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DEN SITTER! 
Norges Naturvernforbund lanserer nå klebemerker (stickers) med 
visdommens fugl som sentralt motiv. Merket foreligger i to utgaver, 
et med diameter 38 mm trykt på tekstil preget «satin cloth», og et med 
diameter 100 nun trykt på glatt vinyl. Begge er i fargene brunt og 
grønt på hvit bunn. 

Merkene sitter på alt - på klær av alle slag, på bag'er og barne
vogner, ryggsekker, vesker, biler, båter, ski, sykkel, postkasser - kort 
sagt over alt og hvor som helst man ønsker en dekorativ fargeflekk 
som samtidig kanskje bringer et beskjedent budskap. Hvorfor ikke 
på inngangsdøren hjemme'! 

Klebemerkene leveres i sett ei 4 stk. (2 stk. på 38 mm og 2 stk. på 
100 mm). Prisen er kr. 10,- pr. sett. Bruk gjerne bestillingskupongen 
på side 32. 

«DEN FØRSTE 

NATURBOKA» 

er skrevet av intendenten i Svenska Naturskydds
fOreningen, Mats Segnes tam, og utstyrt med tegnin
ger av Anders Helin. Den norske utgaven, som nå 
sendes ut av Norges Naturvernforbund, er det første 
tiltak her i landet med sikte på å formidle enkel og 
grunnleggende økologisk kunnskap til barn på de 
aller laveste skoletrinn. 

Fremstillingen bygger på tegneserieprinsippet, og 
boka egner seg like godt for skolebruk som for 
hjemmebruk. Vi tror det fins små jenter og gutter 
som etter å ha blitt kjent med boka vil påstå at 

økologi er gøy! 

Og vi håper og tror at det fins lærere og for
eldre som har ventet på det enkle hjelpemidlet som 
kan gi barna en sunn forståelse for naturens funk
sjoner og for de problemene menneskene skaper for 
sitt eget miljø. Nå foreligger dette hjelpemidlet' 

«Den første naturboka» er på.l6 sider i format 
A4. Prisen er kr. 10,-. 

Bruk gjerne bestillingskupongen på side 32. 

«SVALESTJERT» 
er det nye nummer i vår populære plakatserie. Se 
den i miniatyr på omslagets bakside. Den nye pla
katen har samme pris som de øvrige, kr. 17,-. 

Bruk gjerne bestillingskupongen på side 32. 
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NORGES NATURVERNFORBUND 

Akersgt. 63 - Postboks 8268, Hammersborg - Oslo l. 

Telefon: 337932 - 33 52 57. 

Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 6001 0570835. 

Generalsekretær: Magne Midttun. 

Kontorsjef: Roar Sæther. 

Organisasjonssekretær: Per Valset. 

Konsulent: Thor Midteng. 


Følgende kretsforeninger er tilsluttet forbundet: 
Aust-Agder Naturvern, Vest-Agder Naturvern, Rogaland 
Naturvern, Haugaland Naturvern, Vestlandske Naturvern
forening, Møre og Romsdal Naturvern , Sør-Trøndelag 
Naturvern, Nord-Trøndelag Naturvern, Nordland Naturvern
forening, Troms Naturvern, Finnmark Naturvern, 
Sør-Varahger Naturvern, Oppland Naturvern , Hedmark 
Naturvern, Buskerud Natur- og Miljøvernforening, Vestfold 
Naturvern , Telemark Natur- og Miljøvern, Landskapsvernet i 
Østfold. Østlandske Naturvernforening. 

Årskontingent for personlige medlemmer kr. 30 

Livsvarig medlemskap kr. 600 (inkl. tidsskrift) 

Familiemedlemsskap (hovedmedlems ektefelle eller 

hjemmeværende barn under 25 år) kr. 10. 

Årskontingent for organisasjoner, bedrifter o.l. 

minimuJll kr. 300. 

Medlem av forbundet er automatisk medlem av den krets

forening vedkommende geografisk sogner til. 


NORSK NATUR er trykt i offset hos Grøndahl & Søn på 
Norcote papir fra Saugbrugsforeningen. 
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DET FØRSTE 
·VARSELSKUDDET 


1973 vi l gå over i historien som det året da ordet ressurs kom på folk emunne. 
Arabernes omdreininger på oljeskruen var ikke mange. Men virkningene var formi
dable, og rammet både velstående industrinasjo ner og fattige u-land med full styrke. 
Med ett var begrepet ressursknapphet blitt en rea litet , og ikke noe som bare eksi
sterer i dommedagsprofetenes dystre vokabular. Med ett var det ikke lenger hånsord 
å høre mot dem som i de senere år har advart mot sløsing med jordens begrensede 
rikdommer. Arabernes politiske trekk har åpnet folks øyne for det faktum at dagens 
ressurssløsende samfunn ikke har evig liv . Vi har fått en holdningsendring - i dag 
vet folk flest at olj en er en naturtilgang som en ga ng vil ta slutt, og at en omdreining 
el ler to på oljekranen bare kan ha posi tive virkninger på lang sikt, ettersom den 
bidrar til at oljelageret vil vare lenger. Og vi vet at det som gjelder oljen også gjelder 
andre ressurser som vi i blind optimisme har gjort oss avhengige av. 

På denne bakgrunn va r den såkalte «oljek ri sen» et varselskudd med positive virk
ninger. Den brøytet vei for natur- og miljøtenkning i brede lag av folket. Men 
oljeknappheten er også forsøk t utn yttet til krav om angrep på norsk natur. «Olje
krisen» er tatt i bruk som våpen av vassdragsu tbyggingens forkjempere. Man vil ut
nytte knapphet på en ressurs som påskudd til totalutslettelse aven annen ressurs, 
nemlig vannet som landskapselement og økologisk faktor. Dette må naturvernet være 
på vakt mot. Svaret på en truende energiknapphet må først og fremst være å stoppe 
veksten i forbruket. 

Dette må naturvernet stå på. Knapphet på el1 ressurs må ikke forlede oss til 
intensiverte angrep på andre ressurser, men først og fremst inspirere til måtehold. 
En annen holdning kan bare føre til at tapene blir altfor store - altfor raskt. 

ET UTSTILLINGSVINDU pA LAGER ? 

Norges Naturvernforbund vil gjerne opprette en ørliten «fi lial» med sentral 
beliggenhet i Oslo, og med et godt utstillingsvindu mot gaten. Vi jakter så godt 
vi kan, men håper også på tips fra medlemmer som måtte ha noe i kikkerten. 

VANSKELIG A 

VERNE DYRKET 

JORD 


Bonde Fridtjov Dahl fra Fauske har ned
lagt sitt verv som formann i No rd land 
fylkeslandbruksstyre i protest mot Land
bruksdepartementets arealdisponering. I 
et brev til departementet sier han at hans 
syn på hva som kan kalles en forsva rlig 
area ldisponering ligger så langt fra de
partementets oppfatning, at han ikke 
lenger finner å kunne representere de
partementet i fylkeslandbruksstyret, mel
der Nordlandsposten. 

Dahl påpeker at store area ler årlig blir 
unndratt fremtidig matproduksjon for 
bestandig og at dette er en nasjonal 
traged ie sett på bakgrunn av det st igende 
gapet mellom befolkningsøk nin gen og 
verdens matvareproduksjon. 

Dahl viser til at departementet flere 
ganger har gått imot vedtak i Fylkes
landbruksstyret om å bevare dyrket jord . 

REPRESENT ANT
SKAPSM0TET 1974 

Norges Naturvernforbu nds representant
skapsmøte 1974 er lagt til Ålesund 7. og 
8. juni . I henhold til forbundets vedtekter 
må forslag angående saker som krets
foreningene ønsker drøftet, være lands
styret i hende senest to måneder før 
møtet. 

OLJEKRISE, 
ROVDRIFT OG 
FORGUBBING AV 
BYGDENE 

Ved regionplandagen på Sjølyst i januar, 
åpnet ordføreren i Rendalen, Kjell 
Borgen, sitt innlegg med disse ordene: 

«Ved inngangen til 1974 er vi på en 
meget anskuelig måte gjort oppmerk
somme på at ikke alle jordens ressurser 
er selvfornyende eller uuttømmelige. Den 
krisen vi i dag opplever, forteller oss 
med tydelighet at vi for framtid a meget 
gru ndig og likeså meget kritisk må vur
dere og rev urdere vårt forbruk , vårt jag 
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VILLE DYR I FOTO
KONKURRANSE 
World Wildlife Fund i Norge arrange rer 
fotokon kurranse med ville dyr i Norge 
som tema. Motivområdet spenner over 
pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og 
fi sker. Bildene må være levert (eller post
lagt) se nest 17. april. Konkurransen 0 1TI
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VANSKELIG A 
VERNE DYRKET 
JORD 

. Bonde Frid tj ov Dahl fra Fauske har ned
lag t siu verv som fo rmann i Nordland 
fylkeslandbruksstyre i pro test mo t Land
bruksdepartementets arealdisponerin g. I 
el brev til departementet sier han a t hans 
syn på hva som ka n kalles en forsva rlig 
area ldispo nering ligger så lan gt fra de
pa rtementets oppfatning, at han ikke 
lenger finner å kunne representere de
pa rtementet i fyl keslandbruksstyret , mel
der No rdlandsposten. 

D ahl på peker at store arealer årlig blir 
unndratt fremtidig matproduksjon for 
besta ndig og at dette er en nasjonal 
t ragedie sett på bakgrunn av det stigende 
gapet mellom befolkningsøkningen og 
verdens matvareproduksjon. 

D ahl viser til at departementet flere 
ganger har gått imot vedtak i Fylkes
la ndbruksstyret om å bevare dyrket jord. 

REPRESENTANT
SKAPSM0TET 1974 

No rges Naturvernforbunds representant
skapsmøte 1974 er lagt til Ålesund 7. og 
8. juni. I henhold til forbundets vedtekter 
må forslag angående saker som krets
fo reningene ønsker drøftet, være lands
styret i hende senest to måneder før 
møtet. 

OLJEKRISE, 
ROVDRIFT OG 
FORGUBBING AV 
BYGDENE 

Ved regio nplandagen på Sjølyst i januar, 
åpnet ordføreren i Rendalen, Kjell 
Borgen, sitt innlegg med disse ordene: 

«Ved innga ngen til 1974 er vi på en 
meget ansk ueli g må te gjort oppmerk
somme på at ikke a lle jordens ressurser 
er selvfo rn yende eller uuttømmeli ge. Den 
krisen vi i dag o pplever, fo rteller oss 
med tydelighet a t vi fo r framtida meget 
grundig og likeså meget kritisk må vur
dere og revurdere vårt forbruk , vå rt jag 

VILLE DYR I FOTO
KONKURRANSE 
World Wildlife Fund i Norge arran gerer 
fo tokonkurranse med vilJe dyr i Norge 
som tema. Motivområdet spenner over 
pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og 
fisker. Bildene må være levert (eller post
lagt) senest 17. april. Konkurransen om

etter større ma terielt velvære, vår ut
tapping av ikke-fornyende ressurser. Se tt 
i en slik relasjo n er da også den opp
stå tte o ljekrisen slett ikke bare ugunstig. 
Dersom vi , gjennom en forbigående krise, 
ta r den lærdom at vi må innrette oss på 
en annen måte , der hensyn til na tur, miljø 
og ressursforbruk blir de avgjørende fak
torer, må en si at krisen har hatt en gun
stig virknin g. 

De globa le fo rh o ld la r seg lett over
føre til lokale og regionale forhold. I 
dagens 0stlandsområde opplever vi nett
opp a t vassdrag fo rsøples, at vi driver 
rovdri ft på uerstattelige ressurser , at men
nesker fl yttes, at bygder og grender fra
fl yttes og fo rgubbes, og a t mennesker 
synes de stå r mak tesløse og uten mulig
het til å innvirke på sin egen livss til.» 

fa tter to kl asser, sva rt/hvitt og fargedias 
i fo rmat 5 / 5 cm mo ntert. I hver klasse 
er det sa tt o pp tre pengepremier (500, 
300 og 200 kroner). Fø rstepremievinnerne 
få r dessuten et dyre- litogra fi . I tillegg 
kommer en rekke mindre premier. Nær
mere o pplysni nger og deltakerskjema ved 
henvendelse til World Wildlife Fund i 
Norge, Mø llergt. 24, Oslo l . 

TRAFIKKSKILT FOR SNØSCOOTERE! 
Innen enkelte områder i Sverige er snø
scoo tertrafikken regulert i medhold av 
en midlertidig lov som trådte i kraft i 
1972 og som skal gjelde til 1975. I disse 
o mrådene a rbeides det nå med skilting 
av henholdsvis påbudt snøscooter-løype 
og forbud mo t snøscoo tertrafikk (se illu
strasjo nen). 

AVD. FOR 

SAKLIGHET 

I intervju i Aftenposten 9. februar 
i å r utta ler d irektøren i No rges 
Skogeierforbund , Ivar Aava ts
mark, bl. a. dette om forholdet 
skogbruk/ friluftsli v: 

«En hard kj erne hys terikere har 
pisket opp stemningen og ra tt po li
tikerne med seg i a ltfor sterk grad. 
I virkeligheten er mo tsetningsfor
holdene bagatellmessige . Det ro
pes etter utvikling, men i skog
bruket skal intet skje. I Oslo har 
man også et annet utga ngspun kt 
- misunnelse . D e store skogeieres 
stilling og rettmessige krav til å 
drive sin næring, ska l undergraves. 
Den overveiende del av dem som 
bruker Oslo ma rka ha r a ldri sett på 
skogsbilveier og hugstfla ter , hvor 
ma n so ler seg og plukker bær, som 
noe nega tivt. Men nå r en påsta nd 
gjentas ofte nok blir det populært 
å ta radika le standpunkter. Hetsen 
mot Harald Løvenskio ld , som fo r
øvrig ikke er medlem hos oss, er 
ren perso nforfø lgelse og et retts
samfunn uverd ig. Det er ikke van
skelig å forene skogprukets og fri
luftsfolkets interesser.» 

Etter denne veloverveide ytri ng 
føyer direktøren til: «Men man 
må møtes på et annet plan, og dis
kutere sa klig.» 
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NORGES NATURVERNFORBUND 

OG VERDENS BEFOLKNINGSAR 

1974 


I tilknytning til Verdens Befolkningsår 1974 vedtok represen
tantskapet i 1973 å nedsette et befolkningsutvalg til å arbeide 
med NNV's engasjement på dette felt. Utvalget består av 
mag.art. B. Berntsen, stud. T. Killingland, cand. real. M. 
Norderhaug og prof. R. Sundby. Utvalget så det som sin vik
tigste oppgave å utarbeide et informasjonsopplegg med tema 
«Befolkning-ressurser-miljø» (fø. et av hovedtemaene under 
FN's befolkningskonferanse i 1974). 

Siktepunktet var å belyse: 
- den nære samhørigheten mellom befolkningsproblemene, 

ressursproblemene og miljøproblemene, 
- befolkningsutviklingen i de rike land sett i sammenheng med 

vå rt høye forbruk og fomrensnings-potensial pr. innbygger i 
forhold til resten av verden, 

- de konsekvenser dette bør få for vårt syn på befolkningsvekst 
og materiell vekst i vår del av verden. 
Til finansiering av dette opplegget ble det søkt om midler fra 

NORAD (Direktoratet for utviklingshjelp), som for 1974 stilte 
midler til rådighet for opplysningsvirksomhet i tilknytning til 
Verdens Befolkningsår. Nylig er denne søknaden avslått av 
prioriteringsgrunner. NNV betrakter et økologisk orientert syn 

som helt grunnleggende for en bedre forståelse av befolknings
problematikken. Forbundet blir imidlertid nå tvunget til å 
redusere sin innsats i 1974 på dette felt. Dette er sterkt å 
beklage. 

I hvert nummer av Norsk Natur 1974 vil vi imidlertid søke 
å vie sider av befolkningsproblematikken oppmerksomhet utfra 
temaet «Befolkning - ressurser - miljø». Vi vil i særlig grad rette 
søkelyset mot det vi kan frykte vil komme i bakgrunnen: Hvilke 
konsekvenser har befolkningseksplosjonen og de rike lands' over
forbruk for oss? 

For å bidra til et bredest mulig engasjement i Befolkningsåret 
vil vi videre oppfordre hver enkelt fylkesforening til å arrangere 
et temamøte (gjerne med debatt) om disse spørsmål i løpet av 
1974. Fordi aktiviteten i Befolkningsåret fortsatt er temmelig 
svak i Norge, er det særlig å ønske at noen av foreningene kan 
ta opp dette a llerede i løpet av vårterminen. 

La oss håpe at en aktiv lokal innsats kan kompensere noe av 
det NNV ikke makter sentralt i Verdens Befolkningsår 1974. 

NNV 's befolkl1il1gsuLva~~ 
a 

MAGNAR NORDERHAUG 

ENERGIFORBRUK 
OG 
BEFOLKNINGS
VEKST 

To holdninger 
bryter idag sammen i energidebatten : 
- et teknologisk orientert resonnement 

basert på et forholdsvis avgrenset (na
sjonalt, korttidsorientert) vurderings
felt, med sikte på tilfredsstillelse av 
nære, og i og for seg opplagte egen be
hov. 

- et biologisk orientert resonnement ba
sert på noe videre (globalt , langsiktig) 
vurderingsfelt med større vekt på øko
logiske konsekvenser og innslag av 
global fordelingsproblematikk. 
Uansett holdning, vil ikke vår energi

debatt i tiden framover kunne avgrenses 
til den tradisjonelle teknologiske aksen 
med utelukkende nasjonale og kortsik
tige betraktninger. Den biologiske aksen, 
med økologiske og globale betraktninger 
kommer inn med stadig større tyngde. 
Noen av de argumentene som har betyd
ning i denne sammen heng skal her opp
summeres. 
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MAGNAR NORDERHAUGRVERNFORBUND 

EFOLKNINGSAR 
 ENERGIFORBRUK 

OG 
BEFOLKNINGS
VEKST 

unnleggende for en bedre forståelse av befolknings
kken. Forbundet blir imidlertid nå tvunget til å 
n innsats i 1974 på dette felt. Dette er sterkt å 

ummer av Norsk Natur 1974 vil vi imidlertid søke 
v befolkningsproblematikken oppmerksomhet utfra 
folkning - ressurser - miljø». Vi vil i særlig grad rette 
lot det vi kan frykte vil komme i bakgrunnen: Hvilke 
er har befolkningseksplosjonen og de rike lands over
oss? 
ra til et bredest muli g engasjement i Befolkningsåret 

,oppfordre hver enkelt fylkesforening til å arra ngere 
e (gjerne med debatt) om disse spørsmål i løpet av 
i aktiviteten i Befolkningsåret fortsatt er temmelig 
;e, er det særl ig å ønske at noen av foreningene kan 

e allerede i løpet av vårterminen. 
· pe at en ak tiv lokal innsats kan kompensere noe av 
ke makter sentralt i Verdens Befolkningsår 1974. 

NNV 's befolkningsutvalg 
a 

T o holdninger 
bryter idag sammen i energidebatten : 
- et teknologisk orienten resonnement 

basert på et forholdsvis avgrenset (na
sjonalt, korttidsorientert) vurderings
fe it, med sikte på tilfredsstill else av 
nære, og i og for seg opplagte egen be
hov. 

