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DEN FØRSTE NATURBOKA Inni-nyhet: 

ØIOLOGI 
Økol ogi er ikke I:c rt i en hiindvending. 
Men her er i alle fa ll en god begynnelse. 
Med utgivelsen av «ØKOLOG I" vil 
Norges Naturvernforbund gjore sitt til il 
spre økologikunnskafl i populær form til 
nest m ul ig. 

«ØKO LOGI», som er skrevet av Per
arvid Skoog. er tidligere utgitt i Svcrige, 
Danmal'k og Finland. med stor suksess. 
Peil/nid Skoog.- Økologi. 41; sider. For
mat AS. Pris kr I S. 
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Vi har ennå noen eksemplarer 
igjen l - 25 kroner. 
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Heiill det første tiltak her i landet med 

sikte fl{l It formidle enkel og grunn

leggende øk ologisk kunnskafltil barn P~l 


de laveste sko letrinn . Fremstillingen byg

ger på tegninger. 

«Den første naturboka», 16 sider . 

Format A4. Pris kr . 10" 
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c;,~ETl'~~ - eller bilen eller bå ten eller barnevognen 

eller bag 'en ell er ryggsekk en eller sy k
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med forbund ets emblem. 

Klehell7erker ( s/iekers) selges i sett 21 4 stk. 

(2 stk . i glatt vin yl 10 cm diameter, 2 

stk. i sa tin cloth 3.8 cm) try kt i grønt og
\ -IMI.' I~f' ~~ 

...'I ~o(. brunt kr. 10.- . 
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Medlemsnål (9 x 9 mm) iforgyl/ sølv kr. 15,-. 
Medlemsnål (9 x 9 mm ) i nysølv kr. 5,-. 
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NORGES NATURVERNFORBUND 

ENERGI, MILJØ OG 
SAMFUNN 
- en bok til å bli kl okere av for 
alle som ser alvo ret i energi- og 
ress ursproblemene 
- en h ~\ nd bok sflekkct med dat a og 
nøktern diskUSJon, fyldigere enn i 
noen annen flublikasj on flå norsk 
om di sse pl"Oblemene. 
«Energi, miljø og samfunn». 160 
sider Fonnat 18 x 24 cm . Pris 
kr. 20 .- . 
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SKAL VI AVLIVE SMÅBÅTEN? 
I en henvendelse til Miljøverndepartementet har Norges Naturvernforbund 
gjort oppmerksom på farene som melder seg i forbindelse med kravene om 
økt utbygging av småbåthavner og den økende småbåttrafikk i det hele tatt. 
Forbundet anerkjenner verdien av båtrekreasjon i skjærgården, men mener at 
miljøvernmyndighetene må sikre seg styring med utviklingen og innpasse 
småbåtinteressene i en langsiktig forvaltning av skjærgårdsnaturen og hele 
naturgrunnlaget langs kysten. 

Det forbundet her legger fram er helt selvfølgelige naturvernsynspunkter i 
en sak som ikke er blant de største, men som føyer seg inn i det innfløkte 
komplekset av saker som tilsammen utgjør dagens aktuelle natur- og ressurs
vernproblemer. Og saken ville aldri ha vært nevnt på denne plass hvis den 
ikke hadde møtt sterk reaksjon i pressen fra formannen i en stor båtorganisasjon. 
Han velger å se bort fra det faktum at det ikke minst er i båteiernes interesse 
at forbundets synspynkter vinner fram, og han neglisjerer den kjensgjerning 
at mangelfull styring med utviklingen i løpet av få år kan føre til at småbåtlivet 
ikke lenger vil være den verdifulle form for ferie og rekreasjon som det 
bør være . Båtformannen biter for sikkerhets skyld, fordi en utenforstående 

har tillatt seg å røre ved hans sirkler. For ham er naturvern en god sak som 
har mange viktige oppgaver foran seg - så lenge man lar småbåtene i fred! 

Innstillingen er ikke uvanlig. Man møter den ofte i naturvernarbeidet. Ikke 
så få viser en helhjertet naturverninnstilling - inntil naturvernets krav berører 
egne interesser. Og det skal villig innrømmes at det ikke alltid er lett å ta konse
kvensen av et naturvernsyn. Men hvor ofte innebærer en konsekvent naturvern
innstilling noe stort og egentlig offer? Ingen skal påstå at alle kan få både i 
pose og sekk i et økologisk fundert samfunn. Verdier må omprioriteres. Men 
ingen vil ta livet av småbåten til fritidsbruk! Nettopp derfor må bruken av 
den innordnes under et samfunnsmessig helhetssyn. Dette gjelder for svært 
mye av det som den enkelte i dag betrakter som ikke livsnødvendige goder. 
Man forsvarer dem ikke ved å reise bust, men ved å tilpasse seg de kravene 
dagen og fremtiden stiller. ~ 

\ 
.~..., 

! . .
L  " ' < < 

J~ \,- ', ,"" .,-,: 

.~-

NYTT FRA 
STYRET 
I landsstyremøte 29. november 1974 ble 
blant annet følgende saker behandlet: 

Orkla-vassdraget 
Orklavassdraget er av NNV tidligere 
foreslått medtatt i en «Verneplan 2». 
Vassdraget er imidlertid av Stortinget 
henvist til vanlig konsesjonsbehandling 
og søknad er under forberedelse. NNV 
krever overfor Miljøverndepartementet 
(MD) og Statens Naturvernråd at man får 
samlet konsesjonssøknad for vassdraget 
og ikke enkeltsøknader som bare tar for 
seg deler av vassdraget. 

Det internasjonale energibyrå (IEA) 
og Norge 
Det er kjent at Regjeringen vil under
tegne en energiavtale med IEA. Samar
beidet om en internasjonal energiavtale er 
opprettet etter initiativ fra USA. Avtalen, 
som vil være bestemmende og bindende 
for vårt lands energipolitikk i fremtiden , 
har ikke vært behandlet utover Regje
ringsnivå i Norge. NNV henvendte seg 
derfor til Statsministerens kontor for «å 
bli kjent med hvorvidt , og i tilfelle når 
og hvordan myndighetene ville sette 
saken under debatt». Saken følges videre, 
og ny henvendelse sendes Regjeringen. 

Norges ressurssituasjon 
i global sammenheng 
NNV understreker i en uttalelse til 
Finansdepartementet at man i innstil
lingen savner en helhetsvurdering og at 
konklusjonene er for positive . NNV 
stiller seg også tvilende til utvalgets 
mandat og sammensetning da flere fag
områder ikke er representert. 

