972 var lite påaktet her hj emme. 
USA feiret imidlertid IOO-årsjubileet for 
etableringen av verdens første nasjona l
park , Yellowstone National Park , med 
avholdelse av den andre verdenskonfera
sen om nasjonalparker, i september 1972. 
I konferansen deltok representanter fra 
82 land. Siden 1872 har nasjonal pa rka r-

Natur og Ungdom - Norsk Ungdoms 
Naturvernforbund ble opprettet i 
1968. Man hadd e da lenge vær t klar 
over at det var behov for en slik 
fo ren in g. Natur og Ungdom har siden 
vært i kontinuerlig vekst og er i dag 
oppe i et medlemstall på 800, ford elt 
på 17 lokalklubber. Lokalk lubbene 
er spredt over hele landet. Hvis det 
ikke finnes noen lokalklubb på ditt 
hjemsted, kan du ta kontakt direkte 
med Natur og Ungdom. Vi kan være 
behjelpelige med sta rting av nye for
eninger, opplegg til aksjoner av for

beidet vunnet fram i de fl es te verdensde
ler, og idag fins godt over 1500 nasjonal
parker spred t over jorden. Men fortsatt 
mangler nasjonalparker i 43 land , og i yt
terligere 30 land er de etablerte «nasjon
alparker» av temmelig tvilsom verdi. 

Den andre verdenskonferansens sikte
må l var i fø rste rekke ikke å se tilbake på 
oppnådde resultater gjennom hundre å r, 
men å vurdere innsatsen i de skjebne
svangre tiår som nå ligger foran oss. De 
tiår da jordens siste ubeskyttede vill
marksområder enten vi l forsvinne eller 
bli beskyttet. M ens tanken bak mange 
nasjonalparketableringer opp gjennom 
årene har vært betydelig preget av «rar i
tetshensynet», er må lsettingen idag aven 
ganske annen karakter: en innsats for å 
bevare jordens siste (t ilnærmet) intakte 
økosystemer utfra et samspill av motiver; 
bl. a . gen-bevarende, vitenskapelige, kul
turelle og rekreasjonsmessige hensyn . ~ 

skjellig ka rakter, i tillegg til at vi 
fungerer som bindeledd mellom de 
forskjellige lokalklubbene. Natur og 
Ungd om utgir sitt eget tidsskrift 
«Skog og Mark», som kommer ut 
4 ganger i året. Bladet blir sendt gratis 
til a lle medlemmene sa mmen med 
Norges N a turvernforbunds tidsskrift 
«Norsk Natuf)\. Dessu ten har Natur 
og Ungdom gitt ut et eget hefte, Parva
heftet , som presenterero rganisasjonen 
og det a rbeidet vi driver. 

Er du mer interessert, skriv til oss, 
og vi vi l alltid være behjelpelige. 
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Nord-Trøndelag Naturvern 

UTVALG FOR 
TRONDHEIMSFJORDEN 

Nord-Trøndelag Naturvern oppnevnte i 1971 
et TrondheimslJord-utvalg bestilende av fem 
medlemmer: Lektor Bjørn Kinderås, Stein
kjer. Journalist Per Løvhaug, Steinkjer. Hus
mor Åse Utheim, Steinkjer. Adjunkt Kåre 
J. Ulvik, Frosta. Adjunkt Tor M. Larsen , 
Follafoss. 

Utvalget er ment som et opinionsdannende 
bindeledd mellom I'o rskerne som drive r 1)ord
undersøkelsene og allmenheten. Utvalget inn
henter informasjoner hos forskerne og brin
ger dem videre ved hjelp av loka lradio , 
presse og foredrag, samt gjennom undervis
ningsopplegg for de forskjellige skoleslag. 

Utvalget arrange rte i 1972 en fotokonkur
ranse over temaet «En rein Trondheims
fjord?» (Se side 2) 

, sama rbeid med de feltbiologiske foren
ingene i Steinkjer og Verran og med skolen 
på Frosta arrangerte man i ma i 1972 en 
Costa del Skrap-undersøkelse, som viste at 
hver eneste kvadratmeter av de undersøkte 
områdene til dels er meget sterkt nedsøplet. 