- et biologisk or ientert resonnement ba
sert på noe videre (globalt, langsiktig) 
vurderingsfeltmed større vekt på øko
logiske konsekvenser og innslag av 
global fordelingsproblematikk. 
Uansett holdning, vi l ikke vår energi

debatt i tiden framover kunne avgrenses 
til den tradisjonelle teknologiske aksen 
med utelukkende nasjonale og kortsik
tige betraktn inger. Den biologiske aksen , 
med økologiske og globa le betraktninger 
kommer inn med stadig større tyngde. 
Noen av de argumentene som har betyd
ning i denne sammenheng skal her opp
summeres. 

Nordmenns energiforbruk og verdensgjen
nomsnittet 
J likhet med hvert menneske i andre in
dustriland, forbruker hver nordmann år
lig energimengder som ligger enormt over 
det mennesker i den fattige del av verden 
har til sin rådighet. I 1971 lå det norske 
energiforbruket pr. innbygger ca. 34% 
over gjennomsn ittet for Europa , og for
bruket var ca. 2.7 ganger høyere pr. inn
bygger enn verdensgjennomsnittet. Den 
energimengden hver enkelt av oss fOl'bru
ker i året, får eksempelvis 162 mennesker 
i Etiopia, eller 74 i Tanzania ta på deling. 
(Basert på data fra UN Statistical Year
book 1972). 

Mens hensyn til ulike samfunnsinteres
ser tilsier at vannkraftepoken snart er 
over, burde vårt (og samtlige industri 
lands) høye energifo rbru k pr. innbygger i 
forhold til situasjonen i de fattige landene, 
tilsi tilbakeholdenhet og måtehold i 
bruken av ikke fornybare energiressurser 

(kull, olje, gass, uran 111. v.) Samtlige av 
disse råstoffene forbrukes nå med et eks
ponentielt forløp . 

Vi må regne med at ulike samfunns
hensyn vi l begrense en stadig ekspansjon 
av alle konvensjonelle energiformer,- så
fremt vi ikke lar tungtveiende miljøhen
syn vike til fordel for en stadig voksende 
energiproduksjon. 

Synet på nye energiformer 

Moderne industrisamfunn holdes nå 

oppe, nesten utelukkende ved en ekspo

nentielt økende energiproduksjon. En 

fortsatt utvikling i tradisjonell retning vil 

ikke bare kreve en stabil og økende til

gang på konvensjonell energi, men nød

vendiggjør også utvikling av nye energi

former i lide. Usikkerhet råder m. h, t. 

om dette vil skje. 


Helt sentralt i denne sammenhengen 
står betenkelighetene med en teoretisk 
ubegrenset tilgang på energi, l global 
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sammenheng representerer dette ant age- . 
lig en større trussel for menneskeheten 
(klimatisk/økologisk) enn knapphet på 
energi. - Spesielt da om vi sikter mot at 
verdens fattige 2/3 skal ekspandere sitt 
energiforbruk henimot vårt forbruks
nivå. 

Sett fra et biologisk synspunkt vil den 
endelige løsning på energiproblematikken 
ikke bli et spørsmål om alternative, eller 
nye energiformer, men om en stabilisering 
avforbrukel. Basert på økologisk teori og 
vår nåværende kjennskap til økosyste
mers funksjon (der mennesket også inn
går som en underordnet del) bør vi med 
rimelig sikkerhet slutte at moderne sam
funns framtidige eksistens neppe kan sik
res ved stadig ekspanderende energifor
bruk, men ved en slabilisering av jor
bruket. Det er videre sannsynlig at for
bruket bør stabiliseres nærmere et mini
mum enn et maksimum, for å sikre mest 
mulig stabile tilstander på lang sikt. 

Grunnleggende forutsetninger for en 
utvikling mot et samfunn med stabilisert 
energiforbruk vil bl. a. være: 

- Stabilisering av folketallet (antall 
energikonsumenter) 

- Stabiliseringen av forbruksøknin
gen: 

a. Forbruksøkningen pr. innbygger. 
b. Forbruksøkningen til energikre

vende prosesser i samfunnet som ikke ut
nytter solenergi direkte. 

Medmenneskelige hensyn 
til verdens fattige 2/3 turde også ha krav 
på en viss omtanke. Bare en beskjeden 
økning i levestandarden til de millioner 
av mennesker som idag lever på et eksis
tensminimum, vil kreve enorme energi
mengder. Energi som det idag råder 

knapphet på, og som det rike mindretal
let vi selv tilhører, hemningsløst forbru
ker. 

l den Stortingsdebatt om energiforsy
ningen som vi vil ra i 1974, er det tre for
hold som vi alle må bidra til blir trukket 
1I1n: 
I. 	Vi kan ikke drøfte vår framtidige ener

gipolitikk isolert og nasjonalt. 
2. 	 Det er på tide vi stopper opp og ser 

hvilket energiforbruk vi allerede har i 
Norge i forhold til Verden forøvrig. 

3. 	 Vi kan ikke diskutere en forsv arlig, 
langsiktig energipolitikk uten å trekke 
inn befolkningsutviklingen. Stabilise
ring av energiforbruket og stabilise
ring av befolkningsveksten må sees 
som sider av samme sak. 

Vårt syn på energiforbruket 

er sammenlignbart med et barn som bl å

ser opp en ballong. Det bør lære å vise 

måtehold i tide om ikke ballongen skal 

sprekke. Utviklingen i retning av måte

hold og forutseenhet på det energipoli

tiske plan vil uten tvil by på problemer og 

uforutsette vanskeligheter (som med da

gens rådende målsett ing). Men de første 

skritt i en mer forutseende retning kan 

neppe karakteriseres som urealistiske og 

feilaktige . 


Det første skritt 

mot en modifisert energipolitikk kan spo

res i dagens utvidede og intensiverte ener

gidebatt. Denne vil forhåpentligvis føre 

til at de tradisjonelle og forenklede tek

nisk/økonomiske argumentene må vike 

til fordel for et bredere helhetssyn på vår 

energisi tuasjon. 


Neste skritt bør innebære krav om 
programmer for permanent sparing av 

Figur J 

Norgesforbruk av energi i forhold til res

ten av verden, 1971. Enheten er kg ku/l-ek

vivalen/erpr. innbygger pr. år. 


Data 	fra UN Stalistical Yem'book 
/972. 
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energi og teknologisk innsats for mer ef
fektiv utnyttelse av den nåværende ener
giproduksjon. På dette stadiet bør også 
utredninger av et alternativt, langsiktig 
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program for stabilisering av det norske samml 
energiforbruket foretaes. det Sal 

Det tredje skrittet bør innebære sam Utfl 
menholdning av den energipolitiske mål  1970 
settingen med en befolkningspolitisk mål kan vi 
setting (som av andre årsaker også vil årlige 
tvinge seg fram) . Med dette vil vi være et 1,5mi 
godt stykke på vei i en retning som nok enn i 
kan vise seg å bære større preg av realpo vekste 
litikk enn mange av dagens tradisjonelle innbYl 
målsetti nger. Vih 

øknin 
Befolkningstilveksten i Norge enn f. 
tror mange spiller en liten rolle i denne avene 
(og annen) sammenheng. Det er en sann kullek 
het med adskillige modifikasjoner. I løpet 5,075 
av lO-årsperioden 1960-1969 fikk landet Det 
meget nær 300000 flere barn - barn som enklet 
skal vokse opp og på lengre sikt kreve - Viv 
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Figur} 

Norgesforbruk av energi iforhold til res

ten av verden, /97/. Enheten er kg kuLl-ek

vivalenter pr. innbygger pr. år. 


Data fra UN Stalistical Yearbook 
1972. 
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program for stabilisering av det norske 
energiforbruket foretaes. 

Det tredje skrittet bør innebære sam
menholdning av den energipolitiske mål
settingen med en befolkningspolitisk mål
setting (som av andre årsaker også vil 
tvinge seg fram). Med dette vil vi være et 
godt stykke på vei i en retning som nok 
kan vise seg å bære større preg av realpo
litikk enn mange av dagens tradisjonelle 
målsettinger. 

Befolkningstilveksten i Norge 
tror mange spiller en liten rolle i denne 
(og annen) sammenheng. Det er en sann
het med adskillige modifikasjoner. Iløpet 
av lO-årsperioden 1960-1969 fikk landet 
meget nær 300000 flere barn - barn som 
ska l vokse opp og på lengre sikt kreve 

samme levestandard som oss, - basert på 
det samme energiforbruket. 

Utfra energiforbruk pr. innbygger i 
1970 og befolkningstilveksten 1960-69, 
kan vi på sett og vis si at Norges totale, 
årlige energiforbruk i 1970/71 var ca. 
1,5 millioner tonn kullekvivalenter større 
enn i 1960, på grunn av befolkningstil
veksten og veksten i energiforbruket pr. 
innbygger. 

Vi har her lagt grunnen til en potensiell 
økning i vårt energiforbruk på noe mer 
enn f.eks. hele Tunis' nasjonale forbruk 
av energi i 1971 (1 ,34 millioner tonn kull
kullekvivalenter) - Tunis hadde i 1970 
5,075 millioner innbyggere. 

Dette eksemplet er på flere måter for
enklet : 
- Vi vet bl.a. ikke hvor mye lavere energi-

Figur 2 
Det er en åpenbar sammenheng mellom 
energiforbruket i et land og dets materielle 
levestandard. Figuren viser sammenhengen 
mellom energiforbruket pr. innbygger pr . 
år ( i kg kullekvivalenler) , og brutto na
sjonalprodukt pr. innbygger (i dollar). 

Kløftel1me/lomfattige og rike nasjoner 
utvides idag ved energi- og velstandseks
plosjonen i de rike landene og befolknings
ogfattigdol11seksplosjonen i de fattige lan
dene. 

Datafra World Bank Atlas 1972 (na
sjonalprodukt }970) og UN Statistieal Ye
arbook 1972 (energiforbruk 1971). 

forbruket hadde vært i 1970/7 1, med 
300000 færre barn i alderen 1-10 år, 
fordi forbruket pr. innbygger da kan
skje hadde vært noe høyere. 

- I virkeligheten er det først nå r dette 
fødselsoverskuddet kommer i «pro
duktiv» a lder at deres innflytelse på 
energiforbruket blir merkba r. Antage
lig er det fødselsoverskuddet fra 1940
50 som nå er mest utslagsgivende på 
dette punkt. 
Sett over et lengre tidsrom er imidlertid 

eksemplet meningsfullt. Så lenge både be
folkningen (antall konsumenter) og ener
giforbruket pr. innbygger fortsetter å øke, 
så lenge vil også energi-«behovet» fort
sette å vokse. l dette Iigger også nøkkelen 
til mange av de problemer vi idag står 
overfor. 

Dess før befolkningsproblematikken 
får innpass i den langsiktige politiske 
energi og ressursplanleggingen, dess 
bedre . Idag legger vi grunnvollene til de 
neste tiårenes problemer. H va vi enn gjør, 
eller ikke gjør. - ~ 

7 



l 

I 

F or tiden er det bare de mest hardnak
kede strutser som beholder hodet i 

sanden når det påpekes hvo r alvorlig be
folkningsproblemet er blitt og hvor vik ti g 
det er at både de enkelte nasjonalstater 
og verdenssamfunnet reagerer. Som kjent 
har De forente nasjoner reagert på ad
varslene med å vedta 1974 som et eget 
befolkningsår - en stor befolkningskon
feranseskaI dessuten avholdes til somme
ren. Vanskene med de økende menneske
masser har lenge vært diskutert i FN og i 
de mange tilknyttede organisasjoner. I 
årevis har man hatt en endeløs debatt og 
kraftige motsetninger har gang på gang 
kommet til syne. 

Hovedgrunnen til at de enorme van
skene oppsto var rett og slet t at en rekke 
hygieniske fremskritt i u-l andene forlen

get levealderen og gjorde at langt fl ere 
spedbarn enn tidligere vokste opp. Det 
var ikke fødsel shyppigheten so m steg, 
men dødeligheten som sa nk. Fra et sta
dium med balanse mell om Fødsler og 
dødsfall , steg befolkningstilveksten i 
u-landene ti I I prosent i 1940- og 
50-årene og økte atter til over 2 prosent i 
l 960-årene. Befolknin gsbomben var et 
faktum. At u-landene i ti llegg er utsatt 
for tradisjonell utbytt ing fra de rike lan 
dene gjør selvsagt ikke situasjonen bedre. 

Det hadde lenge før I. verdenskri g ek
sistert en neo-malthusiansk bevegelse og 
etter krigen da Nasjonenes forbund ble 
dannet, appell enes til den nye internasjo
nale organisasjonen om å nekte de land 
adgang som ikke vi ll e forplikte seg til å 
senke fødselshyppigheten sli k at deres 

BREDO BERNTSEN 

OMKRING 
VERDENS 
BEFOLKNINGS
ÅRET 

innbyggere kunne leve god t innenfor lan
dets grenser og ikke trengte å se seg om 
etter nye landområder. Dette ble gj entatt 
på den 6. internasjonale neo-malthusian
ske- og fødselskontroll-konferanse i 1925 
i New York, som ble ledet av den kjente 
kvinnesakskvinne Margaret Sanger. 
Disse krav ble imid lertid ignorert fordi 
motstanderne var mange og sterke. Både 
i katolske og protestantiske kretser rea
gerte man meget negativt. 

Men den sosialt engasjerte kvinnen ga 
seg ikke med det, hun mente at Nasjone
nes forbund burde ha fødselskontroll på 
programmet. Hun gikk videre ivrig inn 
for at det sk ull e avholdes en verdenskon
feranse om befolkningsspørsmålet og at 
Nasjonenes forbund sk ull e delta. I mot
setni ng til de tidligere neo-malthusianske 

møter skulle den ne konferansen ha ikke 
bare rene Forkjempere for fødselskontroll 
til stede, men også eksperter i økonomi , 
sosiologi, demografi og biologi. Disse 
skull e diskutere befolkningsproblemer og 
foreslå løsni nger. 

Margaret Sangers vidsy nte målsetting 
støt te på en mur av vanskeligheter. Ver
densorganisasjonen klll;ne ikke delta di
rekte, ut talte genera lsekretæren Sir Eric 
Drummond. Dessuten måtte det ikke 
nevnes noe direk te om fødselsko ntroll el
ler malthusianisme i innbydelsen hvis en 
ønsket at de innbudte virkeli g skulle 
komme. Man tvang endog ildsjelen San
ger til å ta sitt navn vekk fra det offisielle 
programmet - det kunne støte mange av 
de innbudte at det var en kvinne som sto 
bak organiseringen av konferansen. 

Tross hindringene ble verdenskonfer
ansen om befolkningsproblemene av
holdt i Geneve i 1927, om annerledes enn 
tenkt av initiativtakeren. Det var likevel 
enkelte innen NF som hadde støttet Mar
garet Sanger, og noen deltok også i et 
møte av privat karakter for å søke å 
dan ne en egen organisasjon som sk ulle 
fortsette konferansens arbeid . Uansett 
må konferansen anses som en milepel og 
det ble dannet en egen organ isasjon til å 
følge opp arbeidet: «The International 
Union for the Scientific Investigation of 
the Populat ion Problem». .. 

I siste del av mellomkrigstiden kunne 
det registreres de første tegn til et nytt og 
mer liberalt syn på prevensjon og barne
begrensning, spesielt i USA og England. 

.~.:<::'" Men spørsmålet var i det hele så brenn./10'') bart p. g. a. katolikkenes rigide syn at i 
~ l~ \% Nasjonenes forbund ble alle forsøk på 
~ •• .dl endringer stort sett effektivt bekjempet :
~ ikke minst fordi de katolske land doml
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møler skulle denne konferansen ha ikke nerte organisasjonen så sterkt. Dog tok dette i 1953 og ble støttet av land som 
bare rene fo rkjempere for fødselskontroll forbundets helseorgan isasjon et mere India, Ceylon og Egypt, men atler b le 
til stede, men også eksperter i økonomi , avansert syn på problemet en n general slike tanker valset ned aven rekke katol
sosiologi, demografi og biologi. Disse sekretæren og general forsamlingen. ske land. Indias regjering er å bemerke 

BREDO BERNTSEN 

OMKRING 
skulle diskutere befolkningsproblemer og Med 2. verdenskrigs herjinger oppi øs som den første i verden som klart ga ut

VERDENS foreslå løsninger. les Nasjonenes forbund, men etter krigen trykk for at det va r dens politikk å min
Margaret Sangers vidsynte målsetting fikk man en fortsette lse med De forente ske befolkningsøkningen, J951. FolkereBEFOLKNINGS støtte på en mur av vanskeligheter. Ver nasjoner og i den nye organisasjonen tok publikken Kina fu lgte etter i 1955 og Pa

densorganisasjonen kurlne ikke delta di enkelte pionerer tidlig opp befolknings kistan i 1959.ÅRET 
rekte , uttalte generalsekretæren Sir Eric problemet. [ perioden 1946 til 1953 var I perioden 1953 til 1961 skjedde det lite 
Drummond. Dessuten måtte det ikke det flere tilløp til positiv handling - men nytt i verdensorganisasjonen som var til 
nevnes noe direkte om fødselskontroll el a lle ble etterhvert stanset. Dessverre hjelp for det faktum at verdens befolk
ler malthusianisme i innbydelsen hvis en skulle de gå sørgeli g lenge før de fleste ning økte i et fantastisk tempo. En maka
ø nsket at de innbudte virkelig skulle begynte å innse hvor alvo rlig situasjonen ber allianse mellom bigotte kato lik ker fra 
komme. Man tvang endog ildsjelen San var. Faktum var nemlig a t fra 1920 til land som Frankrike, [tali a og Brasil og 
ger til å ta sitt navn vekk fra det offisielle 1940 økte verdens befolkning med godt ortodokse marxister fra USSR, Polen og 
programmet - det kunne støte mange av over 400 millioner og fra 1940 til 1960 Jugoslavia lammet alle tilløp til nytenk
de innbudte at det var en kvinne som sto med over 700 millioner. Verdens ressur ning og handling. Dette gjaldt det gene
bak organ iseringen av konferansen. ser ble sam tidi g knappere og knappere. relle arbeidet i befolkningskommisjonen 

Tross hindringene ble verdenskonfer Den som først var ute med et kraftig og diskusjonene på verdensbefolknings
ansen om befolkningsproblemene av initi ativ var den fantasirike og intelli konferansen som ble avholdt i Roma i 
holdt i Geneve i 1927, om anner ledes enn gen te biologen Julian Huxley som ble ge 1954 med representanter fra 80 land og 
tenkt av initiativtakeren. Det var likevel neralsekretær for FNs o rganisasjon for kolonier. Likevel var det visse tegn til ny

t flere innbyggere kunne leve godt innenfor lan enkelte innen NF som hadde støttet Mar utdannelse, vitenskap og kultur - tenkning i slutten av perioden - ikke 
garet Sanger, og noen deltok også i et UN ESCO. minst innenfor de protestantiske kirke

steg, etter nye landområder. D ette ble gjentatt 
p. Det dets grenser og ikke Irengte ii se seg om 

møte av privat karakter for å søke å H uxley sa i 1948 ret t ut at om ikke be samfunn . 


et sta på den 6. internasjonale neo-malthusian
 danne en egen organisasjon som skulle fo lkningsmengden kom i balanse med 

, ler og ske- og fødselskontroll-konferanse i 1925 fortsette konferansens arbeid. Uansett ressursene ville sivilisasjonen gå til Endelig i første ha lvpar ten av 6O-årene 

sten i i New York , som ble ledet av den kjente må konferansen anses som en milepel og grunne og at FN derfor måtte handle i tok en virkelig debatt til i FN. Det var 

+0- og kvinnesakskvinne Margaret Sanger. det ble dannet en egen organisasjon til å tide. Selv tok han frem forslaget om en helsedirektør Karl Evang som atter gikk 

osent i Di sse krav ble imidl ert id ignorert fordi følge opp arbeidet: «The Internationa l stor befolkningskonferanse til å vurdere sterkt ut som ta lsmann for at en nå måtte 

var et motstanderne var mange og sterke. Både Union for the Scientific Investigation of saken. Men den kjente biologen møtte ta befolkningseksplosjonen a lvorl ig. H an 

utsatt i katolske og protestantiske kre tser rea the Population Problem». . sterk motstand med sine forslag. I 1946 hevdet som medlem av helseorganisasjo

ke lan gerte man meget negativt. I siste del av mellomkrigstiden kunne fikk FN en egen befolkningskommisjon, nen at fødselskontroll og familieplanleg

bedre. M en den sosialt engasjerte kvinnen ga det registreres de første tegn ti l et nytt og men den var lenge til det ytterste tilbake ging måt te tas opp som reelle virkemid 

: rig ek  seg ikke med det, hun mente at N asjone mer liberalt syn på prevensjon og barne holdende med å foreslå noe særlig dras ler. De nordiske land i allianse med land 

.else og nes forbund burde ha fødselskontroll på begrens ning, spesielt i USA og England. tisk. E tter hvert kom også WHO - ver som India og Ceylon fikk i gang diskusjo

md ble programmet. Hun gikk videre ivrig inn ~.c:.'" ..... Men spørsmålet var i det hele så brenn- dens helseorganisasjon - inn i bildet og nen, godt støttet av B. R. Sen som var 

rnasjo for at det skulle avholdes en verdenskon .,fO'~ bart p. g. a. katolikkenes rigid e syn at i det var enkelte som gikk inn for at hel generalsekretær i FNs landbruksorgani

ie land feranse om befolkningsspørsmålet og at ~ ~. ~ Nasjonenes forbund ble alle forsøk på seorgan isasjonen burde ta opp helseas sasjon FAO. Sen fremholdt med bestemt

g til å Nasjonenes forbund skulle delta. I mot ~ •• J..Jl endringer stort sett effektivt bekjempet - pektene ved befolkningssituasjonen. het at matvaresituasjonen stadig fo rver

deres setning til de tidligere neo-malthusianske ~ ikke minst fordi de katolske land domi- Norges helsedirektør Karl Evang hevdet ret seg. 
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I å rene 1965 ti I 1967 kom så et a ltfor 
sent , men avgjørende gjennombrudd i be
folkningsspørsmålet. Ikke minst betydde 
det mye at bl. a. USAs representanter i 
FN sluttet seg til den ledergruppen i disse 
spørsmå l som alliansen mellom de nor
diske og de asiatiske land lenge hadde ut
gjort. 