«NORSK 

NATUR» 

UTVIDER 

Sylvi Struksnes. 

Som meddelt i fjorårets siste nummer av 
«Norsk Natur», vil Norges Naturvern
forbund fra 1975 utvide sin utadrettede 
informasjonsvirksomhet, som foruten 
tidsskriftet bl. a. omfatter pressekontakt, 
arbeid overfor skoler og undervisnings
institusjoner og produksjon og salg av 
publikasjoner og annet materiell . I for
bindelse med utvidelsen er Sylvi Struks
nes fra I . januar i år ansatt som redak
sjonssekretær. Hun vil , sammen med 
redaktør Ragnar Frislid, ha hele forbun
dets utadrettede informasjonsvirksomhet 
som arbeidsfelt. Sylvi Struksnes har de 
siste fire årene vært ansatt som sekretær 
i Østlandske Naturvernforening. 

SmåbåttrafIkken og naturvernproblemer 
i skjærgården 
Landsstyret vedtok å sende en hen
vendelse til MD som peker på ulempene 
ved den sterke utbyggingen av småbåt
havner langs kysten. Særlig representerer 
disse en trusel mot biologisk viktige 
gruntvannsområder. Utviklingen av små
båttrafikken må gjøres til gjenstand for 
en avveining som tilgodeser de krav som 
stilles til en langsiktig forvaltning av 
skjærgårdsnaturen. 
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Småbåttraftkken og naturvernproblemer 
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Landsstyret vedtok å sende en hen
vendelse til MD som peker på ulempene 
ved den sterke utbyggingen av småbåt
havner langs kysten. Særlig representerer 
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VAKRE ORD OM 
DYRKET JORD 
Nordland Naturvernforening har nylig 
sendt dette brevet til landbruksminis
teren, statsråd Torstein Treholt: 

I flere TV- og radio-intervjuer har De 
gitt uttrykk for følgende synspunkter: 
Øke produksjonen av matvarer ... 
Utnytte ressursene .. . 
Ta vare på dyrka og dyrkbar mark. 
Utnytte fornuftig det vi dyrker ... 
Legge om kostholdet . .. 

Dette er vakre ord, som varmer hjer
tene til de av oss som mener det samme, 
men ikke har tilstrekkelig myndighet til 
å sette handling bak ordene. 

Men så lenge det bare er vakre ord, og 
vi gang på gang er vitne til at departe
mentet går med på (gir konsesjon til) ned
bygging av flere gode jordarealer, stiller 
vi oss spørrende til våre myndigheters 
vederheftighet og deres vilje til å følge opp 
sine ideer. 

I vårt fylke kan vi bare nevne Båsmo--

Avd. for 
BJ0RNEVENNER 
«Men dersom det blir gjennomført mid
lertidig vern av Vassfaret-Vidalen vil 
dette bety slutten for bjørnestammen. 
Vernebestemmelsene vil trolig bli gjort 
gjeldende for fem år. Dersom bjørnen 
fortsatt er i live etter disse fem årene vil 
vernebestemmelsene temmelig sikkert bli 
gjort varige. Derfor er det helt klart at 
hedølene vil skyte Vassfarbjørnen dersom 
midlertidig vern blir satt i verk på slike 
premisser. 

- Svært få hedøler vil bjørnen til livs. 
Men står valget mellom bjørnen og skogs
driften i Vassfarskogene er det ingen tvil. 

Yttern, StøverskoIen og Rønvik Sykehus' 
jord i Bodø. Planene om gymnas i Meløy 
går ut på å legge skolen på den beste 
jorda, Nedre Mosvold. Vi finner ingen 
grunn til å ramse opp flere eksempler. 

Vi vil henstille til departementet nå om
sider å vise i handling at de virkelig 
mener det som blir sagt. 

Landbruksmyndighetene har ofte vært 
svært så restriktive når det gjelder små 
arealer, som privatpersoner vil sette en 
bygning på . Men kommer en kommune 
eller et storkonsern med spørsmål om 
dispensasjon for et langt større område, 
lar myndighetene seg mye lettere over
tale til å fire på sine prinsipper og vakre 
ord. 

Et ord som samfunnsinteresser kom
mer ofte inn i debatten, særlig som argu
ment for nedbygging. Men hva er sam
funnsinteresser? Er det ikke det som gjen
speiler seg i de vakre ord ovenfor? 

Nordland Naturvernforening vil be 
herr Treholt gi et svar på når og i hvilken 
grad det vil settes handling bak de vakre 
ord. 

Da har ikke bygdene rundt Vassfaret råd 
til å holde landet med en bjørnestamme. 

- Hedølene vet hvor bjørnene har sine 
hiplasser, og ved å legge ut åte på den 
rette årstiden vil det være en forholdsvis 
enkel sak å fjerne bjørnestammen en 
gang for alle. Og i så fall vil et viktig 
argument for båndlegging av skogbruket 
i Vassfaret forsvinne. 

- Vi som er glad i bjørnestammen i 
Vassfaret ser på dette grunnlaget et ved
tak om midlertidig vern av Vassfaret
Vidalen som den største truselen mot den 
eksisterende bjørnestammen i VasSfareL» 

Skogeier Edvard Elsrudi intervju med 
«Oppland Arbeiderblad» 23. november 
J974. (Se også artikkel side 9 og bli 
klokere). 

5 



NORGES NATURVERNFORBUND OG 
ENERGIPOLITIKKEN 

Norges Naturvernforbund har lagt fram sitt syn på energiproblemene i en 

bredt anlagt utredning, utgitt i bokform under tittelen «ENERGI, MILJØ 

OG SAMFUNN». 

Nedenfor gjengis innledningskapitlel, som inneholder konklusjoner og anbe

falinger. 

N orge er energimessig i en ønskverdig 
situasjon. Landet dekker over halv

parten av sitt energiforbruk ved vann
kraft, en kretsløpsressurs. Reserver av 
olje og gass bare syd for 62" anslås 
konservativt til 3000 millioner tonn 01
jeekvivalent (Mtoe). Dette kan dekke hele 
Norges energibehov i 170 år ved dagens 
forbruk. Yed eksponensiell vekst på 4,5 % 
pr. år kan det dekke forbruket i 50 år. 