I samarbeid med byveterinæren i Steinkjer 
har man i 1972 latt analysere vannprøver fra 
badeplasser i fjorden med henblikk på å få 

fastslått innholdet av coliforme bakterier. 
Analysen viste til dels foruroligende tall. 
Tilsvarende analyse vil bli gjennomført for 
hver måned i 1973 i utvalgets egen regi. 

I samarbeid med biologilærere har Nord
Trøndelag Naturvern under uta rbeidelse et 
undervisningsopplegg om Trond heimsfjorden 
for grunnskolen, gymnaset og lærersko len 
samt for forenin ger. Opplegget lages som 
lysb ildeserie med tilhørende tek st. Et par av 
utvalgets medlemmer har ved flere an led
ninger ho ldt foredrag omTrondheimsfjorden. 

Det er også meningen å utgi en brosjyre/ 
plakat med korte data om ijordens ti lstand 
og vårt ansvar for å bevare den best mulig. 

WJ 
Sør-Trøndelag Naturvern 

KLIPPTJENESTE 
NYTTIG TILTAK 

Sør-Trøndelag Naturvern har i de siste to år 
drevet en rel ativt sys tematisk klippljenestc 
for å holde seg ajour med hva som blir skrevet 
om natur- og miljøvern innen fylket. 

Man har sørget for å få tilsendt fylkets 
av iser regelmessig (særlig lokalav isene), og 
en person har hatt ansva ret for å klippe ut 
a lt releva nt stoff. Utklippene blir limt inn 
kronologisk i bøker, en bok for hver avis. 

På denne måten mener Sør-Trøndelag 
Naturvern at foreningen hold er seg god t 
orientert om hva som foregår i fylket. Man 
kan følge opp saker, svare på innlegg, samt 
få kjennskap til hva som rører seg innen 
kretsforeningens område. 

En antar a t flere kretsforeninger har mulig
heter for å gjøre det sam me, og erfar ingene 
fra Sør-Trøndelag viser at tjenesten er både 
nyttig og billig. Hittil har man mottatt alle 
av iser gratis, unntatt en. Til gjengjeld har 
foren ingen forplik tet seg til å fors yne avisene 
med stoff. 

KRETSFORENINGER 
TILSLUTTET 
NORGES 
NATURVERN 
FORBUND 

Øsl/andske NaturvernjOrening. 
Postboks 8268 Hammersborg, 
Oslo I . 

Buskerud Natur- og Miljøvern
foren in.!<. 

Postboks 136, 350 I Hønefoss. 
Hedmark NalUrvern. 

Postboks 55, 2260 Kirkenær. 
Oppland Naturvern . 

Strandgt. 17,2800 Gjøvik. 
Veslfold Naturvern.. 

Postboks 73, 310 I Tønsberg. 
Telemark Nalur- og Miljøvern. 

Postboks 1077 Gimsøy, 3701 Skien. 
Al/Sf-Agder IVulufl'e/'ll. 

4800 Arendal. 
Vesl-Agder Naturvern. 

Kristiansand Park- og friluftsvesen. 
Tollbodgt. 40, 4600 Kristiansand S. 

Haugaland Nalurvern. 
Pos tboks 435,5501 Haugesund. 

Rogaland Naturvern. 
Postboks 441 , 4001 Stavanger. 

Vesllandske NalurvernjOrening. 
Postboks 120 I, 500 l Bergen. 

Møre og Romsdal Nalurvern. 
Postboks 378 , 6500 Kristiansund N . 

Sor- Trøndelag NalUrvern. 
Museet, Erl. Skakkesgt. 47 B, 
7000 Trondheim. 

N ord-Trøndelag Nalurvern. 
Bamberg, 7600 Levanger. 

Nordland Nalurvernjorening. 
Fylkeshuset , 8000 Bodø. 

Troms NalUrvern . 
Postboks 48, 92 10 Andselv . 