I 1963 ble det avholdt en asiatisk be
folknin gskonferanse som ble avsluttet 
med stor enighet om det uheldige ved for 
rask befolkningsvekst. Denne kongressen 
ble snart etterfu lgt av den andre verdens
konferansen i FNs regi om befo lknings
problemene, nemlig i 1965. En mengde 
representanter - dobbelt så mange som i 
1954 - møttes i Beograd for å diskutere 
og utrede. Fremdeles var det konfronta
sjoner om hvor alvorlig si tuasjonen var 
og om midler til å løse vanskene, men 
motsetningene var ikke så utpreget som 
tidligere, ikke minst fordi de kommunist
iske demografene var langt mer fleksible 
enn før . Samme året så man et forsiktig 
gjennombrudd i genera lforsamlingen. Det 
ble fulgti årene etter av positive vedtak om 
forskning og hjelp til prevensjon , familie
planlegging og andre gode tiltak i andre 
av FNs organer, slik som helseorganisa
sjonen . Mens mange land i WHO ennå i 
1966 kjempet mot at fød selskontroll 
skulle være en naturlig del av organisa
sjonens arbeide, ble dette enstemmig ved
tatt i 1968. 

Fra 1967 og i årene fremover fø lger 
FN-organisasjoner som UNESCO, 
FAO, ILO, UNICEF etter helseorgani
sasjonen og deltar i handlingsprogram
mer for familieplanlegging. 

Tre viktige forhold som FN etter hvert 
kom til å stå ansvarlig for i positiv for
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stand var: l) frembringelsen av faktisk 
statistikk som viste at verdens befolkning 
var på vei til å fordoble seg over en tred
veå rsperiode. 2) FNs organisasjoner ut
gjorde fora hvor det lot seg gjøre å debat
tere krav om familieplanlegging og nød
vendigheten av tekniske midler til dette. 
3) FNs resolUSjoner ga disse kraven in
ternasjonallegitimitet som det var lettere 
for nasjonale ledere å godta. 

Den langsomme fremgang i disse 
spørsmål bunnet i det trekk av konse
kvent sneversyn som lå til grunn for spe
sielt de katolske lands holdning til be
folkningskontroll, godt fulgt av kommu
nistiske land. Så sent som i 1970 da FNs 
økonomiske og sosiale råd med 53 stem
mer vedtok å gjøre 1974 til «World Popu
lation Year» var det så mange som 33 
land som avsto fra å stemme og 9 land 
som stemte imot. Atter viste de katolske 
land sin negative innstilling. T ragisk nok 
hevdet faktisk også enkelte land som Se
negal og Øvre Volta at de var underbefol
kede, tross de var sterkt tørkerammede 
og idag er rammet av den alvorligste sult. 

Men Verdensbefolkningsåret 1974 er 
a ltså heldigvis en realitet. Det er direk
tøren i FNs fond for befolkningsspørs
mål som har hatt ansvaret for forberedel
sene. Et tungt ansvar ut fra det faktum at 
verdensbefolkningen nå utgjør 3,5 mil
liarder og antakeli g vil fordobles innen år 
2000. Nye masser av mennesker som 
trenger mat, hus og arbeidsplasser på en 
klode hvor lagerressursene hurtig forbru
kes og arealene er gitt en gang for alle. 
FNs generalsekretær Kurt Waldheim har 
sagt at i hele verden øker bekymringene 
over befolkningstilveksten , både ved de 
globale problemene og ved vanskene i de 
enkelte land. Det er umulig - hevder han 

- å tenke seg noen løsning på verdens
problemene uten å ta hensyn til verdens
overbefo lkningen. Han har presisert at 
befolkningsåret 1974 og den store konfe
ransen vi I stå frem i FNs historie som en 
av syttiå renes store begivenheter. 

Nå må det være klinkende klarl at 
disse problemene ikke bare angår u-lan
dene. Et menneske i et industrialisert 
land forbruker nemlig mange ganger så 
meget av ressursene og bidrar enormt 
meget mer til fo rurensning enn et men
neske i u-landene. Selv en beskjeden øk
ning av fo lketallet i f. eks. de nordiske 
land er alvorligere enn en betydelig større 
tilvekst i et av de fattige land. Skandina
venes forbruk er mange ganger større pr . 
ca pita enn u-landenes , og vi bruker for
mid able kvanta mineraler, olj e, elektrisi
tet og næringsmidler. D et er beregnet at 4 
millioner nordmenn bruker like meget 
som 120 millioner indere ' Med riktig 
oppl ysning og konkrete tiltak burde rela
tivt høy t utviklede la nd som de nordiske 
uten vansker kunne set te en stopper for 
befolkningsti lveksten innenfor sine egne' 
grenser. De nordiske land har jo i FN 
lenge spi lt en sentral rolle i debatten når 
det gjaldt å endre opinionen i riktig ret
ning. Det kan tilføyes a t tråden ble tatt 
opp av Norge på Stockholmskonferan
sen i 1972 og vi får håpe at vårt eget land 
igjen følger tradisjonen med å gå i spissen 
i det vikti ge året vi er inne i. 

For Naturvernforbundet har det lenge 
stått klart at målsettingen for Norge bør 
være å stabilisere folketallet. Heldigvis 
synes opinionen på gli i samme retning og 
flere av våre politiske partier går nå inn 

~ 

for stabiliseringstanken. Norges fam ilie
råd har også tatt et positivt standpunkt. 
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illmarksdikteren, skogga ngsmannen seig, 
og naturverneren Mikkjel Fønhus rer. I 

er død. Under en liten formiddagsutflukt publ 
i den naturen han elsket så høyt, sovnet M 
han inn, 28. oktober 1973. reski 

Den kjente valdresforfa tteren ble - «O 
æresmedlem i Norges Naturvernforbund og « 

i 1967 for å ha bidratt vesentlig til en all innle 
menn fo rståelse av naturverntanken gjen besk 
nom sitt mangeårige forfatterskap. egen 
Samme året ble han æresmedlem i øst stor 
landske Naturvernforening. Han var med 
også æresmed lem i Vassfarets Venner. folke 

Ved Fønhus' bortgang har vi mistet en Nest 
drabel ig forsvarer av norsk natu r og dy- faun 
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MIKKJEL F0NHUS 
TIL MINNE 

Villmarksdikteren, skoggangsmannen 
og naturverneren Mikkjel Fønhus 

er død. Under en liten formiddagsutflukt 
i den na turen han elsket så høy t, sovnet 
haninn, 28.oktober 1973. 

D en kjente va ldres forfatteren ble 
æresmedlem i Norges Naturvernforbund 
i 1967 fo r å ha bidratt vesentlig til en a ll
men n fo rståelse av naturvern tanken gjen
nom sitt mangeårige forfatterskap. 
Samme å ret ble han æresmedlem i øst
landske Naturvernforening. Han var 
også æresmedlem i Vassfarets Venner. 

Ved Fø nhus' bortgang har vi mistet en 
drabelig forsvarer av norsk natur og dy

reliv. Få kjente vel vå rt land sa intimt 
som han. H elt fra sine yngre år og til idag 
dro han land og sti-and rundt. Snart i 
gamle bygder i Setesdal, snart i Femunds
marka og snart pa den øde Finnm arks
vidda. Enten til fots, på ski ell er på syk
kel. Bilismen og all dens vesen vendte han 
ro li g ryggen. På de utall ige turene i 
norske bygdelag og i ødemarkene la han 
grunnlage t fo r sine ma nge bø ker . Sitt a n
kerfeste hadde han i Va ldres_ H e r var han 
født i 1894 og her bodde ha n meste parten 
av sitt li v. Fønhus foretok også noen 
lange utenlandsturer -- til Afrika, t il Ca
nada og Svalbard. Allerede i 1917 debu
terte den unge valdrisen med «Skog
gangsmand» - en fortelling om en stortyv 
som husene i Valdres langt til bake i 
tiden. Boken fikk en god mo ttakelse. 
Men det virkelige gjennombruddet kom i 
1919 med boken «Der vildmarken susen>. 
Boken, som har slagbjørnen Rugg som 
hovedpe rso n, ble e n dundrende suksess 
ikke mange dagene e tle r utgive lsen va r 
boken utsolgt. Et nytt opplag var revet 
bort straks det kom ul. Tredje og fjerde 
opplag ful gte telt etter og i 192 1 sendte 
man endog ut ct femte ; da var fortellingen 
fra urnol-sk ødemark. med vi ll e dyr og 
se ige jakter solgt i over 10000 eksempla
rer. Han hadde oppnådd en kontakt med 
publikum som han aldri slapp. 

Med de neste bøkene som også var dy
res kildringer, slo han definitivt igjennom 
- « Det skriker fra Kverrvillj uvet» (1920) 
og «Trollelgen» (1921). Hans makeløse 
innlevelse i no rsk na tur, ha ns spennende 
beskri velser av d yr og fugl og det knappe, 
egenartede sproget lå til grunn for den 
store leserkretsen. Fø nhus kom siden 
med en lang, lang rekke fortellinger - dels 
folkelivsskildringer, dels dyreskildringer. 
Nesten alle karakterdyrene fra norsk 
fauna ble skildret av villmarksd ikteren: 

reinsdyret og elgen, bjørnen og va rgen, 
reven og haren. 

Skildrer han folk er det helst i forbin
delse med deres ferd i skog og mark og i 
kontakt med naturen. D en siste boken 
«Under Skagsnuten» - som kom ut rett 
før han døde var den 41. i rekken. M en 
det må ikke glemmes at F ønhus ved sid en 
av bøkene skrevet utall av artik ler i av i
ser og blad. Karakteristisk nok var den 
s iste o m Gresså moen nasJo na lpa rk : <<I 
bjørnens og gaupas rike». 

Den ihuga ska uka ren og fjellvandre
ren har utvilsomt betydd meget fo r å 
vekke folks sans fo r nat urens uendelige 
verd ier og nødvendigheten av vern o m 
dem, gjennom sine spill levende og fasci 
nerende skildringer. H an kastet seg vi
dere mange ganger direkte ut i kampen 
for å forsvare perlene i norsk natur. Da 
det var på tale å bygge ut Gjende i 
1920-årene rykket ha n fre m i pressen 
sa mmen med folk som maleren Lars 
Jorde og forfatteren Th eodor Caspa ri , og 
bidro til å slå vandalene tilbake. Mest 
kjent er han antakelig for den utrettelig 
kamp han ført e for å forhindre a t de s to re 
rovdyrene sk ulle utryddes - spesielt 
bamse brakar. Han fikk i 1930-årene 
istand en lokal fredning av Vassfarets 
bjørnestamme. Vassfaret har han ellers 
kjempet for å hegne om i a ll e å r. J o, Føn
hus var det en stolthet å ha som æresmed
lem i Naturvernforbundet! 

Nå er tradisjonsbevareren og naturel
skeren borte. Mi kkjel Fø nhus konfron
terte oss med de elementære verd ier - sa 
Johan Borgen ved hans bortga ng. La så 
disse minneo rd bli avsluttet s lik Fø nhus' 
biograf Ulf Gleditsch ender s in bok o m 
ham: «Når hans penn enga ng blir lagt 
ned, vil skogene bære sin susende epilog 
over hans li v ogdiktning». 

Bredo Bern/sen 

Il 



HONORIA HAMRE 


Fotos Helge Slinde. 

NATURVERNSEIER PÅ MONGSTAD! 
et har gjort meg ondt at en statlig beD. drift som Norsk Hydro prøver å 

trumfe igjennom det ene miljøskadeli ge 
prosjekt etter det andre. Statens styrere
presentanter burde bruke sin innflytelse 
og sørge for at der ikk e kom slike urime
lige utslippskrav. 

Det er Carl Rasmussen, leder av 
VNV's Mongstadgruppe som kommer 
med denne uttalelsen. Og grunnlaget for 
uttalelsen er den kampen gruppen har 
ført mot Norsk Hydros planlagte utslipp 
fra fabrikkomplekset på Mongstad. 
Først gjald t det S02-urslippet fra oljeraf
fineriet, som elter langvarig påtrykk og 
anke til miljøverndepartementet ble re
dusert till fS av det Hydro hadde søkt om 
konsesjon på. Siden har arbeidet vært 
konsentrert om å forhindre det svære 
rødslamutslippet fra det planlagte alu
mina- eller aluminiumoksydverket. Som 
det vi l være kjent har dette arbeidet nå 
ført til at Hydro foreløpig har oppgitt 
sine planer om et slikt verk. 

- Men hvordan kan noen få enkeltper
soner oppnå slike resultater i kampen 
mot det mektige Hydro? 

- La meg presisere al dette er et grup
pearbeid, sier Rasmussen. Gruppen be
står av prosektor Nils-Peller }ustesen, og 
vitenskapelig assistent Håkon Kryvi og 
meg, i den senere tid også sivilingeniør 
Arne Børs. Dessuten har vi ha tt hjelp fra 
en lang rekke eksperter. 

- Gruppen har først og fremst gått inn 
for å finne ut hva man gjør med rødslam i 
andre deler av verden. Basis for dette ar
beidet har vært å følge med i fagtidsskrif
ter og dagspresse, både norsk og uten
landsk. Ved henvendelser til de forskjel
lige lands ambassader har vi så fått kon
takt med de departementer og firmaer vi 
ønsket opplysninger fra. Og jeg må si det 
er bemerkelsesverdig hvordan miljøvern
myndigheter i USA og Australia f. eks. 
har gitt seg tid til å utarbeide svar på 
spørsmål fra en liten gruppe i Bergen. 

- Foruten fra USA og Australia har 

dere samlet opplysninger om rødsIamde
ponering i Frankrike, Tyskland , Sardi
nia, Irl and , Kanada og Japan. Har dere 
funnet noen felles holdning til proble
mene i alledisse landene? 

- De fleste Sleder har deponeringsme
todene nylig vært gjenstand for revurde
ring. Fra nå vi l ingen land som har erfa
ring med røds lammets skadevirkninger 
sl ippe dette u t i vann h vor det fi nnes fisk 
og andre levende organismer. Rødslam
met skal deponeres enten i laguner på 
land , eller på store havdyp uten strøm el
ler organisk liv av betydning. Vår doku
mentasjon av dette har nok vært utslags
givende for oppgivelsen av aluminaver
ket på Mongstad. Fensfjorden er som 
kjent både fiskerik og strømri k. 

- Innsamling av opplysni nger fra u t
landet har vært den ene delen av grup
pens arbeid, den andre har vært å kon
trollere riktigheten av Hydros påstander 
om at rødslamutslippet i Fensfjorden 
ikke vi lle være til skade. 

- Jeg vil heller uttrykke det slik at vi 
har påvist uriktigheten i Hydros påstan
der. Dette har vært et kjempearbeid , og 
det er her våre eksperter er kommet inn. 
Det har da også vist seg at Hydros kon
klusjoner når det gjelder konsekvensene 
av rødslamdumpingen er helt uholdbare. 

- Når det gjelder befolkningen i dis
triktet, har ordfører Grov i Lindås utta lt 
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- Jeg vil heller uttrykke det slik at vi både til avisene og i NRK 's distriktssen gen på Mongstad, av amoniakk- og mag
har påvist urik tigheten i Hydros påstan di ng at motstanden mot a luminaverket nesiumanlegg og eventuell petrokjemi. Vi 
der. Dette har vært et kjempearbeid, og . har vært sterk, og at det nå er a lmen glede er ikke negative til industrireisning, men 
det er her våre eksperter er kommet inn. over al det ikke blir rødslamutslipp i kravet må fortsatt være overholdelse av 
Det har da også vist seg at Hydros kon Fensfjorden. Stortingets betingelser for utbyggingen, 
klusjoner når det gjelder konsekvensene - ErMongstadgruppens arbeid nå av nemlig lavest mulig luft- og vannforuren
av rødslamdumpingen er helt uholdbare. sluttet? sing. Industrireisningen må ikke bli øde

- Når det gjelder befolkningen i dis - Nei, langt ifra. Gruppen må fremde leggende for bosetningen i området. 
triktet, har o rdfø rer Grov i Lindås uttalt les være på vakt når det gjelder utbyggin ~ 

ONGSTAD! 

eltper dere samlet opplysninger om rødsIamde
\lupen ponering i Frankrike, Tyskland, Sardi

nia, Irland, Kanada og Japan. Har dere 
: grup funnet noen felles holdning til proble

n be mene i alle disse landene? 
·en, og - De fleste steder har deponeringsme
vi og todene nylig vært gjenstand for revurde

geniør ring. Fra nå vi l ingen la nd som har erfa
elp fra ring med rødslammets skadevirkninger 

slippe dette ut i vann hvor det finnes fisk 
tt inn og andre levende organismer. RødsIam

islam i mel skal deponeres enten i laguner på 
:tte ar land, eller på store havdyp uten strøm el
sskrif ler organisk liv av betydning. Vår doku

uten mentasjon av dette har nok vært utslags
rskjel givende for oppgivelsen av aluminaver
:t kon ket på Mongstad. Fensfjorden er som 
laer vi kjent både fiskerik og strømri k. 

si det - Innsamling av opplysn inger fra ut
øvern landet har vært den ene delen av grup
f. eks. pens arbeid, den andre har vært å kon
ar på trollere riktigheten av Hydros påstander 

,en. om at rødslamutslippet i Fensfjorden 
lia har ikke ville være til skade. 
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Ringgåsa, eller gaulen 
som den kalles nere steder P11 Norskekys
ten, er en liten gåsean som hekker i ark
tiske områder. På Svalbard hekk er en be
stand av denne arten. Om våren (mai 
jjuni) ankommer de til hek keplassene på 
denne nordlige øygruppen. Som rugeste
der velger den mest utilgjengelige holmer 
utenfor Svalbard-kys ten , oftest i selskap 
med ærfugl. Ungene klekkes i den første 
halvdelen av juli. Sommeren igjennom 
tilbringer ringgåsfamili ene i grunne sa lt
va nnsområder med rikelig næring. I slut
ten av august og i september begynner 
trekket mot sør. Ferden g{u· til Norske
kys ten og videre langs kystlinjen til Nor
ges sørspiss. Derfra gå r trekket over til 
Danmark. I Danmark tilbringer bestan
den normal t vinteren i de grunne å legras
områdene ved Jyllands øst- og vestkyst. 
Blir vinteren særli g hard, drar de imidler
tid over til Skottlands østkyst. På våren 
befin ner de seg ved Jyllands vest kyst, og 
derfra starter trekket P~lI1Y mot Sva lbard . 