Men det er ingen grunn til overmot' 
Alle energislag har miljømessige ulemper. 
Problemet energi kan kanskje best formu
leres slik: dersom man bare ser på ener
giinnholdet i verdens totale lagrede ener
giressurser, kan den eksponensielle vek
sten i forbruket rent teoretisk oppretthol
des i minst 100 år til. Men det er meget 
tvilsomt om ressursene kan bringes opp 
av jorda fort nok til å opprettholde denne 
veksten. Dessuten vil verden bli foruren
set og utarmet, natur og liv vil ugjenkalle
lig ødelegges i stor skala, ogjordens klima 
og varmebalanse kan bli endret på uforut
sett vis. Det trengs gode grunner - og gode 
nerver! - for med åpne øyne å gå inn i en 
slik utvikling. 

Norge skal i nær framtid formulere en 
energipolitikk som vil binde og forme vårt 

samfunn og vårt lilvsmiljø for årtier fram
over. Norges Naturvernforbund ønsker 
med denne utredning å bidra til analysen 
av denne fremtidige energipolitikk. Aller 
først vil vi presentere våre konklusjoner 
og anbefalinger. 

1. Hovedkonklusjon. 
a) De høyindustrialiserte lands nå

værende vekst i energiforbruket, og 
i ressursforbruk rent generelt, kan og 
må Slanses. Det finnes minst tre 
viktige grunner for dette: 

- Over et visst materielt nivå øker 
ikke lenger velferden i takt med 
energiforbruket. Når alle primære 
livs behov forlengst er dekket, vil 
fortsatt vekst bare fremme et sløse
ripreget luksusforbruk. Nyttever
dien av fortsatt vekst blir mindre og 
mindre, og etterhvert vil de sosiale 
og miljømessige ulemper mer enn 
oppveie den, slik at virkningen på 
vår velferd totalt sett blir negativ. Yi 
mener Vest-Europa er nær dette 
punktet, og kanskje alt har overskre
det det. 

- Naturens kretsløp og biologiske 
systemer tåler bare en viss belastning 

før de endres eller bryter sammen. 
Det er tvingende nødvendig å av
trappe veksten i energi- og ressurs
forbruket for å bevare vårt naturlige 
livsmiljø. 

- Når det gjelder knappe ressur
ser, skal vi vise solidaritet med 
U-landene og med de fremtidige 
generasjoner. De vil trenge disse 
ressursene for å fylle helt grunnleg
gende behov. La oss ikke sløse dem 
bort nå! 

Det ville være naivt å tro at en 
nedtrapping av veksten i energifor
bruket kan foretas uten dyptgående 
endringer i samfunnet. En avtrap
ping kan begynne med ukontrover
sielle sparetiltak. Men før eller se
nere må også veksten i produksjon 
og forbruk av ressurskrevende mate
rielle goder avtrappes. For å ta ri
melige hensyn til den store naturlige 
treghet i denne prosessen, foreslår 
Naturvernforbundet at veksten i det 
norske energiforbruket gradvis av
trappes til null fram til 1990. (Se fig. 
l - 5 s. 24.) Energiforbruket vil da 
ligge ca. 50 % høyere enn i 1972, 
mens de offisielle prognoser sier at 

energiforbruket vil være doblet i l. 
1990 og tredoblet i år 2000. Stabili 2. 
sering av folketallet må tilstrebes 3. 
samtidig med stabilisering av ener Gas. 
giforbruket. mm 

Når det gjelder elektrisitetsproDen 
duksjonen innebærer en slik avtrap nød 
ping at forbruket i 1990 vilvære for 
stabilisert på ca. 100 TWh. (Se fig. ko 
Yl - 3 s. 125.) Selv med en utvidet den 
verneplan (også utover Sperstadut legg 
valgets flertallsinnstilling) kan vann ut. 
kraft dekke dette forbruket, med et like 
tilskudd av varmekraft fra gass eller Her 
olje som vinterkraft og tørrårssik anta 
ring. (Se punkt b nedenfor.) omf: 

Det viktigste problem i forbin Noe 
delse med en avtrapping av veksten «kla 
i ressursforbruket blir å finne politi vare 
ske virkemidler for å sikre full syssel omd 
setting i alle faser. Løsningen kan Gass 
ligge i større vekt på arbeidsintensiv leng! 
og utdannelsesintensiv virksomhet, råst 
større vekt på primærnæringene, og kort 
større fritid. En avtrapping av vek gass 
sten totalt vil ikke bety noen «fast til va 
frysing» av strukturen i næringslivet. gass 
Bildet vil alltid være dynamisk, slik i uti 
at noen sektorer ekspanderer, mens ilan 
andre går tilbake i betydning. Spe det, 
sielt viktig når veksten avtrappes er inne 
det å sikre en jevn og rettferdig turg 
fordeling av de materielle godene. på n 

ytter 
b) Det er klart at noe mer elektrisk ten i 

kraft vil bli bygd ut i de kommende av d 
15  20 år, uansett om synspunktene føres 
ovenfor legges til grunn for energi
politikken eller ikke. Yi har derfor (i Olje. 
avsnitt Yl B) sammenlignet miljø ulem 
ulempene fra de ulike kraftkildene, ning 
og har forsøkt å ordne dem etter ko 
prinsippet om det minste ondet, med prod 
følgende resultat: kan ( 
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før de endres eller bryter sammen. 
Det er tvingende nødvendig å av
trappe veksten i energi- og ressurs
forbruket for å bevare vårt naturlige 
livsmiljø. 

- Når det gjelder knappe ressur
ser, skal vi vise solidaritet med 
U-landene og med de fremtidige 
generasjoner. De vil trenge disse 
ressursene for å fylle helt grunnleg
gende behov. La oss ikke sløse dem 
bort nå! 

Det ville være naivt å tro at en 
nedtrapping av veksten i energifor
bruket kan foretas uten dyptgående 
endringer i samfunnet. En avtrap
ping kan begynne med ukontrover
sielle sparetiltak. Men før eller se
nere må også veksten i produksjon 
og forbruk av ressurskrevende mate
rielle goder avtrappes. For å ta ri
melige hensyn til den store naturlige 
treghet i denne prosessen, foreslår 
Naturvernforbundet at veks/en i de/ 
norske energiforbruket gradvis av
trappes ti/null fram til/990. (Se fig. 
l - 5 s. 24.) Energiforbruket vil da 
ligge ca. 50 % høyere enn i 1972, 
mens de offisielle prognoser sier at 

energiforbruket vil være doblet i 
1990 og tredoblet i år 2000. Stabili
sering av folketallet må tilstrebes 
samtidig med stabilisering av ener
giforbruket. 