Finnmark Na/urvern og Sør- Varan.ger 
Naturvern. 

9900 Kirkenes. 

LITTERATUR 

• om NATUR 
Brannfakkelen. 

Meadows. D. , el.al., 1972: 
Hvor går grensen? 
Cappelen. 196 s. 

«Hvor går grensen?» er den norske tittel 
på rapporten «Limits to growtll», som ut
kom våren 1972. Boka tar i global måle
stokk for seg trekk ved veksten i de fem 
elementene befolkning, matproduksjon, 
industrialisering, forurensning og for
bruk av naturressurser som ikke fornyes, 
- og samspi Ilet mellom dem. 

Den påpeker dessuten endel ubehage-

VILLREINEN I FARE 

OM VElG UTBYGGES 

«Utbygging av Veigdalen en SLOr fare 
for villreinen på Hardangervidda» , 
er konklusjonen på en undersøkelse 
som viltbiologen Terje Skogland har 
utført. Han paviser at inngrep i vill, 
reinens optimalområde (i dette tilfelle 
Veigdalen) vi l ramme den mest for
plantningsdyktige del av vi llreinstam
men hardest. Ved inngrep i Veig må 
det ven tes større kalvedødel ighet og 
på lang si kt kanskje en endring av 
stammens genetiske atferdsmønster , 
og det fin s neppe alternative op timal
områder for reinkal vingen på Har
dangervidda. Terje Skoglands under
søkelser viser klart hvilke verdier som 
står på spi ll når det gjelder forholdet 
villrein -kraftutbyggingpå Hardanger
vidda, og de fakta han legger fram 
må få avgjørende betydning når Har
dangerviddas skjebne ska l avgjøres. 
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KRETSFORENINGER 
TILSLUTTET 
NORGES 

LITTERATUR 
• om NATUR 

lige begrensninger ved den moderne tek
nologis muligheter, og antyder noen enda 
mer ubehagelige konklusjoner om hva 
menneskeheten bør foreta seg for å rette 
på forholdene i verden. 

Boka er en av de viktigste årsaker til at 

ser sine sirkler betrådd, og helst ser boka 
brent på kjetterbål. 

Magnar Norderhaug. 

Ringen sluttes 
Barry C0l111110ner: Ringen sluttes. 

erskolen NATURVERN Brannfakkelen_ debatten om fortsatt økonomisk vekst Naturen , mennesket og teknolo
ges som 
'[ par av 

anled
FORBUND Meadows, D .. et .al., 1972: 

Hvor går grensen? 
(basert på økt forbruk av energi og res
surser) omsider har fått sitt tiltrengte 

gien. Grøndahl & Søns Forlag. Oslo 
/972. 119 s. 

ijorden . 
Jrosjyre,' 

tilstand 
mulig. 

Østlandske Naturvernforening. 
Postboks 8268 Hammersborg, 
Oslo I. 

Buskerud Natur- og Miljøvern

Cappelen. 196 s. 
«Hvor går grensen?» er den norske tittel 
på rapporten «Limits to growth», som ut
kom våren 1972. Boka tar i global måle

gjennombrudd. Bokas betydning gjen
speiles best i den nærmest bysteriske 
(programforpliktede?) kritikken arbeidet 
er møtt med fra økonomer, samfunnsfor

Barry Commoner regnes blant USA's 
mest kjente og mest respekterte økologer. 
Han har i årevis gjort en aktiv innsats for 
å få oss til å begripe at økologiske hensyn 

/oreninf!:. 
Postboks 136, 350 I Hønefoss. 

stokk for seg trekk ved veksten i de fem skere og politikere i inn- og utland. Kri må bli overbygningen for vår samfunns

Hedmark Nalurvern. elementene befolkning, matproduksjon, tikken får i en betydelig utstrekning opp utvikling. I «Ringen sluttes» illustrerer 
Postboks 55, 2260 Kirkenær. industrialisering, forurensning og for fattes som mer avslørende for kritikerne ConUTloner på en overbevisende måte 

Oppland Nalurvern. bruk av naturressurser som ikke fornyes, selv og deres rådende oppfatninger, enn hvor gjennomgripende det teknologiske
Strandgt. 17 , 2800 Gjøvik. 