I eldre tid 
må nnggåsa kanskje ha vært den mest 
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UTRYDDES RINGGÅSA? 


1964: 	 De briti ske vinterområdene etab
lert som naturreserva t (Lindis
farn e Nature Reserve). 

197 1: Tota lfredning i Norge. 
1972: Totalfrednin g for 5 år i Danm ark. 
1973: Etablering aven rekke reservater 

på a rtens viktigste hekkeplasser på 
Sva lba rd 

Tilbakegangen fortsetter 
Pil tross av at nær sagt all e de beskyllende 
tiltak som står i menn eskelig mak t er 
iverksa tt, er det ik ke tegn til bestandsøk
nin g. Snarere tve rt i mot. Det er mulig at 
resu ltatene lar vente pfi seg, men det er 
også risiko for at de nærmeste ar vil an
tyde en rll!!r/!!!,!!r !! b!!sl({nds'J"!!!luk.sjol1. I Ref 
såraI I er det tvilsomt om bestanden står Fog 
ti I {l redde. ( Bre 

Ringgåsa blir i sMall et nytt eksempel St. 
på det som skjer mh vi for sent tar biolo Nor 
giske forandringer alvorlig, og for sen t stan 
setter inn beskyttelsestiltak (bes kyttelses på 
tiltak som hel e tiden har stått til vår rå SI!!r 

dighet). Det er n;l mer enn ubehagelig ~l ta Nor 
tiden til hj elp for å få svar på hva som nå tus 
vi l skje: gradvis besw ndsøkning eller hrOI 

gradvis tilbakegang. bok 
Ford i de nega tive påvirkninger av Unv 

ringgåsbes tanden hovedsakelig m,\ til RSf 

skrives menneskelig innflytelse, er det et 
åpent spørsmål om vi nå bør vurdere il 
sikre en gen-ressurs ell er «gen-ban k» i 
fangenskap for il gardere oss mot risi
koen for tota l utryddelse. Selv om denne 
oppgaven vil være meget kompli sert, bør 
muligheten nå utredes m. h. t. et slikt kn
setiltak . , FOI- om det gjelder eksistensen til enda 
en art på utryddelsens rand , er antall ar
ter som mennesket har på samvittigheten 
all erede til strekkeli g lang . . 

tallrike giisea rt en på Sva lbard . På delte 
tyder b[lde beretn inger fra Sva lbard og 
tallrike jaktberetninger fra danske far
va nn. Selv om sikre holdepunkter mang
ler, er det ikke umulig at bestand en før 
å rhundreskiftet kan ha talt omkring 20 
000 individer. J dag er det bare en liten 
bestandsrest tilbake. Eggpl yndring, jakt i 
vinterkvarterene, langs trekkveiene og på 
hekkeplassene, sykdom på nærlllgs
grunnlaget (ålegraset i 1930-årene), ulike 
fo rstyrrelser og muli gens forurensn inger 
har vært medv irkende å rsaker til denne 
prosessen. 

Bestandsutviklingen 
Som nev nt vet vi ikke med sikkerhet hvor 
stor den opprinn eli ge bestand har vært, 
men en bestandsstørrelse om kri ng 20 000 
før århundreskiftet synes ikke urimelig. I 
perioden 1946/47 og fram til midten av 
1950-årene var all erede bestanden sterkt 
red usert. Danske og engelske bestands
angivelser antyder at bestanden da var 
redu sert til omkring 4000 individer. I 
1966 tyder britiske tellinger på at bes tan
den fortsatt var i tilbakegang, og talte 

omkring 2700-2800 individer. Tross be
skYllelsestilrak (se under) syntes tilbake
ga ngen å fortsette videre. 

I årene 1967- 71 ble det maksimalt setl 
2200 indi vider i Danmark (april 1970), og 
vå ren 1973 va r maksimaltallet il(J lge dan
ske fo rskere (ca nd. mag. M. Fog i brev) 
1900 individer. Selv om man med slike 
bestandsangivelser m{l operere med feil
marginer, og vi også må regne med at be
standen svinger noe fra en sesong til en 
annen , er tendensen urovekkende. 

Iverksatte beskyttelsestiltak 
Først etter 1950, da arten var redusert til 

en brøkdel av sitt opprinnelige bestands

nivå, begynte man for alvor il diskutere 

beskyttelsestiltak. Utviklingen av beskyt

telsestiltakene i artens ulike leveområder 

har forløpt sl ik: 

Etter 

1945: Totalfredning på De britiske øyer. 

1955: Totalfredning på Svalbard. 

1963: Systematiske forstyrrelser på de 


viktigste hekkeplassene opphørte i 
og med totalfredningen av ærfug
len på Svalbard. 



1964: De britiske vinterområdene etab
lert som naturreservat (Lind is
farne Nature Reserve). 

1971: Totalfred ning i Norge. 
1972: Totalfredning for 5 år i Danmark. 
1973: Etablering aven rekke reservater 

på artens viktigste hekkeplasser på 
Svalbmd. 

Tilbakegangen fortsetter 
På tross av a t nær sagt alle de beskyttende 
tiltak som står i menneskelig makt er 
iverksatt.. er det ikke tegn til bestandsø k
ning. Snarere tvert i mot. Det cr mul ig at 
resultatene lar vente på seg, men det er 
OgS~1 risiko for at de nærmeste år vil an
tyde en yller/ig!'rl' hl'llemdsrcrluksjon. I 
sMall er det tvilsomt om bestanden står 
til ;\ redde. 

Ringgåsa blir i sMall et nytt eksempel 
p~i det som skjer når vi for sent tar bio lo
giske forandringer al vorlig, og for sent 
setter inn besky ttelsestiltak (beskyttelses
tiltak som hele tiden har stått til vår rå
dighet). Det er nå mer enn ubehagelig il ta 
tiden til hjelp for å msva r på hva som nå 
vil skje: gradvis bestandsøkning eller 
gradvis tilbakegang. 

Fordi de negative påvirkninger av 
ringgåsbestanden hovedsakelig mi'l til
skrives menneskelig innflytelse, er det et 
åpent spørsmål om vi nå bør vurdere å 
sikre en gen-ressurs eller «gen-bank» i 
fangenskap for å gardere oss mot risi
koen for total utryddelse. Selv om denne 
oppgaven vi l være meget komplisert, bør 
muligheten nå utredes m. h. t. et slikt kri
seti ltak. 

For om det gjelder eksistensen til enda 
en art på utryddelsens rand, er antall ar
ter som mennesket har på samvittigheten 
allerede tilstrekkelig lang.-

Referanser: 
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St. Kal ø. 105 s. 
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stand av ringgjess (Branla bf'rnic/a hrala) 

på Svalbard og Frans Josefs Land. 

Slalla, Bd. 8 (2): s. 73- 78. 

Norderhaug, M., 1970: The Present Sta

tus of the Brent goose (BranlCt bernicla 

hro[o ) in Svalbard. Norsk Po/ar/nst. År

bok 1968: 2.1- 23. 

Unvin , B, 1972: After The Tide. Birds, 

RSPB Magazine , vol. 4 (3): s. 65-68. 


Moislående side: H('kkende ringgdspor pel 
Svalbard. På h f'kkep /assene r:r dis.11' jur.;
lene megel sårbare!or/orsly rre/ser. 

Over: /1 973 ble de vik ligsle , kjenle hekke
onmidcnejor ringgås på Svalbard ('tah/erl 
som reservaia. Bildel visa Cl par/iFa el 
av dem: For!anc!.I'øyanejllglereserval. 

N('denjor: På høstparten ankommer ring
gjessene Fo Svalbard li! Jy/land. Bildet 
viser endel av Sva/bardbestanden i Mari
ager Ijord. Flokken leller omkring 260 
individer. Dl'lte lilsvarer ca. J5% av den 
bes/anden .10/11 nå eksisterer. 
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omkring 2700- 2800 individer. Tross be
skyttelsestilt ak (se under) syntes tilbake
gangen å fortsette videre. 

J årene 1967-71 bl e det maksimalt sett 
2200 individer i Danmark (april 1970), og 
våren 19731'ar maksimaltallet ifølge dan
ske forskere (cand. mag. M. Fog i brev) 
1900 indi vider. Selv om man med slike 
bestandsangivelser m[l operere med feil
marginer, og vi ogs~1 må regne med at be
standen svinger noe fra en sesong til en 
annen, er tendensen urovek kend e. 

Iverksatte beskyttelsestiltak 
Først etter 1950, da arten var redusert til 
en brøkdel av sitt opprinnelige bestands
nivå , begynte man for alvor å diskutere 
beskyllelsesliltak. Utvikl ingen av beskyt
telses tilt akene i artens ulike leveområder 
har forløpl slik : 
Elter 
1945: Totalfredning på De britiske øyer. 
1955: Totalfredn ing på Svalbard. 
1963: Systematiske forstyrrel ser på de 

viktigste hekkeplassene opphørte i 
og med totalfredni ngen av ærfug
len pa Svalbard. 



HVEM EIER LUFTENS RENHET OG GLITTERET I VANNET? 


Nedenfor gjengir vi el brev som indianerhøvdingen Sea/hlfi'a Duwamish-slamJJ/en i stalen 
Washinglon skrev til den amerikanske presidenten FrankIin Pierce i 1855 eller ar delfi-a 
regjeringens side var gjorl klart at man ønskel å erverve stammens landområder. Økologi 
er et nytt ord og en ny vitenskap, men økologisk /ankegang er ikke skapl av dagens 
mennesker. Les og lær I 

Den store høvding i Washington har 
sendt bud om at han ø nsker å kjøpe vårt 
land. Den store høvding forsikrer oss 
også om sitt vennskap og sin godvilje. 
Dette er vennlig av ham, ettersom vi vet 
at han ikke trenger vårt vennskap . Men vi 
vil tenke over ditt tilbud, ettersom vi vet 
at hvis vi ikke gjør det, da vil den hvite 
mann komme med våpen og ta vårt land. 
Den store høvding i Washington kan 
stole på det høvding Seathl sier, like sik
kert som våre hvite brød re kan sto!c på 
årstidenes veksl inger. Mine ord er som 
stjernene - de blekner ikke. 

H vordan kan du kjøpe ell er se lge him
melen - va rmen fra jorden? Tanken er 
fremmed for oss. Vi eier ikke luftens ren
het eller glitteret i vannet. H vordan kan 
du da kjøpe det av oss? Vi bestemmer 
bare i vår tid. Hele denne jord er hellig 
for mitt folk. Hver eneste skinnende bar
nål , alle sandstrendene, hvert slør av dis i 
de mørke skogene, hver eneste lysn ing og 
alle de summende insektene er hellige i 
mitt fo l ks tradisjoner og bevissthet. 

Vi vet at den hvite mann ikke forstår 
vår levemåte. Det ene landområdet er for 
ham likt det andre. For han er en frem
med som kommer om natten og røver fra 
landet alt han trenger. Jorden er ikke 
hans bror, men hans fiende, og når han 
har pint den ut, drar han videre. H an et

terlaler seg sin fars grav uten dårlig sam
vittighet. H an røver jorden fra sine barn. 
Han lar ikke hensyn. Fedrenes graver og 
barnas rett blir glem!. Hans grådighet vil 
utarme jorden og legge ørkner bak seg. 
Synet av dine bye l· el' en pine for den røde 
manns øyne. Men kanskje det er fordi 
den røde mann er en villmann som ikke 
torstår . 

D et er ingen fred å fi nne i den hvite 
manns byer. I kke noe sled der man kan 
høre løvet sprette om vå ren ell er raslin 
gen i insektvinger. Men, kanskje fordi jeg 
er en vi llmann som ikke forstår - er lar
men i byene for meg en hån mot øret. Og 
hva er det for slags liv hvis menneskeI 
ikke kan høre nattravnens stemme eller 
froskenes samlaie ved en dam om natten? 
Indianeren toretrekker vindens milde 
hvisking over et vannspeil og selve lukten 
av vinden, renset av middagsregnet og 
med en duft av furu. Luften er dyrebar 
for den røde mann. For a lt levende ånder 
i den samme luften - dyrene, trærne, 
mennesket. Det ser ikke ut til at den hvite 
man n bryr seg om den lu ften han puster i. 
Lik en døende mann er han ufølsom for 
stanken. 

Hvis jeg bestemmer meg for å aksep
tere, vil jeg stille en betingelse. Den hvite 
mann må behandle dyrene som om de var 
hans brødre. Jeg er en villmann og forstår 

ikke at noe annet kan være riktig. Jeg har 
seil tusenvis av bison li gge råtnende på 
prærien, etterlatt av den hvite mann som 
skjøt dem fra toget. Jeg er en villmann og 
forstår ikke hvordan den rykende jern
hesten kan være mer verdifull enn biso
nen, som vi indianere dreper bMe for å 
oppholde vart eget liv. Hva er mennesket 
uten dyrene? H vis a ll e dyr var borte, ville 
mennesk et dø av åndelig ensomhet, for 
alt som skjer med dyr kan også ramme 
mennesket. Alt henger sammen. Alt som 
rammer jorden, rammer også jordens 
sønner. 

Våre barn har sett sine fedre yd myket i 
nederlag. Våre krigere er tynget av skam
men. Og eller nederlaget fordriver de 
tiden i led iggang og forgifter sin kropp 
med søt mat og sterke drikker. Det spiller 
liten rolle hvor vi tilbringer våre siste da
ger - de er ikke mange. Noen få timer til , 
enda noen få vintre, og ingen barn av de 
store stammene som en gang levde på 
denne jord eller som streifet omkring i 
små nokker i skogene, vil være tilbake fOI' 
å sørge over gravene eller et folk som en 
gang var så l11ektig og fullt av håp som 
vårt. 

En ting vet vi som den h vi te mann 
kanskje vil oppdage en gang. Vå r gud er 
den samme gud. Du tror kanskje at du 
kan e ie ham på samme måte som du øns
ker å eie vårt land. Men det kan d LI ikke. 
H an er menneskenes gud. Og han har like 
mye hjertelag for den røde mann som for 
den hvite. Jorden er dyrebar for ham. Og 
å skade jorden er å vise forakt for dens 
skaper. De hvite vil også forsvinne, 
kanskje raskere enn andre stammer. 

, Fortsett å forurense din egen seng, og du 
vil en natt bli kvalt i ditt eget avfalL Når 
alle bisoner er slaktet og alle villhester 
temmet, når de hemmelighetsfulle sko

I 
~ 

'I gene stinker av menneske og når de bug
nende bakkene er fulle av skvaldrende 
kvinner - hvor er da villmarkene? Borte. 
H vor er ørnene? Borte. Det SO I11 står 
igjen er å ta farve l med tårnsva len og jak
ten, slutten på livet og begynnelsen på 
kampen for å overleve. 

Kanskje vi vi ll e forstå hvis vi kjente 
den hvite manns drømmer, hvis vi visste 
hvilke håp han bringer videre til sine barn 
i de lange vinterkveldene, hvilke frem
tidsvyer han skjenker deres sinn for at de 
skal kunne forme sine øns kel' for mor
gendagen. Men vi er villmenn. Den hvite 
manns drømmer er skju lt fOI' oss. Og 
fordi de er skjult, må vi velge vår egen vei. 
Hvis vi samtykker, er det for å sikre reser
vatene du har lovet oss. Der kan vi 
kanskje leve våre siste dager som vi øns
ker. Når den siste røde mann er borte og 
minnet bare er skyggen aven sky som 
seil er over prærien, vil mitt folks ånd 
fremdeles leve i disse skogene og stren
dene, for vi elsker landet som den nyfødte 
elsker sin mors hjerteslag. Hvis vi selger 
deg vårt land, elsk det som vi har elsket 
deL Vern om det SOI11 vi har vernet det. 
Glem aldri hvordan landet var da du 
overtok deL Og med a ll din styrke, all din 
makt og hele ditt hjerte - bevar det for 
dine barn, og elsk det som gud elsker oss 
alle. En ting vet vi - vår gud er den 
samme gud. Denne jord er dyrebar for 
ham. Ikke engang den hvite mann kan 
unngå vår felles skjebne. ~ 
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ikke at noe annet kan være rikti g. Jeg har 
sett tusenvis av bison ligge råtnende på 
prærien, etterlatt av den hvite mann som 
skjø t dem fra toget. Jeg er en villmann og 
forstår ikke hvordan den rykende jern
hes ten kan være mer verdifull enn biso
nen, so m vi indianere dreper bare for il 
o pph olde vårt eget liv. Hva er mennesket 
uten dyrene? Hvis alle dyr var borte, ville 
men nes ket dø av å ndeli g ensomhet, for 
a lt som skjer med dyr kan også ramme 
mennesket. Alt henger sammen. Alt som 
rammer Jorden, rammer også jo rdens 
sønner. 

Våre barn har se tt si ne fedre ydmyket i 
nederlag. Våre krigere er tynget av skam
men. Og et ter nederlaget fordl"iver de 
tiden i ledigga ng og forgifter sin hopp 
med søt mat og sterke drikker. Det spill er 
liten roll e hvor vi tilbringer våre siste da
ger - de er ikke mange. Noen få timer til, 
enda noen få vintre, og ingen barn av de 
store stammene som en gang levde på 
denne jord eller som streifet omhing i 
små Dokker i skogene, vil være tilbake for 
å sørge over gravene etter et folk som en 
gang var så mektig og fullt av håp som 
vårt. 

En ting vet vi som den hvite mann 
ka nskje vil oppdage en ga ng. Vår gud er 
den samme gud . Du tror kanskje at du 
ka n eie ham på sa mme måte som du øns
ker å eie vå rt land. Men det kan du ikke. 
Han er menneskenes gud. Og han har like 
mye hjertelag for den røde mann som for 
den hvite. Jorden er dyrebar for ham. Og 
å skade jorden er å vise forakt for dens 
skaper. De hvite vil også forsvinne, 
kanskje raskere enn andre stammer. 

Fortse tt å forurense din egen seng, og du 

I~ 	 vil en natt bli kvalt i ditteget avfall. Når 
alle bisoner er slaktet og alle villhester 
temmet, når de hemmeli ghetsfull e sko
gene stinker av menneske og når de bug.1 
nende bakkene er fulle av skvaldrende 
kvinner - hvor er da villmarkene? Borte. 
Hvor er ø rnene? Borte. Det so m står 
igjen er å ta fa rvel med tå rnsvalen og jak
ten, slutten på li vet og begynnelsen på 
kampen for å overleve. 