Når det gjelder elek trisite/spro
duksjonen innebærer en slik avtrap
ping at forbruket i 1990 vilvære 
stabilisert på ca. 100 TWh. (Se fig. 
VI - 3 s. 125.) Selv med en utvidet 
verneplan (også utover Sperstadut
valgets flertallsinnstilling) kan vann
kraft dekke dette forbruket , med et 
tilskudd av varmekraft fra gass eller 
olje som vinterkraft og tørrårssik
ring. (Se punkt b nedenfor.) 

Det viktigste problem i forbin
delse med en avtrapping av veksten 
i ressursforbruket blir å finne politi
skevirkemidler for å sikre full syssel
setting i alle faser. Løsningen kan 
ligge i større vekt på arbeidsintensiv 
og utdannelsesintensiv virksomhet, 
større vekt på primærnæringene, og 
større fritid. En avtrapping av vek
sten totalt vil ikke bety noen «fast
frysing» av strukturen i næringslivet. 
Bildet vil aJltid være dynamisk, slik 
at noen sektorer ekspanderer, mens 
andre går tilbake i betydning. Spe
sielt viktig når veksten avtrappes er 
det å sikre en jevn og rettferdig 
fordeling av de materielle godene. 

b) 	 Det er klart at noe mer elek/risk 
kraft vil bli bygd ut i de kommende 
15 - 20 år, uansett om synspunktene 
ovenfor legges til grunn for energi
politikken eller ikke. Vi har derfor (i 
avsnitt VI B) sammenlignet miljø
ulempene fra de ulike kraftkildene, 
og har forsøkt å ordne dem etter 
prinsippet om det minste ondet, med 
følgende resultat: 

l. Gasskraft og vannkraft 
2. Oljekraft 
3. Atomkraft 

Gasskraft og vannkrafl anses å ha de 
minste miUøulempene, relativt sett. 
Den kraftutbygging som blir funnet 
nødvendig i årene framover bør der
for skje ved at varmekraft fra gass 
kommer inn som et supplement til 
den eksisterende vannkraften. I til
legg kan noe mer vannkraft bygges 
ut. Verneplanen for vassdrag bør 
likevel kunne utvides betraktelig. 
Her er det særlig viktig å påpeke at 
antall TWh er et meget dårlig mål for 
omfang og verdi aven verneplan. 
Noe av det mest sentrale er å unngå 
«klattreguleringer», og dermed be
vare store, sammenhengende natur
områder. 

Gass er en høyverdig ressurs som på 
lengre sikt bør prioriteres brukt som 
råstoff, og ikke brennes. Men på 
kortere sikt er det akseptabelt å nytte 
gassen i varmekraftverk eller direkte 
til varmeformål , så lenge vi tillater at 
gassen blir eksportert for å bli brent 
i utlandet. Dersom Norge velger 
ilandføring av Frigg-gassen i utlan
det, vil landet fremdeles være uten en 
innenlandsk gasskilde. Bruk av na
turgass i Norge vil da måtte baseres 
på nye funn i Nordsjøen, hvilket 
ytterligere skrur opp utvinningstak
ten i dette området. Konsekvensen 
av dette er at Frigg-gassen må iland
føres i Norge. 

Oljekraji gir betydelig større miljø
ulemper enn gasskraft: luftforurens
ningene er meget større, og i tillegg 
kommer vannforurensningene ved 
produksjon og transport. Likevel 
kan oljekraft være akseptabelt, men 

bare under forutsetning av fu!I ren
sing av lujlutslippene når det gjelder 
svovel og partikler. Dette er fullt 
teknisk og økonomisk mulig. Selv 
med slik rensing vil imidlertid olje
kraft gi større miljøulemper enn 
kraft fra gass. 
A lomkrafl er også under overveielse 
som en framtidig kraftkilde for 
Norge. Vi anser at et atomkraftverks 
rutineutslipp av varme og radioak
tive stoffer til luft og vann gir mindre 
miljøulemper enn f. eks. utslippene 
fra et urenset oljekraftverk. Men 
atomkraft gir tre store prinsipielle 
nmhl~mer (avsnitt V - B Og V - Cl: 
- det høyaktive radioaktive avfallet 
som må holdes strengt atskilt fra alt 
liv i tusener av år, 
- faren for spredning av strategisk 
bombemateriale, særlig plutonium, 
- risikoen for store reaktorulykker. 
Disse tre problemområdene er så 
alvorlige a/ Norges Na/urvernfor
bund sterkt fraråder a/ Norge satser 
på atomkraft. 

c) Norge har et stort ansvar når det 
gjelder ressursene i Nordsjøen, og 
eventuelle ressurser på andre deler 
av den norske kontinentalsokkelen. 
For det første dreier det seg om 
biologisk høyproduktive havområ
der der oljeforurensninger kan gjøre 
ubotelig skade. Ikke minst gjelder 
dette langtidsvirkningene. For det 
andre må mange generasjoner få 
nyte godt av de fordeler oljen kan gi. 
Alt dette tilsier en så langsom u/vin
nings/akt av olje og gass som overho
det mulig. Hva vi mener med en 
langsom utnyttingstakt er presisert i 
konkrete anbefalinger i det følgende, 
pkt. m og n. 
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2. Konkrete anbefalinger. 

Sparing av energi. 

a) Prisene på energi er i dag for lave, og 
må økes. De må gjenspeile både 
miljøulempene og om ressursen er 
knapp. Spesielt bør prisen på el
kraft dobles eller tredobles i løpet av 
kort tid , f. eks. i takt med oljepri
sene. Grupper som rammes særlig 
hardt aven prisøkning kan subsidie
res. Dette er mer rasjonelt enn da
gens praksis, som innebærer at alle 
brukere av el-kraft subsidieres. 

b) Energiprisene må i størst mulig grad 
være progressive for å hindre sløsing. 
Dette gjelder spesielt el-tariffene. 

c) Det må opprettes en produktkol1lrol/ 
med myndighet til å forby produk
sjon og import av spesielt energislø
sende, ressursødende og/eller unyt
tige varer. 

d) Gjenvinning av papir, glass, metall 
og organisk avfall må organiseres og 
oppmuntres. Organisk avfall må et
ter hvert bringes tilbake til jorda som 
gjødsel. 

e) For forbruksvarer må lengre levetid 
oppmuntres. (Pant, garantitid .) Nye 
produkter må alt på tegnebrettsta
diet planlegges slik at gjenvinning 
blir enkel å foreta. 

f) Vi støtter en videre utbygging av 
kollektivtrafikken , samtidig med 
sterke restriksjoner på privatbilis
men. Avgiftene på drivstoff må ikke 
settes ned, og de bør i fremtiden 
graderes, slik at de blir høyere i 
tettbygde strøk der kollektivtrans
porten er godt utbygd. 

g) Sykkel- og gangveisnettet må bygges 
ut. 

h) Det trengs forskning og utvikling på 
bruk av solenergi til varmeformål. 