Vestfold Naturvern. 
- og samspillet mellom dem. for det arbeid de angriper. Det omfat samfunn kan skade selve vårt livsgrunn

Postboks 73 , 310 I Tønsberg. Den påpeker dessuten endel ubehage tende tema som behandles i boka gjør lag. Han presenterer det ene eksemplet 
Telemark Natur- og Miljøvern. den selvsagt sårbar for sektorkritikk. etter det andre på hvilke uventede og al

Postboks 1077 Gimsøy, 3701 Skien. Hva hoveddelen av kritikerne imidlertid vorlige ringvirkninger ett inngrep kan få, 
AlIsI-AKder Nulurvem. 

4800 Arendal. 
Vesl-Agder Nalurvern. 

Kristiansand Park- og friluftsvescn. 

VILLREINEN I FARE 
OM VElG UTBYGGES 

synes å overse, er at den grunnleggende 
problematikken i boka egentlig ikke er 
verken av økonomisk, sosial eller politisk 

som jeg er nødt til å godta, fordi de intui
tivt virker overbevisende. Men på ett 
punkt steiler jeg. Etter å ha vist hvilke 

iste to år 
ptjenestc 
ir skrevet 

Tollbodgl. 40, 4600 Kristiansand S. 
Haugaland Natunern . 

Postboks 435, 5501 Haugesund. 
Rogaland Naturvern . 

«Utbygging av Veigdalen en stor fare 
for villreinen på Hardangervidda», 
er konklusjonen på en undersøkelse 
som viltbiologen Terje Skogland ha r 

karakter, men antyder sider ved en økolo
gisk prosess i globalt omfang. Det er der
for også verdt å merke seg den markert 

omfattende og irreversible skader vi på
fører naturen, bagatelliserer Commoner 
nærmest befolkningseksplosjonen. Med 

t fylkets 
;ene), og 

lippe ut 
limt inn 
~r avis. 
røndelag 
eg godt 

<et. Man 
gg, samt 
g innen 

Postboks 441,4001 Stavanger. 
Vestlandske Naturvernforening. 

Postboks 120 I, 500 I Bergen. 
Møre og Romsdal Naturvern. 

Postboks 378, 6500 Kristiansund N. 
Sør- Trøndelag Naturvern. 

Museet , Erl. Skakkesgt. 47 B, 
7000 Trondheim. 

Nord- Trøndelag Naturvern. 
Bamberg, 7600 Levanger. 

Nordland Naturvernforening, 

utl·ørt. Han paviser al inngrep i vill
reinens optimalområde (i delte tilfelle 
Veigdalen) vil ramme den mest for
plantningsdyktige del av villreinstam
men hardest. Ved inngrep i Veig må 
det ventes større kalvedødelighet og 
på lang sikt kanskje en endring av 
stammens genetiske atferdsmønster, 
og det fins neppe alternative optimal
områder for reinkalvingen på Har
dangervidda. Terje Skoglands under

større forståelse boka har blitt møtt med i 
biologiske kretser. Det turde i denne 
sammenheng være på sin plass å minne 
om det nesten banale faktum at menne
skets populaSjon inngår SOI11 en under
ordnet del i et lukket, hiologisk system. 

Boka er en godt popularisert sammen
fatning aven rekke forutgående arbeider 
(som forlengst er i full videreutvikling). 

Paul Ehrlich 's skrifter og «Limits to 
growtb)) friskt i minne, får jeg ikke dette 
til å rime. Commoners optimistiske syn 
på dette området står i sterk kontrakt til 
bokens øvrige dommedagsprofetier. Og 
det er dommedagsprofetiene som blir 
min hovedinnvending mot boken. De 
hadde sin misjon for ett og to år siden , da 
folk måtte rystes våkne. Men i dag vet vi 

ar mulig
'aringene 
I er både 
-ttatt alle 
~eld har 
e avisene 

Fylkeshuset, 8000 Bodø. 
Troms Naturvern. 