Kanskje vi vi ll e forstå hvis vi kjente 
den hvite manns drømmer, hvis vi visste 
hvilke håp han bringer videi'e til sine barn 
i de lange vinterkveldene, hvilke frem
tidsvyer han skjenker deres sinn for at de 
skal kunne forme si ne ønsker for ll10r
genddgen . Men vi er villmenn. Den hvite 
manns dl'ømmel' er skjult for oss. Og 
fordi de er skju lt , må vi velge vå r egen vei. 
Hvis vi sa mtykk er, er det for å sikre reser
vatene du har lovet oss. Der kan vi 
kanskje leve vå re siste dager som vi øns
ker. Når den siste røde mann er borte og 
minnet bare er skyggen aven sky som 
seil er over prærien, vil mitt folks ånd 
fremdel es leve i disse skogene og stren
dene, for vi elsker lande t so m den nyfødte 
elsker sin mors hjertes lag. Hvis vi selger 
deg vårt land, elsk det so m vi har elsket 
det. Vern om det som vi har vernet det. 
Glem aldri hvordan lande t var da du 
overtok det. Og med all din styrke, all din 
makt og hele ditt hj erte - bevar det for I1 

l 
dine barn, og elsk det som gud elsker oss 
alle. En ting vet vi vå r gud er den 
samme gud. Denne Jord er dyrebar for 
ham. Ikke engang den hvite mann kan 
unngå vår fell es skjebne. Ijil 
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ARVID SVELI 

ÅBJ0RAVASSDRAGET 

- EN NY TRAGEDIE? 

Sperstadu tvalget sier: 
«Åbjøravassdraget renner gjen

nom prak tisk talt uberørt område med 
betydeli ge naturverdier. De vitenskape
lige interesser er ikke tilstrek kelig klar
lagt. Vid ere er planlegging av kraftut
bygging ikke kommet langt. På denne 
bakgrunn foresl å r utvalget at det fø rst på 
et senere tidspunkt tas standpunkt til 
vassd raget.» 

Universitetet i Trondheim skriver til 
NVEbl. a.: 

18 

«D et er kl and reverdig, og vi vi l protes
tere mot at det l1 [ t er annonsert utbyg
gingsplaner i vassdraget med uttalelses
fr ist I. desember 1972. T ly av de offent
lige uttalelser som er referert ovenfor har 
utbyggingsinteressene vært under utred
ning, mens NVE, det organ som skal 
forestå den to tale avveining, har gjort lite 
eller ingen ting for å få utredet verneinte
ressene - » 

Videre i samme skriv: 
«Det er fasi nerende for naturforskere 

å komme lil så store sammenhengend e og 
av menneskelig ak tivitet så lite påvirkede 
tra kter -» 

..- «Her vil vi spesielt fremh eve Åbjøra
vassdraget som et, etter alt å dømme, 
enes tående naturdokument. De neste 
vassdrag aven slik størrelse vil normalt 
renne gjennom daler med bosetting, ofte 
langt inn mot vassdragets kilder. I Åbjø
ravassdraget er det slik bosetting, en me
get liten sådan, bare fra Lonfossen og 
langs de siste 3-4 km før den renner ut i 

Mot.wlende side : Utsikt Ol'eI" Abygda Fa 
Fug!esladOellet. Til h01'r1:' orerst· Utsikt 
mol Bijjejaure . [ midten· Fjellsko!; l'ed 
Nedre Ka!vvatl1. Nederst· Ahjørc!a!en 
innen/or Abjøra gård. FolOS Arvid Sveli. 

have t. Ovenfo r delte har vassdraget bare 
vært utnyttet til fangs t og stykkevis lil 
tømmernøting. 

Del aktuelle område grenser i øst mot ~~ 

Børgefj ell Nasjonalpark. Vi har ingen na .' ';; 
sjonalparker ved kysten. Ved å utvide .. ..,.,..;
Børgefjell Nasjona lpark til Binda lsfjor " ".:' 
den og opprette event uell e reservater på 
øyene utenfor , kunne en få vernet en 
str ipe Norge på tvers fra kyst til svenske
grensen ._» 

- «Vi vil også henlede oppmerksom
heten på de kulturhistoriske minnesmer
ker i om rådet. Gravha ugene ved Åbjør
vatn, de nedlagte gå rdsbruk ene her og på 
Klaremo, merker etter utslåtter og tøm
merdrift ved Kalvvatn-» 

Så langt Universitetet i Trondheim. 
I et sk riv fra Universitetet i Oslo heter 

det: 
«Å bjøra i Binda l, Nordland fy lke (65 

gr. N) er kjent i vitenskapelige kretser 
både her i landet og i utl andet som sør
grensen for sjø røyr i Norge. Idag fore lig
ger det planer 0 111 kraftutbygging i 
Åbjøra. R eali sering av utbyggingsplan
ene vil sannsynligvis ødel egge et glim
rende område for forskning over laksefis
kenes vandringsmekan ikk , med røyr 
(røye) som objekt. Nye res ultate r her i 
landet på dette fo rskningsfelt åpner per
spektiver i forskning, fiskerøkl , oppdrett 



protes å komme til så store sam menh engende og 
utbyg av menneskelig aktivitet så lite påvirkede 

alelses trakter  » 
offent -- «Her vil vi spesiell fremheve Åbjøra
for har vassdraget som et, etter alt å dømme, 
utred enestående naturdo kument. De fleste 

:-11 skal vassdrag aven slik størrelse vi l normalt 
ort lite renne gjennom dal er med bosetting, ofte 
neinte langt inn mot vassd ragets kilder. l Abjø

ravassd raget er det slik bosetting, en me
get liten sådan, bare fra Lonfossen og 

)rskere langs de sis te 3-4 km før den renner ut i 

!v1otslå!'/u/e sid!': Ulsikl Ol'('/" Aby;;da Fil 
Fug/esladfid/et. Ti/ hø)'re overs/: Utsikt 
mol BU/ejollre. I midten. FId/skog ved 
Nedre Ka{vvall1. Nedersl: Abjørda/en 
innenfor Abjora gård. Fotos Arvid Sveli. 

havet. Ovenfo r delte har vassdraget bare 
vært utnyttet til fangst og stykkevis til 
tømmerfløting. 

Det aktuelle område grenser i øst mot 
Børgefjell Nasjona lpark. Vi har ingen na
sjonalparker ved kysten . Ved å utvide 
Børgefjell Nasj onalpark til Bindalsfjor
den og opprette eventuelle reservater på 
øyene utenfor, kunne en få vernet en 
stri pe Norge på tvers fra kyst til svenske
grensen -» 

- «Vi vil også henlede oppmerksom
heten på de kulturhistoriske minnesmer
ker i området. Gravhaugene ved Abjør
vatn, de nedlagte gårdsbrukene her og på 
Klaremo, merker etter utsl ~ltter og tøm
merdrift ved Kalvva tn -» 

Så langt Univers itetet i Trondheim. 
I et skriv fra Universitetet i Oslo heter 

det: 
«Åbjøra i Bindal , Nordl and fylke (65 

gr. N) er kjent i vitenska pelige kretser 
både her i landet og i utlandet som sø r
grensen for sjørøyr i Norge. Idag forelig
ger det planer om kraft utbygging i 
Abjøra. Realisering av utbyggingsplan
ene vi l sannsynligvis ødel egge et glim
rend e område for forskning over laksefis
kenes vandringsmekanikk, med røyr 
(røye) som objekt. Nye resultater her i 
land et på dette forskningsfelt åpner per
spektiver i forsknin g, fiskerøkt, oppdrett 



og kommersielIt fiske. Det er ønskelig at 
disse momentene kan bli tatt med i vur
deringen av skadevirkningene aven even
tuell regulering av Åbjøra --» 

Sitat slutt. 

Åbjøravassdraget har en utstrekning 
fra sjøen til kildene på ca. 5 mil, og som 
det fremgår av det som ovenfor er sitert, 
er det bosetting bare ved de nederste kilo
metrene. Innenfor er det villmark, ingen 
veier, ingen hytter - utenom bebyggelsen 
på de gamle gårdene og noen skogstuer 
og samekåter. Strø ket er så bortgjemt og 
så vidt tungt tilgjengelig at det også har 
vært skånet for naturødeleggende masse
turisme. Det er få mennesker som har 
vært der, utenom de samene som har dre
vet sin næring der inne. Det har vært et av 
samefolkets aller siste fristeder i landsde
len, der de har fått drive med sitt i fred. 

Ingen naturvenn kan unngå å bli fasi
nert av dette landskapets skiftende ka
rakter og storhet. - De vide, bø lgende 
viddene ved Bijjejaure, Gaskajaure og 
Vuoll ejaure. Den frodige urskogen ved 
Kalvvatnel. Åbjørdalen, der elven flyter 
bred og rolig gjennom øs tlandspregede 
barskoger. Den gamle Åbjørgården, 
Åbjørvatnet - kranset av skoger og stup
bratte fjellsider , og fjelltopper som når 
opp til 1000 meter over havet. Den trange 
og ville skogdalen videre nedover mot 
selve Åbygda, som ligger som en fredens 
perle med fine, trønderpregede garder. 
En grend som hittil ikke har hatt veifor
bindelse med omverdenen, og som har 
bevart et fint og særpreget bondemiljø. 

El ven flyter bred og med bare noen få 
små fosser og stryk mellom skogmoer og 
dyrkede jorder de siste kilometrene før 
den møter sjøen. Her er den fra gammelt 

av kjent i inn- og utland som en god lak
~eelv. 

Floraen er artsrik i dette landet, som 
skifter med alle mellomformer fra frodig
het til arktisk karrighet, ti-a sjø til høy
fjell. De fleste fu gle- og dyrearter som fo
rekommer i Norge har funnet sine natur
lige biotoper her. - Elgen er tallrik, her er 
bra med rådyr, st reifdyr av hjort har fore
kommet, alle arter av skogens fuglevilt 
treffer du, også jerpe. G aupe og jerv set
ter sine spor, kongeørn og havørn over
våker daglig sitt rike. 

Få måneder etter at Sperstadutvalget 
hadde sin innstilling ferdig, forelå ut
byggingsplanene rra Nord-Trø ndelag 
E-verk . Det må ha tall adskillig tid å ut
arbeide dem. 

Planene er meget omfattende og vil 
føre til en full stendig rasering av hele 
vassdraget - laksefisket og de mange sær
deles fiskerike fjellvannene iberegnet. 

To demninger, 30-35 meter høye, vil 
danne to store magasiner - ett ved Åbjør
vatn og ett inne i fjellene. Ca. 12.000 de
kar vil bli demmet ned , derav ca. 5000 
dekar produktiv skog, gårdene Abjora og 
Granbostad, og mye av elgens beste bei
temarker. Samenes fl ytleveier for reinen 
blir avstengt, og de naturlige kalvings
plasser og skilleplasser for reinen forsvin- . 
ner under vannspeilet, sammen med vik
tige beiteområder. De 35-40 menneskene 
som er avhengig av reindriften ser sitt næ
ringsgrunnlag truet. 

Vei er vil bli sprengt innover GeIlene. 
Steintipper fra milelange tunneler, og 
grove kraftlinjer v il skjemme landskapet. 
Elver vil bli tørrlagt, den 2- 300 meter 
høye Ringvassfossen også. Vannet skal 
føres inn på to kraftstasjoner, en i 

Åbygda og en i Kolsvik ved Tosenfjor
den. 600 mill. kwh vil de produsere årlig. 

Nede i bygda vil et jevnt utslipp av 
temperert vann fra tunnelen endre vinter
klimaet i ugunstig retning. En skadelig 
senking av grunnvasspeilet er ikke til å 
unngå . Laks- og sjøørretfisket i Gorden 
vil bli vesentlig redusert. [sen i Gorden vil 
bli mer plagsom enn før. 

Og hva med bygdesamfunnet, med 
jord- og skogbruksnæringen etter en slik 
kortvar ig Klondike~periode? - Vil det i 
det hele tatt overleve? - Dette er et åpent 
spørsmål. 

Tre iJerdedeler av Åbygdas befolkning 
(som er ca. 90 voksne perso ner) har under
skrevet en skarp protest mot utbyggingen. 
Samene protesterer. Sj ø fiskernes organi
sasjoner protes terer. Jeger- og fi skerfor
eninger, naturvernorganisasjoner og fri
I uftsråd protesterer. Mange andre orga
nisasjoner og pri vatpersoner har sendt 
sine protester. 

Noen få øyner en sjanse til å fylle egen 
pengepung. De protesterer mot protes
tene. 

Konsesjonssøknad en er kommet til 
Bindal kommunestyre. Derfra skal den 
ekspederes videre - med eller uten anbe
faling. 

H va vil resultatet bli ? 
I vårt land , der velferds guden og mam

mondyrkclsen er blitt høyeste religion, er 
det vel å frykte for at nok en uerstattelig 
;laturperle skal ofres. - Det får vel heller 
ikke hjelpe om et lite bygdesamfunn går 
med på kjøpet. 
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Den ultrettelige naturverndebattanten og ar 
Nils Borchgrevink har i Ullern Avis of og h; 
fentliggjort en artikkel med overskriften forsti 
«Hvem bør være medlem av Norges Na ncr a 
turvernforbund?» l tilfelle noen av våre jord, 
medlemsververe (h usk vervekonkurran nok a 
sen med Omar Andreens tusjakvarell AI 
som I. premie!l skulle være i tvil om turist 
hvem de skal henvende seg til å sitt arbeid folk, 
for å øke oppslutningen om forbundet , orien 
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Abygda og en i Kolsvik ved Tosenfjor
den, 600 mill, kwh {-il de produsere årlig, 

Nede i bygda vil et jevnt utslipp av 
temperert vann fra tunnelen endre vinter
klimaet i ugunstig retning, En skadelig 
senking av grunnvasspeilet er ikke til å 
unngå, Laks- og sjøørretfisket i fjorden 
vil bli vesentlig redusert, Isen i fjorden vil 
bli mer plagsom enn fØL 

Og hva med bygdesamfunnet, med 
jord- og skogbruksnæringen etler en slik 
kortvarig Klondike~periode? - Vil det i 
del hele tatt overleve? - Dette er et åpent 
spørsmål, 

Tre tJerdedeler av Abygdas befolkning 
(som er C,I, 90 voksne personer) har under
skrevelen ska rp protest mot utbyggingen, 
Samene protesterer, Sjøfiskernes organi
sasjoner protesterer, Jeger- og fiskerfor
eninger, naturvel'llorganisasjoner og fri
I uftsråd protesterer, Mange andre orga
nisasjoner og privatpersoner har sendt 
sine protester, 

Noen få øyner en sjanse til å fylle egen 
pengepung, De protesterer mot protes
tene, 

Konsesjonssøknaden er kommet til 
Bindal kommunestyre, Derfra ska l den 
ekspederes videre - med eller uten anbe
faling, 

Hva vil resultatet bli? 
l vårt land, der velferdsguden og mam

mondyrkelsen er blitt høyeste religion, er 
det vel å frykte for at nok en uerstattelig 
naturperle skal ofres, - Det får vel heller 
ikke hjelpe om et lite bygdesamfunn går 
med på k jøpeL 

** 

HVEM BØR VÆRE 
MEDLEM AV 
NORGES 
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HER ER SVARET! 

Den uttrettelige naturverndebaltanlen 
Nils Borchgrevink har i Ullern Avis of
fentliggjort en artikkel med overskriften 
«Hvem bør være medlem av Norges Na
lurvern forbund ?)} I tilfelle noen av våre 
medlemsververe (h usk vervekonkurran
sen med OmHr Andreens tusjakvarell 
som l, premie I) skulle være i tvil om 
hvem de skal henvende seg til å sitt arbeid 
for å øke oppslutningen om forbundet, 

gjengir vi her Borchgrevinks avslulning 
og oppsummering i den nevnte a rtikke
len, God jakt på nye medlemmer, av alle 
kalegorier I 

Hvem bør være medlem av Norges Na
turvernforbund? 

Alle som er glad i naturen , alle som vi l 
bevare planter og dyr fra utryddelse, a ll e 
som vi l ha nasjonalparker og naturreser
va ter, a lle som vil verne våre friluftsom
råder - rundt byene, langs stranden og i 
fjellskogen, 

Alle økologer, alle biologer, alle zoo
loger, alle ornitologer, al le enlomologer, 
al le botanikere, alle mykologer, all e geo
loger, alle geomorfologer, a ll e geografer, 

Alle som vil ha ren lurt, alle som vil ha 
rent vann, alle som tviler på gift, alle som 
lviler på matvarekosmetika, alle som 
ikke liker støy, 

Alle eSletikere, alle kulturvernere, alle 
som ikke liker bygdefunkis, a lle som er 
glade i landskapet, 

Alle realister, alle humaniSler, alle 
drømmere, alle frcmlidsrettede, alle anti
mate rial iser og - faktisk - a ll e materia
lister (på noget lengre sikl), 

Alle ressursøkonomer, alle ressursbe
varere , alle som vil utnytle avfa llet , a ll e 
som vil bevare dyrket og dyrkbar jord, 
a ll e se lvforsyningslilhengere, a ll e bønder 
og andre matprodusenter , a lle hageeiere 
og hagekolonister, alle skogbrukere og 
forstfolk, a lle skogreisere, Alle 'som me
ner al vi ikke må bli for mange på denne 
jord , og alle som mener at det er mange 
nok av oss i Oslogryten, 

Alle fotgjengere, alle syklister, alle fot
turister, alle andre turister , alle frilufts
folk, a lle idrettsfolk, alle skiløpere, alle 
orienteringsløpere; alle foreldre , alle med 

barnevogn , a ll e med trillebag, al le med 
spark, a lle med invalidesykkel ; alle som 
vil ha hager, parker, grøntarealer, friom
råder, lekeplasser, alleer og turveier; a ll e 
joggere, aftensvermere og hundeluftere, 

Alle antibi li ster, alle nødvendige bilis
ter som mener at and re er unødvendig, 
(Bilister burde kjøre mindrel); alle for
nuftige, ansvarsbevisste og loyale bilister ; 
a lle bildrapsmotstandere, alle bilvraks
motstandere ; a ll e trafikkofre, og a ll e som 
ennu ikkeer blitt trafikkofre, 

Alle dyrevenner, a lle jegere, alle yrkes
fiskere , alle sportsfiskere, alle bærpluk
kere, alle soppsankere, 

Alle distriktsutbyggere, alle miljøver
nere, alle transistorhatere, alle som har 
skåret seg på glasskår, alle som ennå ikke 
har skåret seg på glasskår, alle anti plast
strandmennesker, 

Alle brukere av kollektive transport
midler , a ll e bilister som heller ville bruke 
kollektive transportmidler hvis de var 
gode nok , alle venner av trikken , alle'som 
foretrekker trolleybuss fremfor diesel
buss, 

Alle konservative, alle radikale, alle 
vitenskapsmenn, a lle filosofer, alle øko
sorer, alle enslige, og alle som har barn, 
Kort sagt, så å si alle, Hvem blir del så 
igjen? Det er ikke mange: Natursvinet, 
den kortsiktige materialist, råkjøreren, 
bi Ivra khensetteren , støy produsen ten, 
glasskårbanditten, funkisarkiteklen, Det 
er ikke så mange, Og hvem vil vedkjenne 
seg å høre til disse kategorier? Og selv 
disse ville tjene på naturvernet 

Derfor: Støt l Norges Naturvernfor
bund med dill medlemskap I I din egen 
interesse, 

* 

Red~, ami I, Nils Borchgrevink er medlem 
av Norges Naturvernforbund I ** 
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l SVEIN MYRBERGET 

INTERNASJONALT ARBEID FOR 

VERN AV ULVEN 

Fo r et pa r å r siden ble det o rganisert en 

internasjona l ekspertgruppe fo r ul v. 
Lederen av gruppen er den canadiske 
professor D . Pimlo tt. Gruppen sorterer 
under IUCN (In ternat io na l Union for the 
Conservation o f Na ture a nd Natural 
Resources) , og den stø ttes finansielt bl.a. 
av World Wildli fe Fund . No rsk represen
ta nt i gruppen er u ndertegnede. I tillegg 
til denne internasjo na le gruppen , eksi
s terer det også nasjo na le grupper. Særlig 
godt utbygd er de nordiske ulvegrupper, 
men en vil ikke ko mme inn på deres 
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a rbeide i de nne fo rbindelse , da dette er 
redegjo rt fo r av M. Norderhaug i Norsk 
Na tur nr . 3, 1973: Prosjekt Ul v. 