På lang sikt er dette kanskje den 
viktigste energikilden i de varme 
land. Men også her i Norge vil 
solenergien kunne gi tilskudd til hus
oppvarmingen, særlig høst og vår. 

Elek rrisiletsforsyningen. 
i) 	 Uansett hvilken vekstpolitikk som 

følges , bør kraftutbygging i de kom
mende 15 - 20 år skje ved en kom
binasjon av gasskraft og vannkraft , 
eventuelt med et tilskudd av olje
kraft som toppkraft om vinteren og 
tørrårssikring. (Se punkt u .) 

j) For å unngå en ytterligere ubalanse 
i uttappingen av vannkraft mellom 
sommer og vinter, må en vesentlig 
del av den varmekraft som blir ut
bygd komme i form av topplaslverk 
som først og fremst gir kraft om 
vinteren. Store grunnlastverk vi l 
medføre en mer hardhendt regule
ring av vassdragene. 

k) Norsk industri, oppmuntret av Sta
ten, må utvikle og masseprodusere 
varmepumper som passer for norske 
forhold. Etter en tid bør varmepum
per bli den eneste tillatte form for 
elektrisk oppvarming i nye hus. Der
som all elektrisk oppvarming i 
Norge i dag skjedde med varmepum
per med en varmefaktor på 2,5, ville 
man årlig spare kraft tilsvarende 
Jotunheimen-utbyggingen. (5 
TWh.) 

Olje og gass. 
l) Frigg-gassen bør ilandføres i Norge. 

En rørledning kan eventuelt for
lenges til f. eks. Sverige og Dan
mark. Som en langsiktig investering 
bør Norge overveie å bygge et forde
lingsnett for naturgass. 

m) En langsom utvinningstakt på kon
tinentalsokkelen kan oppnås ved at 

produksjonskurvene for områdene 
Ekofisk, Frigg og Brent strekkes i tid 
og flates ut slik at disse tre feltene gir 
en tilnærmet jevn strøm av olje og 
gassfram til ca. år 2000. Utover disse 
tre feltene bør ingen nye produk
sjonstillatelser gis fram til dette tids
punktet, allså i de neste 25 år. 

n) I forbindelse med punktet ovenfor 
bør det legges et øvre tak på årlig 
olje- og gassutvinning på kontinen
talsokkelen . 50 millioner tonn o lje 
årlig, som antydet i den offentlige 
debatt, er et for høyt tall. 

o) Staten må gjennom lovverk , for
skrifter og konsesjonsvilkår sikres 
reell kontroll med utvinningstakt og 
samfunnsvirkninger, også for de feI
ter der utvinningstillatelse a lt er gitt. 
Reglene om bevaring av petroleums
forekomster (conservation) kan 
være et egnet virkemiddel. * 

p) Statoil må ikke drives etter vanlige 
bedriftsøkonomiske prinsipper. Sel
skapet må få et mandat fra Stor
tinget som klart legger fram prinsip
pene for en langsiktig utnyttelse av 
ressursene på kontinentalsokkelen, 
og som klart definerer de forholds
regler som må tas for å hindre mil
jøødeleggelser som følge av oljeakti
viteten . 

q) Ved eksport av olje og gass til utlan
det b~r Norge legge restriksjoner på 
hvordan oljen senere blir brukt. Sær
lig bør denne eksporten kunne bru
kes som et pressmiddel for etter 
hvert å framtvinge at svovelet fjernes 
i luftutslipp på Kontinentet. 

r) Norge bør forhandle seg fram til en 
avtale med Storbritannia om utvin
ningstaklen på de o lje- og gassfeltene 
som strekker seg over grensen til den 
britiske sektoren. 

s) Oljeutvinning på Svalbard og i Ba
rentshavet er spesielt betenkelig på 
grunn av de arktiske strøks store 
sårbarhet overfor miljøforstyrrelser, 
og deres verdi som urørt natur. For
urensende oljeaktivitet i disse områ
dene bør derfor unngås. 

t) Vi støtter initiativ til systematisk 
forskning på virkningene av vann
og luftforurensningene fra olje/gass. 
Disse virkningene er i dag altfor 
dårlig kjent, både når det gjelder 
oljesøl i havet og luftutslipp ved 
bruk av de fossile brensler. 

u) Ved eventuelle oljekraftverk og pet
rokjemiske anlegg bør rensning fore
tas etter en norm som tilsvarer at 

99 %av partiklene og 95 %av svove
let fjernes ved et svovelinnhold på 

1%. 
v) Varmekraftverk bør dimensjoneres 

tilstrekkelig små og plasseres slik at 
spillvarmen kan nyttes til fjernvarme 
for nye boligstrøk , til industri , eller 
til andre formål. 

Atomkraft. 
Vi gjentar at vi prinsipielt fraråder al 
Norge sa /ser på atomkraft. Ingen av de to 
følgende punkter innebærer noen løsning 
av de tre prinsipielle problemene nevnt i 

lb. 

w) Dersom Stortinget tross betenkelig
hetene vedtar å starte et atomkraft 
program, bør den første reaktor leg
ges som fjellanlegg. Dette kan øke 
sikkerheten. 

x) 	 Likeså bør andre reaktortyper enn 
lettvannsreaktorer vurderes, f. eks. 
den høytemperatur-gasskjølte reak
toren (sikrere) og CANDU-reakto
ren (går på naturlig uran). 
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produksjonskurvene for områdene 
Ekofisk, Frigg og Brent strekkes i tid 
og Ilates ut slik at disse tre feltene gir 
en tilnærmet jevn strøm av olje og 
gassfram til ca. år 2000. Utover disse 
tre feltene bør ingen nye produk
sjonstillatelser gis fram til dette tids
punktet, altså i de neste 25 år. 

n) I forbindelse med punktet ovenfor 
bør det legges et øvre tak på årlig 
olje- og gassutvinning på kontinen
talsokkelen. 50 millioner tonn olje 
å rlig, som antydet i den offentlige 
debatt, er et for høyt tall. 