Postboks 48, 9210 Andselv. 
Finnmark Naturvern og Sør- Varanger 
Naturvern. 

9900 Kirkenes. 

søkelser viser klart hvilke verdier som 
står på spill når det gjelder forholdet 
villrein-kraftutbyggingpå Hardanger
vidda, og de fakta han legger fram 
må få avgjørende betydning når Har
dangerviddas skjebne skal avgjøres. 

Dens omfattende tema bør imidlertid 
ikke avskrekke noen. 

Trolig vil forståelsen for innholdet i 
«Hvor går grensen 'I» være større, og også 
bli tatt mer alvorlig, av menigmann enn 
vi hittil har opplevd fra de eksperter som 

at problemene er store og nesten uløseli
ge, og mange av oss har en sterk følelse at 
det moderne industrisamfunn vil få al
vorlige problemer i løpet av de nærmeste 
tiår. Det vi nå trenger er ikke ytterligere 
dokumentasjon på at det bærer galt av
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sted, men hell er forslag til løsninger og 
veier li l av uføret. 

Dommedagsprofetier a lene har aldri 
reddet oss - og er en aILfor lett og ufull
stendig måte å angripe prob lemene på. 
Noen ord om selve boken. Grøndahls 
hvitbøker ha r en forside som straks fan
ger blikket og interessen. M en del er en 
lidelse å bla i og forsøke å lese denne bre
de, lefsete, tospaltede trykksa ken i en kø 
eller på bussen i rushtiden, hvor det er 
trangt om plassen. 

Thor Larsen 

En hanske er kastet. 

Gold5milh, E., el.al., / 973 . 
Hvis vi skal overleve. 
Tiden. 90 s. 

Januarnummeret 1972 av det britiske 
tidsskriftet «The Ecologist» va r viet det 
nå så berømte «Blueprint for Survival». 
Teksten ble utarbeidet aven liten gruppe 
med tidsskrifte ts redaktør som leder. D o
kumentet vak te oppsikt av flere grunner. 
For det første rommet det en verdifull 
sammensti lling av data og informasjoner 
om miljøkrisen og befolkningssituasjo
nen som a lmenheten tidligere var lite 
kjent med . For det andre hadde arbeidet 
form av et konstruktivt , men for mange, 
drastisk handlingsprogram. For det 
tredje var «The Blueprint» fulgt aven 
større erklæring under tegnet av 36 av 
Englands fremste biologer (med sir Julian 
Huxley i spissen) med full tilslutning til 
«de grunn leggende prinsipper som for
fektes i «Hvis vi skal overleve», både når 
det gjelder analysen av de problemene vi 
står overfor idag og de løsninger som er 
foreslålL» 

Dokumentet er senere publiserl i en 
rekke land, og foreligger nå også på 
norsk. 

Heftet er kortfattet , men spekkfullt av 
fakta og banebrytende tanker. Det hører 
forøvrig med til mønsteret at publiserin
gen av «Hvis vi skal overleve» (i likhet 
med boken «Hvor går grensen?» og lik
nende arbeider) blir mø ll med heftige an
grep, - stort sett a ll e fra ikkebi o logiske 
kretser. 

Det turde være et minimumskrav og 
håp at «Hvis vi skal overleve» også blir 
lest og fordøyd av våre hjemlige «null
veks t»-angripere. Det kan bidra lil en 
mer nyansert debatt , som mer preges av 
et helhetssyn , enn snevre angrep utfra 
tradisjonell teknisk/økonomisk sektor
tenkning. 

Magnar Norderlwug. 

The greening of Norway. 

Dammal1l1 . E .. /972.
Fremtidel1 i våre hender. 
Gyldendal. 176 s. 

La ikke denne boka drukne i bokflom
men! 