Den internasjo nale ulvegruppe ho ldt 
si tt fø rste mø te i Fo rbindelse med den X I. 
Internasjonale viltbiologiko ngress, l 

Stockho lm 4.- 7. september 1973. D er de l
tok representanter for de fleste la nd i 
Euro pa og N o rd-Amerika som fremdeles 
ha r ulv. 

A v foredragene gikk det fram at det er 
en meget li vskraftig ul vebestand i deler 

. av Sovjet-Unio nen, ka nskje 50 000 eksem

p la rer. I enkelte områder i Sovjet
Unio nen fo rfø lges ulven sterkt på grun n 
av skader på husdyr. D et ble imidlertid 
sagt av de russiske deltagere a t det ikke 
er tils iktet å utrydde ul ven overa lt , heller 
ikke å desimere bestanden vesentlig a lle 
s teder. [nnenfor sen trale jord bruksom
råder i Sovjet mente de dog at ulven ikke 
ha r noen livsrett. 

Også i Jugoslav ia og i Hellas er det 
meget gode ul vebes tander. Forskerne 
mente a t ved de e ndringer som nylig var 
fo reta tt i ja ktreglene på ul v i disse o m 
rådene, va r bestandens framtid sikre!. 

Lokale ulvebesta nder med en noe 
usikker fremtid, bar en b l. a. i Spa nia/ 
Po rtugal, i Italia og i Po len(Tsjekkoslo 
vak ia. J vårt land og i våre na bo la nd 
er som kjent ulven prakti sk ta lt utryddet. 

l Ca nada og Ala ska er ul vebes tanden 
ma nge steder god , og skadepro blemene 
er få da ulven der fo r stø rstedelen lever 
av b jo rtedyr, som til dels er underbe
ska ttet ved jakt. 

En del prinsipper 

D et internasjonale mø tet kom til enighet 

om en del prinsipper for vern av ulven. 

H er skal nevnes enkelte av de viktigste: 


I ) 	 Ulven har som alle and re ville d yr en 
rett til å eksistere i vill tils ta nd . 

2) Ulven er en av de viktigs te rovpa tted yr 
i verden. Den ha r spilt en sentra l rolle 
i evolusjonen bos mange sto rviltarter. 
Ulveflokken er en høy t u tviklet og 
unik sosial orga nisasjo n. 

3) En bør satse på å bevare a lle ulvens 
underarter, beist i naturli g tilstand, 
men hvis dette ikke er muli g, r lOO

c logiske hager. 

4) 	 Ulven er ikke noen d irekte lr'usel mot 
mennesket , men den ka n fremdeles 
gj ø re betydelig skade på husdyr. Men
nesket ha r derfo r ma nge steder ut
ryddet eller prøvd å u trydde den, men 
nå eksisterer det i flere o mråder mulig
heter for en mer nya nsert fo rva ltning 
av ul v. 

. 5) Hvis det er nødvend ig å ko ntro llere 
ulvebestandene, ska l dette gjøres 
under stren g vitenskapelig kontroll. 
Eventuelle tiltak bør være kortsiktige, 
beist være rettet direk te mot de indi
vider som gjør skade, og ha minimale 
sideeffekter på andre dyr i økosyste
me l. l pla nleggingen av menneskets 
bruk a v o mrådene , bø r det ta s hensyn 
til ulven i så stor utstrekning som 
mulig. 

6) Ulvens ro lle i økosys temet er ufull
stendig kj ent i de fleste land hvor 
ulven fremdeles finnes. Den nåvær
ende kunn skap er likevel tilstrekkelig 
for å ku nne lage foreløpige viltstell
programmer . 

7) H vis ma n skal ha ulv i e t område , må 
en være villig til å betale det de t kos ter, 
f. eks. ved å ersta tte skader. 

8) 	 I ma nge land ba r det vært en markert 
endring i pu blikums ho ldning til ulve n, 
men det er fremdeles et stort bebov 
for inform asjo n om ulvens plass i 
naturen. 

9) 	 Hvis man ska l sette ut ulv i områder 
hvor den nå er u tryddet, må en ta i be
tra ktning både økonomiske, øko 
logiske og po li tiske fakto rer. 

Anbefalinger 
Møtet anbefa l te i ko rtbet føl gende nå r det 
gjaldt vilts telle t av ulven på nasjonal 
basis: 
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plarer. I enkelte områder i Sovjet
Un ionen forfø lges ulven sterkt på grun n 
av skader på husdyr. Det ble imidlertid 
sagt av de russiske deltagere at det ikke 
er tilsiktet å utrydde ulven overalt, heller 
ikke å desimere bestanden vesentlig alle 
steder. Innenfor sentral e jordbruksom
råder i Sovjet mente de dog at ulven ikke 
har noen livsrett. 

Også i Jugosla via og i Hellas er det 
meget gode ulvebestander. Forskerne 
mente at ved de endringer som nylig var 
loretatl i jaktreglene på ulv i disse om
rådene, va r bestandens framtid sikret. 

Lokale ulvebestander med en noe 
usikker fremtid, har en bl. a. i Spaniaj 
Portugal, i Italia og i Polen/Tsjekkoslo
vakia. I vårt land og i våre naboland 
er som kjent ulven praktisk talt utryddet. 

[ Canada og Alaska er ulvebestanden 
mange steder god, og skadeproblemene 
er få da ulven der for størstedelen lever 
av 	 hjortedyr, som til del s er underbe
skattet ved jakt. 

En del prinsipper 
Det internasjonale møtet kom til enighet 


, om en del prinsipper for vern av ulven. 

Her skal nevnes enkelte av de viktigste: 


I) 	Ulven har som alle andre ville dyr en 
rett til å eksistere i vill tilstand. 

2) Ulven er en av de viktigste rovpattedyr 
i verden. Den har spilt en sentral rolle 
i evolusjonen hos mange storviltarter. 
Ulveflokken er en høyt utvi klet og 
unik sosial organisasjon. 

3) En bør satse på å bevare alle ulvens 
underarter, helst i naturlig tilstand, 
men hvis dette ikke er mulig, i zoo

> logiske hager. 

4) 	 Ulven er ikke noen direkte truse] mot 
mennesket, men den kan fremd eles 
gjøre betydelig skade på husdyr. Men
nesket har derfor mange steder ut
ryddet eller prøvd å utrydde den, men 
nå eksisterer det i flere områder mulig
heter for en mer nyansert forvaltning 
av ulv . 

. 5) Hvis det er nødvendig å kontrollere 
ul vebestandene, skal dette gjøres 
under streng vitenskapelig kont ro ll. 
Eventuelle tiltak bør være kortsiktige, 
helst være rettet direkte mot de indi 
vider som gjør skade, og ha minimale 
sideeffek ter på andre dyr i økosyste
met. I planleggingen av menneskets 
bruk av områdene, bør det tas hensyn 
til ulven i så stor utstrekning som 
mulig. 

6) Ulvens rolle i økosystemet er ufull
stend ig kjent i de fleste land hvor 
ulven fremdeles finnes. Den nåvær
ende kunnskap er likevel tilstrekkelig 
for å kunne lage foreløpige viltstell
programmer. 

7) Hvis man skal ha ulv i et område, må 
en være villig til å betale det det koster, 
f.eks. ved å erstatte skader. 

8) I mange land har det vært en markert 
endring i publikums holdning til ulven , 
men det er fremdeles et stort behov 
for informasjon om ulvens plass i 
naturen. 

9) Hvis man skal sette ut ulv i områder 
hvor den nå er utryddet, må en ta i be
traktning både økonomiske, øko
logiske og politiske faktorer. 

Anbefalinger 
Møtet anbefalte i korthet følgende når det 
gjaldt viltstellet av ulven på nasjonal 
basis: 

l) 	 Hvor ulven er i fare regionalt , bør den 
være totalfredet. Hvert land må finne 
fram til områder hvor man kan ha 
ulv, og gjøre de nødvendige ti ltak for 
å sikre dette. Bruk av gift og skudd
premier, likeså sportsjakt ved hjelp 
av motoriserte kjøretøyer, skal være 
forbudt. I enkelte områder kan det 
komme på tale å bygge opp bestander 
f.eks. av hjortedyr, som kan sikre 
ulvens eksistens . r de utvalgte ulve
områder bør man fare frem med for
siktighet slik at man ikke ved bruk 
av naturen ødelegger ulvens mulig
heter. 

2) 	 En bør selle i ga ng opplysningskam
panjer slik at publikum bedre forstår 
ul vens verdi og betydningen av plan
lagte verneprogrammer. 

3) 	 I enkelleområder kan publikums inte
resse for ulven bli st imulert ved egne 
turist-aktiviteter, f.eks. ekskursjoner. 

4) 	 All ulveforskning bør intensiveres. 
5) 	 Det in ternasjonale samarbeid bØl· bl.a. 

omfalte regelmessige møter, hurtig ut
veksling av publikasjoner og annen 
erfaring, og utveksl ing av vitenskape
lig personell med spesielle kunnskaper 
når det gjelder ulveforskning. 

Konklusjon 
Selv om ulven nå praktisk talt er ut
ryddet i vårt land og i de andre nordiske 
land, eksisterer det ennå flere steder i 
verden høyst levedyktige bestander, og 
den totale verdensbestand kan telles i ti
tusener. Et internasjonalt vernearbeid er 
likevel nødvendig for å påvirke opinionen 
i mange land der ulven er utsalt for hard 
forfølgelse. 

~ 
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JAKT OG 
NATURVERN 


To innlegg etter 
OLAV HJELJORDS 
artikkel i NORSK NATUR 
nr.4-1973 

D
ERNÆRINGSSITUASJONEN - VILT 
- JAKT 

et bor i dag (1970) ca. 3,7 milliarder 
mennesker på jorda. Av disse lider 

2,5 milliarder av feilernæring eller de suI
ter. Videre har det i den senere tid sta
dig kommet uttalelser fra eksperthold om 
at det i framtida kan oppstå alvorlige 
problemer for matforsyninga ikke bare i 
U-land, men også i de industri aliserte 
land. FAO's generaldirektør har anmo
det FAO-medlemslandene om å plan
legge sin matvareforsyning ut i fra at si
tuasjonen vil forverre seg ytterligere. 

I Norge har vi i dag en selvforsyning 
på mellom 40 og 50/,) regnet på kaloriba
sis og medtatt både jordbruk og fiske. 
Sammenliknet med situasjonen like før 
utbruddet av siste verdenskrig, står vi nå 
betydelig dårligere rustet til å klare vår 
matforsyning. Dette skyldes flere for
hold. Befolkningstallet har økt, arealene 
av dyrket mark har minket, og det dyrkes 
dessuten i dag lite korn som brukes til 
mat for mennesker. I stedet benyttes av
lingene til fOr for husdyr for å få melk og 
kjøtt. Dette er en temmelig eksklusiv 
form for matproduksjon. På husdyrhold 
regner en således med at en ved å sende 

roret gjennom husdyrmagen, får en igjen 
bare ca. 15% av de kalorier som finnes i 
fO ret. 

Ved en omlegging av produksjonen fra 
forvekSler til matvekster, og en omleg
ging av vå re matvaner i retning av mer 
plantekost, vil vi nok kunne oppnå å øke 
vår selvforsyningsgrad Iloe. Men en slik 
omlegging må planlegges i god tid , det er 
ikke bare å hoppe opp i den i en krisesi
tuasjon. Og at forholdene kan forandre 
seg fort når det gjelder import av varer 
som vi er avhengige av, det har de siste 
måneders begivenheter til fulle vist. 

Sett på bakgrunn av vår forsyningssi
tuasjon og den skrikende mangel på mat i 
U-land, synes det nødvendig al vi hver 
for oss i var del av verden, søker å utnytte 
alle de fornybare matressurser som fin
nes, for å bedre situasjonen. Det synes f. 
eks. viktig at vi i vår norske kjøttproduk
sjon satser på dyrearter som ikke ales opp 
på importert kraftfOr, men i stedet søker 
å utnytte våre utmarksbeiter best mulig. 
Jeg tenker i denne forbindel se ikke bare 
på våre tradisjonelle tamme utmarksbei
tere, som sau, geit og ku , men også på de 
ville. Våre ville dyrearter produserer jo 
gratis for oss mennesker, og uavhengig av 

kraftfOrtilførsel, årlig en ikke ubetydelig 
mengde kjøtt, som vil gå til grunne ad 
naturlig veg, dersom det ikke høstes. 

Likevel er det i dagens norske samfunn 
krefter i arbeid for å totalfrede viltet. Of
test gjøres dette ut i fra etiske betraktn in
ger, men muligens skyldes det også uvi
tenhet om de økologiske prinsipper som 
kort framstilt går ul på at ethvert ut
marksområde, sett i gjennomsnitt ikke 
kan holde liv i mer enn et bestemt antall 
indi vider. Når antaIle individer oversti
ger denne grensen, må dyrene enten fl ytte 
ut til andre områder hvor det fortsatt er 
plass ledig, eller de vil dø av sult eller syk
dom. Gjennom en fornuftig høsting kan 
vi imidlertid utnytte den årlige over
skuddsproduksjon av vilt uten at dette 
reduserer viltstammenes størrelse. l prin
sippet er således jakt å betrakte som like
verdig med enhver annen høsting aven 
fornybar ressurs. 

Hvor store verdier representerer så vil
tet i vår matforsyningssituasjon ? I følge 
Ressursutvalgets innstilling nr. 2, ut
gjorde slaktevekta av de viktigste spise
lige viltarter som ble høstet i Norge i 
1970, ca. 2.4()O.O()() kg. Det årlige forbruk 
av kjøtt i Norge i 1968- 69 var ca. 42 

kg/person. Dette vil si at årlig høstet ER Ul 
viltkjøtt her i landet , tilsvarer det årlige 
kjøttforbruk for ca. 58.000 nordmenn, Ol~ dvs. hele befolkningen i Kristiansand S 

Regner vi at viltkjøtt i gjennomsnitt bare h 
inneho lder ca. 21 g protein/ IOO g kjøtt , ikke k 
og at behovet for ili/imo/sk protein er organi 
ca. 15- 20 g/person /dag, finner vi at følgen 
årlig høs tet viltkjøtt i Norge, dekker års synspL 
behovet av animalsk protein fi)r ca. ikke f. 
70- 95.()()() mennesker. per an 

I følge Borgslrbm er elel gjennomsnitt disse d 
lige forbruk av animalsk protein i U-land utføre 
i dag 8 g/person/dag (dvs. halvparten av ling. l 
behovet). Dette vil igjen si at våre vill skjell I 
stammers årlige avkastning tilsvarer års isme i 
forbruket av animalsk protein for ca. først 
180.000 mennesker i U-land. Denne sam li vsfor 
menlikning synes muligens noe p[l siden, eventL 
men jeg finner det I'iktig å ta den med når for. H 
en skal vurdere hva som er moralsk riktig ulven 
i framtida: Å satse på en bedre utnytting høyest 
av våre viltstammer og utmarksbeitende dreper 
husdyrarter, eller en kjøttproduksjon ansval 
som for en stor del er basert på importert tens li 
kraftfor. Et kraftfor som i alle fall delvis, nødve 
kunne ha vært benyttet direkte som men Denn 
nes kemat i U-land. I denne forbindelse er pet. 
det for øvrig nærliggende å minne om den o 
FN's menneskerettighetserklæring som ville Il 
Norge skrev under for 25 år siden. I artik venso. 
kel 25 heter det bl. a. at «Enhver har rett Nå 
lil en levestandard som er tilstrekkelig for nødve 
hans og hans families helse og velvære, og Men s 
som omfatter mat, klær, hus og helseom- . ti Iførs 
sorg og ... » Som a 

For meg synes dette å være momenter til å fe 
som bær veie såpass sterkl, at en even er nø 
tuell diskusjon om høsting/ikke høst ing skjell 
av vå re viltressurser nærmest bør være menn 
avgjort pa forhånd. større 

Ola Arne Aune forbn: 
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igjen kraftfOrtiiførsel , årlig en ikke ubetydelig 
mnes i mengde kjøtt, som vil gå til grunne ad 

naturlig veg, dersom det ikke høstes. 
len fra Likevel er det i dagens norske samfunn 
mleg krefter i arbeid for å totalfrede viltet. Of
v mer test gjøres dette ut i fra etiske betraktnin
å øke ger, men muligens skyldes det også uvi

en slik tenhet om de økologiske prinsipper som 
det er kort framstilt går ut på at ethvert ut

,risesi marksområde, sett i gjennomsnitt ikke 
randre kan holde liv i mer enn et bestemt antall 

varer individer. Når antalle individer overst i
e siste ger denne grensen , må dyrene enten flytte 

ut til andre områder hvor det fortsatt er 
ingssi plass ledig, eller de vil dø av sult eller syk
'l mati dom. Gjennom en fornuftig høsting kan 
i hver vi imidlertid utnytte den årlige over

Jtnytte skuddsproduksjon av vilt uten at dette 
m fin reduserer viltstammenes størrelse. T prin
ynes f. sippet er således jakt å betrakte som like
oduk verdig med enhver annen høsting aven 
es opp fornybar ressurs. 
søker Hvor store verdier representerer så vil

mulig. tet i vår matforsyningssItuasjon ? T følge 
e bare Ressursutvalgets innstilling nr. 2, ut
rksbei gjorde slaktevekta av de viktigste spise
l på de lige vi ltarter som ble høstet i Norge i 
erer jo 1970, ca. 2.400.000 kg. Det årlige forbruk 
gigav av kjøtt i Norge i 1968- 69 var ca. 42 

kg/person. Dette vil si at årlig høstet 
viltkjøtt her i landet, tilsvarer det årlige 
kjøttforbruk for ca. 58.000 nordmenn, 
dvs. hele befolkningen i Kristiansand S. 

Regner vi at viltkjøtt i gjennomsnitt 
inneholder ca. 21 g protein/iOO g kjøtt, 
og at behovet [or al1imalsk protein er 
ca. 15-20 g/person/dag, finner vi al 
årlig høstet viltkjøtt i Norge, dekker års
bldlOvet av animalsk protein for ca. 
7()-95.()()() /11l'l1l1l'skl.'l". 