o) Staten må gjennom lovverk, for
skrifter og konsesjonsvilkår sikres 
reel! kontroll med utvinningstakt og 
samfunnsvirkninger, også for de feI
ter der utvinningstillatelse alt er gitt. 
Reglene om bevaring av petroleums
forekomster (conservation) kan 
være et egnet virkemiddel. * 

p) Statoil må ikke drives etter vanlige 
bedriftsøkonomiske prinsipper. Sel
skapet må få et mandat fra Stor
tinget som klart legger fram prinsip
pene for en langsiktig utnyttelse av 
ressursene på kontinentalsokkelen, 
og som klart definerer de forholds
regler som må tas for å hindre mil
jøødeleggelser som følge av oljeakti
viteten. 

q) 	 Ved eksport av olje og gass til utlan
det bør Norge legge restriksjoner på 
hvordan oljen senere blir brukt. Sær
lig bør denne eksporten kunne bru
kes som et pressmiddel for etter 
hvert å framtvinge at svovelet fjernes 
i luftutslipp på Kontinentet. 

r) 	 Norge bør forhandle seg fram til en 
avtale med Storbritannia om utvin
ningstakten på de olje- og gassfeltene 
som strekker seg over grensen til den 
britiske sektoren. 

s) Oljeutvinning på Svalbard og i Ba
rentshavet er spesielt betenkelig på 
grunn av de arktiske strøks store 
sårbarhet overfor miljøforstyrrelser, 
og deres verdi som urørt natur. For
urensende oljeaktivitet i disse områ
dene bør derfor unngås. 

t) Vi støtter initiativ til systematisk 
forskning på virkningene av vann
og luftforurensningene fra olje/gass. 
Disse virkningene er i dag altfor 
dårlig kjent, både når det gjelder 
oljesøl i havet og luftutslipp ved 
bruk av de fossile brensler. 

u) Ved eventuelle oljekraftverk og pet
rokjemiske anlegg bør rensning fore
tas etler en norm som tilsvarer at 

99 %av partiklene og 95 %av svove
let fjernes ved et svovelinnhold på 
1%. 

v) Varmekraftverk bør dimensjoneres 
tilstrekkelig små og plasseres slik at 
spillvarmen kan nyttes til fjernvarme 
for nye boligstrøk, til industri, eller 
til andre formål. 

Atomkraft. 
Vi gjentar at vi prinsipielt fraråder at 
Norge sa/ser på atomkraft. Ingen av de to 
følgende punkter innebærer noen løsning 
av de tre prinsipielle problemene nevnt i 
lb. 

w) Dersom Stortinget tross betenkelig
hetene vedtar å starte et atomkraft
program, bør den første reaktor leg
ges som fjellanlegg. Dette kan øke 
sikkerheten. 

x) 	 Likeså bør andre reaktortyper enn 
lettvannsreaktorer vurderes, f. eks. 
den høytemperatur-gasskjølte reak
toren (sikrere) og CANDU-reakto
ren (går på naturlig uran). 

ø 

VASSFARET, BJØRNEN OG 
BYGDEINTERESSENE 
AV IVAR S0RLIE 

NNV har gjennom ØNV kjempet for vern av Vassfaret siden 1937. Sentralt i verne
arbeidet står bjørnen. Men også plantelivet er interessant i dette enorme dalføret. 
International Biological Programme (lBP) har vegetasjonskartlagt store områder og 
har drevet omfattende limnologiske undersøkelser. I 1966 fremla ØNV for Kommunal
departementet et verneforslag for Vassfaret. Samme året nedsatte departementet et 
Vassfarutvalg på 23 medlemmer der verneinteressene ikke var representert. Utvalgets 
arbeid har siden bestått i å trenere vernearbeidet. I 1973 fremmet Miljøverndeparte
mentet (MD) endelig en verneplan med målsetting å opprette et referanseområde, 
skape et naturreservat og verne bjørnestammen. Verneforslaget har tilspisset konflikten 
mellom skogeiere og naturvernere, og mye tyder på at MD lytter til skogeierne, som 
naturlig nok har økonomisk interesse av at verneforslaget ikke skal gjennomføres, eller 
blir aven slik kvalitet at det ikke tjener saken. Skogeierne hevder at det er Oslofolk 
som vil verne Vassfaret og dermed frata distriktet arbeidsplasser. De synspunktene 
som i denne artikkelen legges fram av har Sørlie, som sjøl er hedøling og skogeier 
i Vassfaret, er på denne bakgrunn av spesiell interesse. 

Miljøverndepartementet har kanskje 
fått inntrykk av at det er en samlet 

lukal motstand ovet for en verneplan for 
Vassfaret. Dette er langt fra tilfelle. Det er 
noen av de største skogeierne i Vassfaret 
(vesentlig utenbygdsboende) som står bak 
aksjonen mot verneplanen, og det har 
lykkes dem å få både skogeierorganisa
sjoner og representanter for skogsarbei
derne med på sine protester. Fastboende 
hedøler har forholdsvis små skogeierinte
resser i Vassfaret, og mange av dem står 
da også nærmest som tilskuere til det som 
skjer i samband med verneplanen. Svært 
mange hedøler var aktive motstandere av 
kraftutbygging i Vassfaret, og det er vel 

grunn til å regne med at disse stiller seg 
positivt også til videre vernetiltak der 
borte. Motstanderne av et vernet Vass
faret nytter seg av alle mulige midler og 
påstander for om mulig å få folk til å tro 
at her er det Staten og bymannen som vil 
ta fra bygdene deres rettmessige eiendom. 
Private økonomiske interesser blir fram
stilt som vitale bygdeinteresser, og det 
lanseres urealistiske overslag når det gjel
der avvirkningsmuligheter og arbeids
plasser i det aktuelle verneområde. Og de 
som ikke har satt seg inn i sakene lar seg 
lett villede av påsta~dene. Faktum er at 
Vassfaret for en stor del er en skrinn 
skogdal, og mesteparten av terrenget som 
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er inkludert i forslaget til verneplan er så 
vidt vanskelig at det neppe kan by verken 
på behagelige arbeidsplasser eller stor 
netto. De siste årene er det da heller ikke 
blitt avvirket noe særlig der, bortsett fra at 
en utenbygdsboende skogeier har så å si 
snauhogd skogen sin like til fjells, et 
utrivelig innhogg i Vassfar-naturen . 