Dammann tar fo r seg noen av de histo
riske og rådende forhold som har skapt 
fordelingsskj evheten, miljøkrisen og 
overbefolknin gen i verden. Ikke spesielt 
origi na lt, vil enkelte innvende. Men for
fatteren stopper ikke her. På en klar og 
engasjerende må te setter han den globale 
problematikken inn i enkeltmenneskets 
perspektiv. Håpet om en løsning på 
skjevhetene og de økende problemer i 

verden ligger i at vi må innse at intet vil 
skje før vi forandrer oss selv, og at vi like 
godt kan begynne her og nå. 

Bredsidene mot den ri ke verdens (les 
vår egen) ressursrovdrift og fortsatte krav 
på materie ll økonomisk veks t, og hva del 
skjer på bekostning av, turde være klar
leggende for de fl este. - Om boka blir 
Jest. 

Det er å nden fra «The greening of 
Ameriea» som preger både forfatteren og 
boka: legger enkeltmennesket om sin 
livssti l og modererer sine materielle krav 
til forde l for andre verdier, vil samfunnet 
kunne gjennomgå de nødvendige forand
ringene, - nedenfra. 

Anmelderen kan ha visse ting å u tsette 
m. h. t. tendenser til undervurdering av 
de globaløkologiske problemer vi Slår 
overfor, og tendenser ti l å skille mellom 
na LUrjmilJovern-problematikken og sult
ressursprob lematikken . Dette er li kevel 
uvesentlig i denne sammenheng, sett på 
bakgrunn av det budskap boka formi d
ler. Det kan nok også dis kuteres om sam
funnsutviklingen lar seg forandre fra den 
nåværende, skjebnesvangre kurs. Men 
om så skjer, da er det fordi bøker av dette 
slag blir tatt alvorlig, på tross av de beske 
konsekvenser det medfører. Hva dette vil 
kreve'l For å sitere boken: 

«Vi trenger : 
- en ny interesse hos a lminnelige men

nesker for et helhetssyn på verden, men
neskeheten og fremtiden, 

- en forståelse for det historiske ansva
ret vi pådro oss ved å bygge vår vekst på 
plyndring av andres ressurser, 

- en erkjennelse av at vi også idag byg
ger vår velstand på utnytte lsen av a ndre 
verdensdelers fattigdom.» 

Magnar Norderhaug. 
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verden ligger i at vi må innse at intet vil 
skje før vi forandrer oss selv, og at vi like 
godt kan begynne her og nå. 

Bredsidene mot den rike verdens (les 
våregen) ressursrovdrift og fortsatte krav 
på materiell økonomisk vekst, og hva det 
skjer på bekostning av, turde være klar
leggende for de fleste. - Om boka blir 
lest. 

Det er ånden fra «The greening of 
Ameriea» som preger både forfatteren og 
boka: legger enkeltmennesket om sin 
livsstil og modererer sine materielle krav 
til fordel for andre verdier, vil samfunnet 
kunne gjennomgå de nødvendige forand
ringene, - nedenfra. 

Anmelderen kan ha visse ting å utsette 
m. h. t. tendenser til undervurdering av 
de globaløkologiske problemer vi står 
overfor, og tendenser til å skille mellom 
natur/miljøvern-problematikken og sult
ressursproblematikken. Dette er likevel 
uvesentlig i denne sammenheng, sett p{l 
bakgrunn av det budskap boka formid
ler. Det kan nok også diskuteres om sam
funnsutviklingen lar seg forandre fra den 
nåværende, skjebnesvangre kurs. Men 
0/11 så skjer, da er det fordi bøker av dette 
slag blir tatt alvorlig, på tross av de beske 
konsekvenser det medfører. Hva dette vil 
kreve? For å sitere boken: 

«Vi trenger: 
- en ny interesse hos alminnelige men

nesker for et helhetssyn på verden, men
neskeheten og fremtiden , 

- en forståelse for det historiske ansva
ret vi pådro oss ved å bygge vår vekst på 
plyndring av andres ressurser, 

- en erkjennelse av at vi også idag byg
ger vår velstand på utnyttelsen av andre 
verdensdelers fattigdom.» 

Magnar Norderhaug. 
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