I følge Borgstrom er det gjennomsnitt
lige forbruk av animalsk protein i U-land 
i dag 8 g/person/dag (dvs. halvparten av 
behovet). Dette vil igjen si at våre vi lt
stammers årlige avkastning tilsvarer års
forbruket av animalsk protein [or ca. 
180.000 mennesker i U-land. Denne sam
menlikning synes muligens noe på siden, 
men jeg finner det riktig å ta den med når 
en skal vurdere hva som er moralsk riktig 
i framtida: Å satse på en bedre utnytting 
av våre viltstammer og utmarksbei tende 
husdyrarter, eller en kjøttproduksjon 
som for en stor del er basert på imponert 
kraftfOr. Et kraftfor som i alle fall delvis, 
kunne ha vært benyttet direkte som men
neskemat i U-land . I denne forbindelse er 
det for øvri g nærliggende å minne om 
FN's menneskerettighetserklæring som 
Norge skrev under for 25 år siden. [ artik
kel 25 heter det bl. a. at «Enhver har retl 
til en levestandard som er til strekkelig for 
hans og hans families helse og velvære, og 
som omfatter mat, klær, hus og helseom
sorg og ... » 

For meg synes dette å være momenter 
som bær veie såpass sterkt , at en even
tuell diskusjon om høsting/ik ke høsting 
av våre vil tressu rser nærmest bør være 
avgjort på forhånd. 

Ola Arne A Lille 

ER ULVEN UMORALSK? 

Olav Hjeljord trekker frem Guthries 
synspunkt, at våre etiske normer 

bare har relevans mennesker i mellom og 
ikke kan utvid es til også å gjelde andl'e 
organismer. Jeg vi l gjerne hevde og i det 
følgende forsøke å forsvare det motsatte 
synspunkt, nemlig at grunnen til at vi 
Ikke f. eks. fordømmer rovdyr som dl·e
per andre dyr som umoralske, ikke er at 
disse dyr er amoralske, men derimot !:lI de 
utfører en fullt forsvarlig moral sk hand
ling. I naturen, hvor det ikke er noen for
skjel l på rett og plikt, har en hver orga n
isme ikke bare rett , men også plikt til 
rørst og rremst å sørge for dekning av 
li vsfornødenheter for den selv og den 
eventuell e familie som den har ansvaret 
for. Hva angår artikkelens eksempd med 
ulven og hjorten , utfører ulven altså en i 
høyeste grad moralsk gjerning når den 
dreper hjorten, for den ivaretar dermed 
ansvaret for den fortsatte eksistens av ar
tens li vsm uligheter, i det den S0111 rovdyr 
nød vend igvis må ernære seg av kjØll. 
Denne nødvendighet rettferdiggjør dra
pet. Men hvis ul ven drepte fl ere dyr cnn 
den og dens familie hadde behov for , da 
ville man med rette kunne fordømm e ul
ven som umoralsk. 

Nå kan man diskutere hvor vidt det er 
nødvendig for mennesket å leve av kjøtt. 
Men sikkert er det at vi trenger en daglig 
tilførsel av visse animalske proteiner. 
Som alt annet levende har vi moralsk rell 
til å forbruke så stor energimengde som 
er nødvendig for livsutfo ldelsen. Til for
skjell fra naturvesener har det siviliserte 
mennesket mulighet for å innta langt 
større fødemengder og på annen måte 
forbruke mer av jordens ressurser enn det 

kan utnytte verdifullt. Og denne frihet in
nebærer anledning til å handle umoralsk 
overror dyr, planter og mennesker. 

Imidlertid er vår moralske samvitti g
het hva angå r vår ernæring, langtfra au
tomatisk forsvarlig bare ved at vi sørger 
for å ikke innta fl ere kalorier enn vi ror
brenner og trenger for å opprettholde vår 
ideelle vekt. Det er jo et faktum at ani
mal sk føde fra et økologisk sy nspunkt er 
minst ti ga nger så dyr som vegetabil sk, 
så ledes at 90 prosent av den animalske 
fød e vi inntar utover vå rt behov, fakti sk 
gå r til spille, Og dette blir ikke bedre av at 
disse li vsviktige animalske proteinene i 
and re verdensdeler kunne ha begrenset 
ba rnedødel igheten. 

Spørsmålet er nå hvordan man på en 
mestlllulig forsva rlig måte kan dekke sitt 
behov for animalske proteiner. De viktig
ste kildene er egg, melk , fisk og kjøtt rra 
husdyr og vi ll e dyr. Og vår målestokk må 
være i hvi lken grad vi har mulighet for å 
fremme li vsutfoldelsen mest eller hemme 
den minst. '\jar man tenker på hvordan 
husdyrene behandles, kan neppe andre 
enn vegetarianere ha moralsk rett til å 
ford ømme en etter jaktloven forsvarlig 
drevet jakt, SOI11 har til hensikt å utnytte 
viltet. For vi som spiser kjøtt av husdyr 
og dermed støtter oppdrett av r. eks. gri
ser som tilbringer hele livet i et oppvar
met grisehus uten å få kjennskap til sol, 
rrisk luft eller årst idenes vekslinger, gjør 
oss skyld i forbrytelser aven helt annen 
størrelsesorden og karakter enn de jegere 
som med et skudd dreper et dyr, som vel 
å merke ingen unger har å forsørge, men 
som har levd si tt liv i silt naturlige miljø
ell er rettere sagt, nettopp vi ror bry ter oss 
mot naturen og handler umoralsk. 

Inger MereleSørl'nsen 
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DEN EUROPEISKE KONVENSJON FOR 

VERN OM JORDSMONNET 

I. Jordml.Ol1net er et Gl' menneskehet
ens l11est "erdifulle aktiva. Det gjør det 
mulig jol' plan ler, dyr og mennesker cl 
{eve på Jordens ol'er/late. 

Jord er et levende og dynamisk materiale 
som underholder plante- og dyrelivet. 
Som kilde for næringsmidler og råstoffer 
er den uunnværlig for menneskets eksis
tens. Den er en hovedbestanddel av bio
sfæren og bidrar, sammen med vegetasjon 
og klima , til å regulere vannets kretsløp 
og påvirke dets kval ite!. 

Jordsmonnet er et selvstendig hele . Da 
det inneholder spor etter Jordens evolu
sjon og dens levende vesener og utgjør 
landskapets grunnelement, må man ta 

hensyn til den vitenskapelige og kultu
relle interesse det har. 

2. 	 Jordsmonnet er en begrenset rikdoms
kilde som det er leit å ødelegge. 

Jordsmonnet er et tynt lag som dekker en 
del av Jordens overflate. Dets anvendelse 
begrenses av klima og topografi. Det 
dannes langsomt ved fysiske, fysisk-kje
miske og biologiske prosesser, men kan 
fort ødelegges ved uaktsom handlemåte. 
Dets produksjonskapasitet kan forbedres 
ved forsvarlig skjøtsel gjennom en rekke 
år eller tiår, men er den først blitt fOJ'min
sket eller ødelagt, kan gjenoppbyggingen 
av jordsmonnet ta å rhundrer. 

3. 	 Inr!uslrisam/iml1f{ anvendfr jordarea
!fr både li/landbruk og til industriellf 
og andre /ormål. En distriktsplanleg
gingspolitikk må ut/armes elter jords
monnets egenskaper og behovene hos 
dagens og morgendagens sarnjimn. 

Jordsmonnet kan brukes til mangt og 
meget, og det utnyttes i alminnelighet et
ter økonomisk og samfunnsmessig be
hov. Anvendelsen av det må imidlertid 
avhenge av dets egenskaper, dets frukt
barhet de samfunnsøkonomiske tjenester 
som det er i stand til å yte verden av i dag 
og i morgen. Det er således disse egenska
per som bestemmer jordarealers skikket
het for jordbruk, skogbruk og andre [or

mål. Ødeleggelse av jordsmonnet, særlig har u 
av rent økonomiske grunner, basert på forbli 
hensynet til korttidsavkastning, må unn

S. 	 Jogås. 
Jords

Marginaljord reiser spesielle proble
det b mer og gir spesielle muligheter for jord
Tankvern, fordi slik jord , hvis den blir forval
skynetet på riktig måte, har et stort potensial 
digesom naturreservater, skogfornyelsesom
maleråder , vernesoner motjorderosjon og ras, 

Urmagasiner og reguleringsfaktorer for 
egne·nedslagsfelt, og som rekreasjonsområder. 
å ver 
sjon.4. 	 Jorc/- og skogbruk!'re må anvende me
strøktoder SO/11 bevarerjord,monnets k"ali
og ra:tet. 

Maskiner og moderne teknikk gjør det 6. JOl 
mulig å øke avkastningen betraktelig, nil 
men hvis disse ting brukes kritikkløst, Visse 
kan de bryte i stykker den naturlige ba midle 
lanse som er til stede i jordbrunnen, ved ler ko 
at de forandrer dens fysiske, kjemiske og jord 
biologiske karaktertrekk. 

Ødeleggelsen av organisk stoff i jord
brunnen ved uheldige dyrkingsmåter, og 
gal bruk av tunge maskiner, er viktige 
faktorer ved beskadigelsen av jordbun
nens struktur og den derav følgende for
ringelse av avlingsresultatene. På samme 
måte kan jordstrukturen i eng skades ved 
intensivt beite. 

Skogbruket bør gå inn for bedre drifts
måter som kan hindre at jordsmonnet 
blir forringet. 

Jordarbeidings- og innhøstingsmeto
der bør bevare og forbedre jordsmonnets 
egenskaper. Innføring av ny teknikk i 
stor målestokk bør ikke foretas før man 

Kampen jol' jordsmol1l1e.Mongstad i dag. 
Foto Helge Sunde. 
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mål. Ødeleggelse av jordsmonnet, særlig ha r undersøkt om det kan være ulemper av jordbunnen, grunnvannet, vassdra

av rent økonomiske grunner, basert på forbundet med den. gene og luften. 

hensynet til korttidsavkastning, må unn Dersom industrien eller landbruket 


5. Jordsmonl1elmå vernes 1110/ erosjon.
gås. 	 slipper ut giftige avfallsstoffer som kan

Jordsmonnet er u tsa tt for vær og vind;
Margi na ljo rd reiser spesielle proble	 utsette jord og vann for fare, må de an

det brytes ned av vann, vind, sne og si. 
mer og gir spesielle muligheter for jord 	 svarlige sørge for nødvendig behandling 

Tankeløs menneskelig virksomhet på
vern, fordi slik jord, hvis den blir forval	 av vannet eller anbringelse av avfa ll s

skynder erosjonsprosessen ved å beska
tet på riktig måte, har et stort potensi al 	 stoffene på passende steder, samt for

dige jordbunnens struktur og dens nor
som naturreservater, skogfornyelsesom	 opprenskning av tømmeplassene etter

male motstandsevne overfor erodering.
råder, vernesoner motjorderosjon og ras , 	 bruk .

Under alle forhold må det anv~ndes 
magasiner og reguleringsfaktorer for 

egnede fysiske og biologiske metoder for
nedslagsfelt, og som rekreasjonsområder. 	 7. Byutvide/ser må p/anlegges S(I a! de va/

å verne jordsmonnet mo t tiltagende ero
der minst mulig skade på dl' li/gren

sjon. Spesielle forholdsregler må treffes i 
4. Jord- og skoxbrukere må anvende me	sende arealer.

strøk som er utsatt for oversvømmelser 
loder .'10/11 bevarer jordm1Onl1ets kvali	Byer utsletter den jordbunn de står på, og 

og ras. 
let. berører naboområdene ved at det må sør

Maskiner og moderne teknikk gjør det 6. Jordlmonne! må vernes 1110t forurens- ges for de permanente anlegg som er nød
mulig å øke av kas tningen betraktelig, ning. vendige for byens liv (veier, vannforsy
men hvis disse ting brukes kritikkløst, Visse kjemiske gjødnings- og plantevern ning o. s. v.) og ved at det frembrin ges 
kan de bryte i stykker den naturlige ba  midler som brukes uten skjønnsomhet el økende mengder med avfall som man må 
lanse som er lil stede i jordbrunnen, ved ler kontroll , kan samle seg opp på dyrket skaffe seg av med. 
at de forandrer dens fysiske, kjemiske og jord og således med virke til forurensning Byutvidelser må konsentreres og plan
biologiske karaktel:trekk . 

Ødeleggelsen av organisk stoff i jo rd
brunnen ved uheldige dyrkingsmåter, og 
gal bruk av tunge maskiner, er viktige 

kullU- 3. 	 Industrisamfunnet anvender jou/areafaktorer ved beskadigelsen av jordbun

ler både ti/landbruk og til induslrielle nens struktur og den derav følgende for

og andre formål. En di.\/riktsplanlegringelse av avlingsres ultatene. På samme 


doms- ·gingspolilikk må utformes ell er jordsmåte kan jordstrukturen i eng skades ved 

monnets egenskaper og behovene hos intensivt bei te. 


ker en dagem og morgendagens samfunn. Skogbruket bør gå inn for bedre drifts
endelse Jordsmonnet kan brukes til ma ngt og måter som kan hindre at jordsmonnet 
ri. Det meget, og det utnyttes i a lminnelighet et blir forrin get. 
isk-kje ter ø ko nomisk og samfunnsmessig be Jordarbeidings- og innhøstingsmeto
.en kan hov. Anvendelsen av det må imidlertid der bør bevare og forbedre jordsmonnets 

lemåte. avhenge av dets egenskaper, dets frukt egenskaper. I nnføring av ny teknikk i 

bedres barhet de samfunnsøkonomiske tjenester 	 stor målestokk bør ikke foretas før man 
rekke som det er i stand til å yte verden av i dag 

ormin og i morgen. Det er således disse egenska
gingen per som bestemmer jordarealers sk ikket Kamjlel1/or jordsmol1ne.Mol1gstad i dag. 

het for jordbruk, skogbruk og andre for-	 FOIO He/xl' Sunde. 
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legges slik at de lengst mulig unngår å 
overta god jord og å skade eller forurense 
landbruks- og skogsjord ell er jorden i na
turreservater og rekreasjonsområder. 

8. 	 Ved hyggej(Jr!'lo[{C'/1(ler /11(1 pirk ningenC' 
på tilgrensend.e jordarea/fclslslås under 
planleggingen sr! al nø(h'mdige I'em e
lillak kan h/i innkalkulerl i kosl fla
dene 

Slike arbeider som bygging av demnin
ger, broer, veier, kanal er, fabrikker eller 
hus, kan øve en mer ell er mindre penna
nent påvirkning på omgivende Jordarea
ler, både like i nærheten og lenger borte. 
Ofte forandrer de naturlige avløp og 
gru nn va nnstanden. Slike et tervirkninger 
må vurderes på forh å nd , S~I at egnede til
tak kan treffes for il motvirk e skade. 

Kostnadene med å verne det omgi
vende område må bli beregnet på plan
leggingsstadiet , og, hvis anlegget er mid
lertidig, m~1 kostnad ene med 21 gjenopp
rette den tidligere tilstand tas med på 
budsjet tet. 

9. 	 En/ordlelling er påkre l'el. 
For å kunne foreta en effektiv driftsplan
legning for jordarea ler og innføre en vir
kelig bevarings- og fo rbedringspolitikk, 
må man kjenne egenskapene hos de for
skjellige jord typer, de res muligheter og 
deres utbredel se. Hven land må utar
beide en fort egnelse, så detaljert som 
nødvendig, over hva det har av jord. 

Jordbunnskartverk , om nødvendig 
supplert med spesialkart over jordanven
deIse, geo logiske fo rho ld , den virkelige 
og den potensie lle hydrogeologi hos jord
arter , jordartenes muligheter, vegeta
sjon, hydrologi o. lign. , trengs til delle. 

Det er abso lutt nødvendig i hvert land at 
slike kart utarbeides av spesialiserte by
råer som arbeidel' sammen. Disse kart 
bør lages slik at de er internasjonalt sam
menli gnbare. 

10. 	 Videre jiirskning og l!'eIT/eIRlig sam
arbeide er nødvend~r; for å sikre Ior
sland!.e; hmk og bevarelse av jords
monnel. 

Vitenskapelige undersøkelser av jords
monnetog dets anvendelse må understøt
tes i fu ll t omfang. Av dem avhenger per
I"eksj oneringen av bevarelsesteknikken i 
jord- og skogbruk, utarbeidelsen av nor
mer for anvendelse av kjemiske gj ød
ningsmidler, utviklingen av erstatnings
former for giftige plantevernmidler og 
metoder fo r astanse forurensning. 

Vitenskapelig forskning er tvingende 
nødvendig for å avverge følgene av I"e i
laktig anvendelse av jordsmonnet i en 
hvilken so m helst menneskelig virksom
hel. På grunn av innnøktheten ved de 
problemer som her melder seg, må slik 
forsknin g utgjøre en del av arbeidet ved 
tlerfaglige sentre. Det m[l ogs[1 oppmunt
res til mell omsta tlig infonmlsjOnsulveks
ling og til samo rdning. 

I I . 	Jordvern må bli gjenstand/or under
visning på alle trinII , og of{en/lighetens 
oppmerksomhet mr! i sladig slørre ul
slrekning henledes på saken. 

Behovet fOI' bevarelse av jordsmonnets 
kvalitet, ogde metoder hvorved dette mål 
kan nås, må gis økende publisitet, avpas
set etter de nasjonale og lokale krav. 
Myndigh etene bør bestrebe seg på å sikre 
at de o pplysninger som allmennheten får 
gjennom massemediene er vitenskapelig 
korrekte. 

Prinsippene for bevarelse av jords
monnet må i sin helhet tas med i under
vis ningsplanene på alle trinn som en del 
av miljøvernutdannelsen som sådan , på 
grunnskole-, gymnas- og universitets- og 
høyskoletrinnel. U ndervisning i jord
vernstekni kk må gis ved universitetsfa
kuJteter, tekniske skoler, landbruks- og 
skogskoler og til voksne i bygdesamfunn. 

12. 	 R eg)erinRer og undre myndigheter må 
karl legge og forvalte jardarealene på 
en(ormålsre(tet nulle. 

Jo rdsmonnet er en li vsviktig men begren
set rikdomskilde. Bruken av det må der
for bli rasjonelt planlagt , hvilk et betyr at 
vedkommende planl egningsmyndigheter 
ikke bare må ta hensyn til øyeblikkets be
hov , men også sikre beva ringen av jords
mon net på lang sikt ved å øke el ler i det 
minste opprettholde dets produksjonska
pasitet. 

En riktig jordvernspo litik k er derfor 
på krevet ; dette forut se tter en egnet for
va ltningsmess ig oppbygning, som nød
vendigvis er sentralisert og skikkelig sam
ordnet på det regiona le plan. Det 
trengs også hensiktsmessige lovbestem
melser som .- ved den planlagte utmåling 
av Jordarealer til forskjellig bruk i den 
regionale og nasjonale utvikling gjør det 
mulig å kontrollere slike tek niske måter å 
nytte arealene på som kunne forårsake 
forringelse eller forurensning av miljøet , 
- for il verne jordbunnen mot skad elige 
inngrep fra naturens ell er menneskenes 
luner og om nødvendig føre den tilbake 
til dens tidligere tilstand. 

Staler som godtar de prinsipper som er 
oppstilt ovenfor, bør på ta seg il ofre de 
nødvendige midler på å sette dem ut i li
vet og fremme en ektejordvernspolitikk. 

~ 

VI MINNER OM AT VI FRE 

HAR PLASS FOR 
Din hjelp vil hjelpe oss - og dessuten 
premie til den som verver flest nye medl 

Verveaksjonen som vi lanserte i «Nor 
l. JUNI 1974 

Med forrige nr. av «Norsk Natur» ( 
teksten 

JEG HAR VERVET DISSE M 
og er beregnet på folk som vil verve aktivt 
nummer!) skrives med blokkskrift eller skri 
Naturvernforbund. Portoutgifter tas av de 
tilsendt materiell med opplysninger om forb 

Det andre kortet har teksten 
PRØV Å VERVE DISSE. 
Dette kan brukes av dem som vil gjøre for 
På dette kortet fører man opp navn og adres 
så få tilsendt prøveeksemplar av tidsskriftet 

ALLE SOM VERVER MIN.. 
DISSE SATSENE: 
l nytt medlem Forbundets sølvnål 
2 nye medlemmer Forbundets gullnål 
3 nye medlemmer Plakat «Perleugle» sign 
4 nye medlemmer Plakat «Perleugle» og ( 
5 nye medlemmer Ragnar Frislid : «Perle 

Og til den som verver flest (etter loddtre 
tusjakvarell «Ulv i myrlandskap». 