Det er hevdet at skogbruket i verneom
rådet vil kunne gi 20 - 30 helårs faste 
arbeidsplasser. Dersom dette skulle være 
tilfelle, vil ikke Sør-Aurdal kommune 
med sine skogvidder behøve å bekymre 
seg verken for økonomien eller mangel på 
arbeidsplasser i framtida. Skogene i Sør
Aurdal er f. t. - som mange andre steder 
- sterkt underavvirket. Årsaken er vel 
først og fremst dårlige priser på trevirke, 
slik at skogeierne er lite interesserte i å 
hogge. Men det skyldes også at skogs
arbeidet er særdeles hardt i vanskelig 
terreng. Arbeiderne velger derfor heller å 
«pendle». Det ville derfor være en mer 
nærliggende oppgave for skogsarbeider
nes tillitsmenn å forsøke få skogeierne i 
Sør-Aurdal og Ådal til å sette i gang 
arbeid i de mange tel/vime underavvir
kede skogområdene j disse kommuner 
enn å støtte opp under mindre sosialt 
innstilte skogeiere j deres kamp mot en 
verneplan som etter min mening vil tjene 
til å sikre og stabilisere Vassfar-verdiene 
for bygdefolket. Det er ikke noe grunnlag 
for å si at «et restriktivt naturvern i 
Vassfaret vil skape voldsom bitterhet og 
vil føre til at avfolkings- og pendlerpro
blemet blir uholdbart». Jeg tror tvert imot 
at verneplanen vil medvirke til et rikere 
bygdemiljø på lengre sikt. De få arbeids
plassene som måtte gå tapt i skogbruket 
innen verneområdet, vil bli mer enn vun
net inn igjen på andre måter. Det vil 
ellers stå opp til de store skogeiere i om
rådet om de antatte arbeidsplassene skal 

bli reelle. Indirekte kan restriksjonene 
komme til å sikre arbeidsplasser. 

Vassfaret er som sagt en nokså skrinn 
dal, men med sin blanding av idylliske 
elvepartier og monumentale fjellforma
sjoner står den for noe av det vakreste i 
østnorsk natur og er derfor et svært 
verneverdig område bare av den grunn. 
Dyrelivet har så langt vi kjenner til vært 
rikt og allsidig. Det kan ikke være tilfeldig 
at vi framleis har en fast bjørnestamme i 
traktene. Bjørnen har fra først av stått 
sentralt i diskusjonen om Vassfaret , og 
etter som hensikten av og til helliger 
midlet, blir det hevdet at bjørnen setter 
pris på moderne avvirkningsmåter i sko
gen, d. v. s. de store snauf1atene. Påstan
den er vel for fantastisk til å bli tatt 
alvorlig, men likevel, det er et led i hetsen 
mot verneplanen og sammen med simple 
angrep på dosent Elgmork kan det ha sin 
virkning på ukritiske personer. Bjørnen er 
ikke noe steppedyr. Det er i de tetteste og 
mest utilgjengelige skogområdene at han 
trives og føler seg trygg. Dette hindrer 
ikke at han kan beite i fjellbandet. Hvor
for har ellers bjørnestammen i Vassfaret 
gått jamt tilbake i takt med utviklingen av 
skogsdriften der borte? Og hvorfor var 
det så mye bjørn i Vassfaret og Hedalen 
da skogene stod urørte og uryddige? 
Hedalen (Hiidal) betyr dalen med de 
mange hi (bjørnehi), sier språkforskerne. 

Etter min mening er ellers bjørnen bare 
en detalj, en verdifull sådan, men det r 
også mange andre sider ed Vassfar-natu
ren som kaller på en verneplan. Det er nå 
et av de få områder på Østlandet som ikke 
er særlig merkt av skjemmende naturinn
grep. Vassdraget ble varig vernet mot 
kraftutbygging, heldigvis, og dette gjør 
det mulig med videre vernetiltak å ta vare 
på det meste av de naturverdier som 
Vassfaret har stått for. Men det haster 

med å få sikret et slikt område før det får 
ytterligere skadehogg. Menneskene 
trenger mer enn noen sinne kontakten 
med fri og uberørt natur. Og oljelandet 
Norge bør kunne ha råd til å skape noen 
«naturlunger» også i sentrale deler av 
landet. Vassfar-området byr seg naturlig 
fram når det gjelder å dekke et slikt behov. 
Rett nok beveger en seg her på privat 
grunn, men spørsmålet er om omsynet til 
noen få og deres profittbestemte utnytting 
av området skal stenge for en mer fram
tidsrettet og sosialt forsvarlig disponering 
av naturressurser som holder på å bli 
mangelvare. Trass i at jeg sjøl er skogeier 
i Vassfaret, vil jeg se det som misbruk av 
den private eiendomsrett å sette seg imot 
en sikring av Vassfar-området som et 
fristed for typisk norsk natur, der en 
eldgammellivskjede kan ha høve til å 
eksistere videre, der kortsiktig profi tt må 
vike for «nervene» i et stykke ekte og 
vakker natur. 

Departementet har vel også medvirket 

til at arbeidet med verneplanen holder på 
å kjøre seg fast. Så lenge hele styringsver
ket vårt er fundert på den private eien
domsrett, ville det vært naturligom det fra 
første stund hadde blitt gitt tilsagn om en 
viss erstatning for påviselig tap som rest
riksjonene ville påføre gamle bruksrettig
heter. Når dette ikke ble gjort, fikk mot
standere av verneplanen et ekstra godt 
våpen i hendene. Alle som i framtida får 
glede av et vernet Vassfaret, bør vel være 
med på å dekke eventuelle økonomiske 
tap som inngrepene måtte påføre enkelt 
personer og bygdesamfunnet. Men de 
erstatningskrav som blir ført fram, bør 
være merkt av realisme og måtehold og 
forståelse for formålet med restriksjo
nene. Ren privatkapitalistisk tenkning 
bør i et slikt tilfelle vike for omsynet til 
fellesskapet og framtidige sosiale behov. 