NB! Hvis ditt eksemplar av «Norsk Natu 
medlemmer gjerne sendes på annen måte, et 
vervekort ved henvendelse til forbundet. 

Og til slutt - husk at bare direkte verving 
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Prinsippene for bevarelse av jords
monnet må i sin hel hel tas med i under
visningsplanene på alle trinn som en del 
av miljøvernutdannelsen som s~ldan , på 
grunnskole-, gymnas- og universilets- og 
høyskoJetrinnel. Undervisning i jord
vernslekn ikk må gis ved universitetsfa
kulteter, tekniske skoler, landbruks- og 
skogskoler og ti I voksne i bygdesamfun n. 

12. 	 Regjeringer og andre myndigheter /11(/ 

kartlegge og forvalle jordarealene på 
enformålsrellel måte. 

Jordsmonnei er en livsviktig men begren
set rikdomskilde. Bruken av del må der
for bli rasjonelt planlagt, hvilkei betyr al 
vedkommende planlegningsmyndigheter 
ikke bare må ta hensy n til øyeblikkets be
hov, men også sikre bevaringen av jords
monnet på lang sikt ved å øke eller i del 
minste opprettholde deiS produksjonska
pasitet. 

En riktig jordvernspolitikk er derfor 
påkrevet; dette forutsetter en egnet for
valtningsmessig oppbygning, som nød
vendigvis er sentralisert og skikkeli g sam
ordnel på det regionale plan. Del 
trengs OgS[1 hensiktsmessige lovbes tem
melser som - ved den planlagte utmåling 
av jordarealer til forskj ellig bruk i den 
regionale og nasjonale utvikling gjør det 
mulig å kontrollere slike tekniske måter å 
nytte arealene på som kunne forårsake 
forringelse eller forurensning av miljøet, 
- for å verne jordbunnen mol skadelige 
inngrep fra naturens eller menneskenes 
luner og om nød vendig føre den tilbake 
til dens tidligere lilstand. 

Stater som godtar de prinsipper som er 
oppstilt ovenfor, bør påta seg å ofre de 
nødvendige midler på [\ selle dem ut i li
vet og fremme en ektejordvernspolitikk. 

~ 

VI MINNER OM AT VI FREMDELES 

HAR PLASS FOR FLERE MEDLEMMER! 
Din hjelp vil hjelpe oss - og dessuten får du en (beskjeden) premie - eller en stor og verdifull 

premie til den som verver flest nye medlemmer: Omar Andreens tusjakvarell «Ulv i myrlandskap» 


Verveaksjonen som vi lanserte i «Norsk Natur» nr. 4 - 1973, vil pågå fram til 
1. JUNI 1974 

. Med forrige nr. av «Norsk Natur» (4-1973) fulgte to postkort som bilag. Det ene kortet har 
teksten 

JEG HAR VERVET DISSE MEDLEMMENE. 
og er beregnet på folk som vil verve aktivt. De nyvervede medlemmenes navn og nøyaktige adresse (post

nummer!) skrives med blokkskrift eller skrivemaskin. Kontingenten innkasseres og sendes samlet til Norges 

Naturvernforbund. Portoutgifter tas av den innkasserte kontingenten. De nyvervede medlemmer får straks 

tilsendt materiell med opplysninger om forbundet. 


Det andre kortet har teksten 

PRØV Å VERVE DISSE. 

Dette kan brukes av dem som vil gjøre forbundet en tjeneste, men som kvier seg for å gå til direkte verving. 

På dette kortet fører man opp navn og adresse på venner og kjente som kan tenkes å ville bli medlem. Disse vil 

så få tilsendt prøveeksemplar av tidsskriftet og annet materiell fra forbundet. 


ALLE SOM VERVER MINST ETT MEDLEM FÅR PREMIE ETTER 
DISSE SATSENE: 
l nytt medlem Forbundets sølvnål 

2 nye medlemmer Forbundets gullnål 

3 nye medlemmer Plakat «Perleugle» signert av fotografen 

4 nye medlemmer Plakat «Perleugle» og «Rådyr» signert av fotografen 

5 nye medlemmer Ragnar Frislid : «Perler i norsk natur» med forfatterens dedikasjon. 


Og til den som verver flest (etter loddtrekning om flere oppnår samme resultat) Omar Andreens originale 
tusjakvarell «Ulv i myrlandskap». 

NB! Hvis ditt eksemplar av «Norsk Natur» nr. 4-1973 er kommet på avveie, kan oppgave over nyervervede 

medlemmer gjerne sendes på annen måte, etter de retningslinjer som er nevnt ovenfor. Du kan også få tilsendt 

vervekort ved henvendelse til forbundet. 


Og til slutt - husk at bare direkte verving gir premie! 
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KJØP MEG! 
Bruk kupongen på side 32. 

INNBYDELSE 
TIL PRISOPPGAVE 

Otto Koch A/S, Bodø, vil markere sitt 100 års 
jubileum i 1974. I den anledning innbys per
soner med samfunnsvitenskapelig bakgrunn, 
og andre sam funnsinteresserte til å delta i 
løsningen av prisoppgaven: 

«De tjenesteytende næringer i Norge frem 
mot år 2000." 

Det er adgang lil å foreta avgrensninger i 
oppgaven. Hovedvekten må imidlertid legges 
på hvordan servicenæringene i fremtiden vil 
utføre sin del av samfunnsoppgavene. For
brukeren og varehandelen må få en sentral 
plass i utredningen. 

Til premier og Innkjøp er stillet li! disposisjon 
et beløp på kr, 30000,- hvorav til 

førstepremie kr. 20 000,-, 

En nærmere beskrivelse av oppgaven kan 
rekvireres fra Norsk Produktivitetsinstitutt 
(NPlj, Postboks 8401 Hammersborg, Oslo 1. 
som fungerer som sekretariat for prisopp
gaven. 

NPI kan være interessert i for egen regning å 
kjøpe inn besvarelser som har sammenheng 
med In stituttets egen virksomhet. 

Fri sten for oppgavebesvarelsen er 1. mai 
1974. 

Et lavenergi-samfunnl 
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Oljekrisen har sterkt aktualisert spørs
målet: 
Kan vi fortsette den sterke økningen i 
energiforbruket eller bør Norge ta 
sikte på ~\ stabilisere forbruket - bli et 
lavenergisamfunn ? 
Dette er problemer som står i fokus 

ii MILJØ-magasinet nr. I 1974. Sen
tralt i de neste nr. Slår også mulig
hetene for norsk selvberging og FN's 
befolkningsår : Er Norge overbefol
ket? 
I 1974 kommer M ILJØ-magasinel 
med 10 nr., men abonnementsprisen 
blir bare kr. 35,-. 

Bestill abonnement eller et gratis 
prøvenr. nå! 

Jeg bestiller 
O Abonnement for 1974 sendt i opp

krav (kr. 35,- , gebyr). 
O Et gratis prøvenr. 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og -sted: 

Sendes til MILJØ-magasinet, pb. 100 
Skøyen, Oslo 2 

FRA NATUR 
OG UNGDOM 

Naturvernungdom 
tar opp 
befolknings
eksplosjonen 

Befolkningseksplosjonen og organisa
sjonens økopolitiske standpunkt ble 

viet størst oppmerksomhet på Natur og 
Ungdoms landsmøte på Lillehammer i 
januar. 

Natur og ungdom vil i år - Verdens 
Befolkningsår - prioritere arbeidet med å 
vekke større forståelse for 

et globalt tenkesett på befolknings-, 
ressurs- og miljøproblemene 
nødvendigheten av å se befolknings
problemet, ressursknappheten, miljø
problematikken og fordelingsproble
mene som sider av samme sak, 
nødvendigheten av å se vårt eget a nsvar 
på dette felt og hvilke konsekvenser 
dette innebærer. 
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~rg i-samfunn! 


g:d 
pS:Y""'-=o6i6 

pørs- Bestill abonnement eller et gratis 
prøvenr. nå I 

1gen i 
Jeg bestiller 'ge ta 
O Abonnement for 1974 sendt i oppbli et 

krav (kr. 35,- t gebyr), 
O Et gratis prøvenr, fokus 

. Sen
Navn: , . . .... " . . .... ,.,.'., .. . ' nulig

FN's 
Adresse: ., . . . . . . .. . . ,.,befol

Postnr,og-sted:"".,.,. ,asinet 

risen Sendes til MILJØ-magasinet, pb. 100 
Skøyen, Oslo 2 

FRA NATUR 

OG UNGDOM 


Naturvernungdom 
tar opp 
befolknings
eksplosjonen 

Befolkningseksplosjonen og organisa
sjonens økopo litiske standpunkt ble 

viet størst oppmerksomhet på Natur og 
Ungdoms landsmøte på Lillehammer i 
januar. 

Natur og ungdom vi l i år - Verdens 
Befolkningsår - prioritere arbeidet med å 
vekke større forståelse for 
- et globalt tenkesett på befolknings-, 

ressurs- og miljøproblemene 
- nødvendigheten av å se befolknings

problemet, ressursknappheten, miljø
problematikken og fordelingsproble
mene som sider av samme sak, 

- nødvendigheten av å se vårt eget ansvar 
på dette felt og hvilke konsekvenser 
dette innebærer. 

Særlig det siste ble understreket av de 
neste talerne, Det ble også gitt uttrykk 
for misnøye med at NRK ikke har arbei
det raskt nok med emnet slik at dette ikke 
vil bli presentert i bl. a, skoleradio og 
-fjernsyn før til høsten , - d.v,s, elter at 
Norge har gitt uttrykk for sitt syn på 
FN-konferansen om emnet i Romania 
i august. Det samme er ti lfelle med andre 
som har Befolkningsåret som hovedopp
gave i år; - hovedutspillet kommer ikke 
før til høslen. 

Internasjonalt vil Natur og Ungdom 
delta i en aksjon mot utryddelse av truede 
plante- og dyrearter. Den er uta rbeidet av 
den internasjonale ungdomsorganisa
sjonen i natur- og miljøvern, l.y, F. , og vil 
bli arrangert i hele Europa til våren, I 
Norge vil «Aksjon Rovfugl» være en 
natur lig del av denne. Det vil bli presisert 
betydningen av å verne om de biotoper 
som de sjeldne arter særlig er avhengige 
av, Vern avartene i seg selv er selv
følgelig ikke nok , Verdien av økosys
temenes kompleksitet og a rtsr ikdom må 
sterkere trekkes fram for å få eliminert 
det snevre syn at naturvernerne vil verne 
arter av hensyn til naturromantiske ver
dier. 

Vern av hovedrasteplassene for ande
og vadefugler som trekker på Østlandet, 
som f.eks, Øra og No rdre øyern ble 
spes ielt tru kket fram i debatten , og ut
talelse om fors lag til fredningsbestem
melse og avgrensning for et større natur
reservat i Nord re øyern er sendt Miljø
verndepartementet, 

Videre vil Natur og Ungdom holde et 
spesielt øye med de myrene som er fore
slå tt vernet i en kommende landsplan for 
myrreservater. Opplysning om myrenes 
betydning vil bli spredt. Natur og Ung

dom ser ingen motsetning mellom natur
vernere og skogbruksfolk i dette, så sa nt 
myrenes funksjon i økosystemene kom
mer klart nok fram for de sistnevn te, 

Biologiundervisningen i sko len var det 
utbredt misnøye med og representanter 
fra a lle deler av landet kunne understreke 
den økende misnøye med den «sterile» 
undervisn ingen, Læren om samspillet i 
naturen og a t menneskets plass er i dette, 
må sterkere inn i undervisningen. En om
leggin g av pensum og innføring av nye 
skolebøker er ikke nok, lærerne må også 
få anledning til å sette seg skikkelig inn i 
de nye opplegg. Samleprinsippene må 
ikke bare ut av pensum som obli ga torisk 
del av delte (herbarier), skolene må ta si n 
holdning til skolesamlinger opp til revi
sjon, 

Fenologiundersøkelsene Natur og 
Ungdom arrangerer vil fo rtsette i år som 
tidligere, Fenologi er læren om naturens 
variasjoner i relasjon til årsbu ndne klima
end ringer. Undersøkelsene har pågått i 
Norden j f1ere å r, og en e r nå på god 
vei med å kartlegge Nordens feno logiske 
mønster. Alle som har interesse kan delta. 

Natur og Ungdom har med sine 44 
loka lforeninger og over 1300 medlemmer 
voks t betydelig det sis te åre t. Organisa
sjonens formål og arbeidsprogram har i 
denne perioden vært under utvikling og 
mye av landsmøtets tid ble derfor avsatt 
til å behandle retningslinjer for kom
mende år. 

Natur og Ungdoms formål ble noe 
endret. Organisasjonen ska l arbeide for 
framsynt disponering ogjevnere fordeling 
av verdens ressurser ved opinions
skapende og aktiviserende arbeid blant 
ungdom. • 
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5 Natur og Ungdoms arbeid bygger på 
økologiske prinsipper, på erkjennelsen av 
at menneskets framtid er avhengig av at 
naturens funksjoner, produksjonsevne og 
mangfold opprettholdes, og at klodens 
folketall ikke overskrider naturens bære
evne. 

Feltbiologi er i prinsippet det praktiske 
og i mindre grad det teoretiske grunnlag 
Natur og Ungdom baserer sitt opp
lysende arbeid innad på (og i varierende 
grad også utad , f. eks. offentlige natur
stier). 

Gjennom feltbiologisk arbeid utvikler 
medlemmene en økologisk erkjennelse. 
Det feltbiologiske arbeidet starter med 
de nære, kjente og enkle ting for de 
yngste (eks. fuglelivet i juleneket), og ut
vikler seg til mer kompliserte em ner for 
de eldste (eks. den økologiske balanse i et 
tjern). lj!II 

NATUR-REISE 

TIL POLEN 

Etter ønske fra flere naturinteres

~ 	 serte setter vi opp en tur til Polen 
under ledelse av den kjente ornito
logen Gunnar Lid fra Zoologisk 
Museum, Oslo. Avg. fra Oslo med 
SAS 25. mai til Warzawa. Retur 
2. juni. Rundtur i naturreservater 
i nord med visen t (europeisk bison), 
elg, tarpan , og berømte hekke
plasser for vannfugler. 

Pris pr. pers. kr. 1580,-, inkl. 
full pensjon i Polen og alle ut
flukter. Begrenset deltakerantall. 
Be om spesialprogram. 

Teknisk arrangør: Norsk Folke 
FerieReisebyrå,Torggt.17,OsI0 l. 

Bestillingskupong 

(Hvis du nødi g vil klippe i tidsskriftet , blir vi minst like glade over å få 
bestillingen på annen måte, f.eks. pr. kort eller brev.) 

Til 
Norges Na turvernforbund, Postboks 8268 Hammersborg, Oslo I 

Postgiro nr. 9460 _. Bankgiro nr. 6001.05.70835 

Jeg bestiller med dette: 

eks. plakat «Sva lestjert» å kr. 17, tils. kr. 
eks. plakat «Perleugle» akr. 17,- » » 
eks. plakat «Rådyrkalv» akr. 17, » » 
eks. miniutstillingen «Sirkelen» akr. 45, » » .......... 

. . . . . . .. eks. M. Segnestam : «Den første naturboka» 
a kr. 10,- » » ..... . .... 

eks. 0. D a lland : «Finnmarksvidda  for 
hvem?» å kr. 12,-· » » 

........ eks. B. Berntsen: «Litteratur om natur» 
a kr. 16, » » ....... . . 
eks. O. Skre: «Sur nedbør» å kr. 13,- » » ... . . .. . .. 
eks. A.-I. Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og 
miljøvernet» å kr. 72, » » 
sett a4 stk. klebemerker (stickers) «Du slette 
tid !» a kr. 10,- » » ... . . . . . .. 
eks. medlemsnål i sølv å kr. 5, » » . . . . . . . . . . 
eks. medlemsnål i gull å kr. 15, » » . . . . . . . . . . 

D 	Det samlede beløp kr. ........ sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig 
pr. bankgiro/postgiro/postanvisning (stryk det som ikke passer). 

D 	Bes sendt i oppkrav. NB! Ved oppkravsbestilling kommer porto i tillegg. 

Litteratur om natur 


.. ~ 

En annofert nalurvcrnbibliografi 3Y Bredo Berntsen 

Inni 

Bredo Bern/sen: Lil/era/ur om nalur. 
96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

Øystein Dalland: Finnmarksvidda - for 
hvem ?48 sider. Format AS. Pris kr. 12,-. 

Oddv 
Format 

Alf-fn 
og mi/j 
Pris kr. 

r---, 

! 
i 
L
i 
_ 
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·dsskriftet, blir vi minst like glade over å få 
s. pr. kort ell er brev.) 

ld, Postboks 8268 Hammersborg, Oslo I 
50 - Bankgiro nr. 600 1.05.70835 
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«Sirkelen» akr. 45,- » » 
«Den første naturboka» 

» » 
nnmarksvidda - for 

» » 
tteratur om nat ur» 

» » 
dbør» akr. 13,- » » 
vern gjør hva i natur- og 

» » ... .... . .. 
rker (stiekers) «Du slette 

» » 
v il kr. 5,- » » 
Il il kr. 15,- » » 

. . . . . sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig 
visning (stryk det som ikke passer). 
doppkravsbesti lling kommer porto i tillegg. 

Litteratur om natur 


En annotert natup'ernbibliografi av Brcdo Bernts e n 

Inni 

Bredo Bern/sen: Lilleratur om natur. 
96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

Øystein Dalland: Finnmarksvidda - /or 
hvem?48 sider. Fonnat AS. Pris kr. 12,-. 
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Miniutstillingen 
«SIRKELEN» 

- en hel leksjon i økologi , 
natur- og miljøvern for 45 
kroner! 

MEDLEMSNÅL 
Norges Naturvernforbunds med

lemsnå l, med forbundets enkle em

blem i grønt mot bunn i sølv eller 

gull, måler 9 x 9 mm. 

Pris gullnål kr. 15,-. 

Pris sølvnål kr. 15,-. 


BESTILLINGS
KUPONG 
PÅ SIDE 32 

Oddvar Skre: Sur nedbør. 50 sider. 
FOlmat AS. Pris kr. 13,-. 

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



ANDRE NYHETER 

er Norges første øko logi bok for barn, i enkel 

tegneseriefremstilling, 

<<Den første naturboka» som kos ter kr. 10,- , 

og dessuten klebemerket «Du slette tid !», som 

koster kr. I 0,- for et sett på 4 stk. 

Se omslagets 2. side og bruk gjerne bestil

lingskupongen på side 32. 


NY PLAKAT! 
Svalestjerten er en av No rges største sommerfugler. Vår utgave måler 

bortimot en meter mell om vingespissene . Og den ven ler på å få plass på 

din vegg. FOnl1at 61 x 91 cm. 

Våre to andre plakater «Perleugleunge» og «Rådyrkalv», foreligger i nytt 

opplag. 

Plakatene koster kr. 17,- pr. stk . 

Bruk gjerne bestil lingskupongen på side 32. 