Jeg håper at verneplanen for Vassfaret 
blir reell og ikke uthulet med alt for 
mange innrømmelser til grunneierne . Det 
gjelder bl. a. hyttebygging og uheldige, 
skjemmende veger. Staten må heller være 
villig til å yte en rimelig erstatning. Jeg er 
viss om at de skader og ulemper som 
verneplanen måtte påføre befolkningen i 
Hedalen lett vil kunne kompenseres. For 
bygdefolket i sin helhet vil et vernet 
Vassfaret til en viss grad bety en tilbake
føring av verdier, og det vil uten tvil gi 
økte muligheter innen turistnæringen og 
andre serviceyrker. Men det står sjølsagt 
opp til bygdefolket om de vil utnytte disse 
mulighetene. Det går nå an å omsette 
norsk natur i penger uten å ødelegge den. 
Dersom så galt skulle hende at den fore
slåtte verneplan for Vassfaret skulle bli 
oppgitt eller bli redusert slik at den blir lite 
effektiv, betyr dette et alvorlig nederlag 
for vår naturvernpolitikk og et skadehogg 
for norsk natur. Og dommen over oss fra 
våre etterkommere vil bli hard. n 

JAN E. 
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med å få sikret et slikt område før det får 
ytterligere skadehogg. Menneskene 
trenger mer enn noen sinne kontakten 
med fri og uberørt natur. Og oljelandet 
Norge bør kunne ha råd til å skape noen 
«naturlungen> også i sentrale deler av 
landet. Vassfar-området byr seg naturlig 
fram når det gjelder å dekke et slikt behov. 
Rett nok beveger en seg her på privat 
grunn, men spørsmålet er om omsynet til 
noen få og deres profittbestemte utnytting 
av området skal stenge for en mer fram
tidsrettet og sosialt forsvarlig disponering 
av naturressurser som holder på å bli 
mangelvare. Trass i at jeg sjøl er skogeier 
i Vassfaret, vil jeg se det som misbruk av 
den private eiendomsrett å sette seg imot 
en sikring av Vassfar-området som et 
fristed for typisk norsk natur, der en 
eldgammellivskjede kan ha høve til å 
eksistere videre, der kortsiktig profitt må 
vike for «nervene» i et stykke ekte og 
vakker natur. 

Departementet har vel også medvirket 

til at arbeidet med verneplanen holder på 
å kjøre seg fast. Så lenge hele styringsver
ket vårt er fundert på den private eien
domsrett, ville det vært naturlig om det fra 
første stund hadde blitt gitt tilsagn om en 
viss erstatning for påviselig tap som rest
riksjonene ville påføre gamle bruksrettig
heter. Når dette ikke ble gjort, fikk mot
standere av verneplanen et ekstra godt 
våpen i hendene. Alle som i framtida får 
glede av et vernet Vassfaret, bør vel være 
med på å dekke eventuelle økonomiske 
tap som inngrepene måtte påføre enkelt
personer og bygdesamfunnet. Men de 
erstatningskrav som blir ført fram, bør 
være merkt av realisme og måtehold og 
forståelse for formålet med restriksjo
nene. Ren privatkapitalistisk tenkning 
bør i et slikt tilfelle vike for omsynet til 
fellesskapet og framtidige sosiale behov. 

Jeg håper at verneplanen for Vassfaret 
blir reell og ikke uthulet med alt for 
mange innrømmelser til grunneierne. Det 
gjelder bl. a. hyttebygging og uheldige, 
skjemmende veger. Staten må heller være 
villig til å yte en rimelig erstatning. Jeg er 
viss om at de skader og ulemper som 
verneplanen måtte påføre befolkningen i 
Hedalen lett vil kunne kompenseres. For 
bygdefolket i sin helhet vil et vernet 
Vassfaret til en viss grad bety en tilbake
føring av verdier, og det vil uten tvil gi 
økte muligheter innen turistnæringen og 
andre serviceyrker. Men det står sjølsagt 
opp til bygdefolket om de vil utnytte disse 
mulighetene. Det går nå an å omsette 
norsk natur i penger uten å ødelegge den. 
Dersom så galt skulle hende at den fore
slåtte verneplan for Vassfaret skulle bli 
oppgitt eller bli redusert slik at den blir lite 
effektiv, betyr dette et alvorlig nederlag 
for vår naturvern politikk og et skadehogg 
for norsk natur. Og dommen over oss fra 
våre etterkommere vil bli hard. -U 

JAN E. GUETTLER 

MYTEN OM VAR 
«SISTE FRIE JORDRESSURS» 


I dag er det ikke våre teknologiske muligheter som setter en grense for vår eksistens, 
men natursystemenes evne til å tåle denne teknologien. Mennesket vil alltid kunne 
utforske og utnytte lovmessigheter og sammenhenger i naturen, men ikke oppheve dem, 
hevder sivilingeniør Jan Guellier i denne artikkelen. Han redegjør her for fysikkens 
termodynamiske lover, som fullstendig sparker beina bort under teknologenes opti
mistiske drøm om <<uuttømmelige energimengder» som skal sikre menneskenes frem
tid. Selv om vi teknisk sett skulle bli i stand til å produsere ubegrensede energimengder, 
er energi i virkeligheten et begrenset gode. Og det er naturen selv som setter grensen. 
Vi må alltid regne med at vår energiproduksjon forstyrrer den økologiske balansen, 
ettersom balansen i naturens energihusholdning er en forutsetning for alt liv på kloden. 
Uhemmet energiproduksjon kan i siste omgang utløse kjedereaksjoner som vil gå utover 
de fleste livsprosesser. 

B egrepet energi-krise har på kort tid 
fått innpass verden over. På en utro

lig nærsynt måte har industrilandene gjort 
mesteparten av sin økonomi avhengig av 
oljen, som innen 30 - 40 år vil bli man
gelvare. Kortsiktig planlegging - styrt av 
øyeblikkets markeder, priser og profitt
muligheter - har ført til at de vestlige 
samfunn, som ved et sjokk, er blitt vekket 
fra sin drømmeverden. 

Tenker man lengre frem i tiden er denne 
type energikrise neppe en «ekte» krise, 

fordi vi på noe lengre sikt vil kunne 
utvikle nye metoder for produksjon av 
energi. Det mangler derfor heller ikke på 
spekulasjoner omkring nye teknologier 
som skal «løse menneskehetens stigende 
energibehov for all fremtid». Fusjons
kraft eller overføring av solenergi fra 
satelitter i bane rundt jorden er blant de 
muligheter som nevnes. 

Men teknologenes optimistiske antyd
ninger om «uuttømmelige energimeng
der», har i Vesten skapt falske forvent
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klimaforskere har uavhengig av hve lingen kOl 
ninger og myter om våre fremtidsmulig mottar fra solen, og som for største delen sfærens og jordoverflatens beskaffenhet. randre fremhevet mulighetene for en slik førsel tot. 
heter når det gjelder energibruk. En rekke strømmer ut i verdensrommet igjen. Fy Både forandringer i jordoverflatens ref prosess. teoretiske 
forhold gjør det urealistisk å tro at vi noen sikkens termodynamiske lover bestem leksjonsevne og varmeabsorberende evne Klimaforskeren M. I. Budyka viser i grunn av 
gang vil kunne øse uhemmet av nye ener mer hvordan energi-strømmene kan be eller atmosfærens evne til å holde på sine beregninger at en kunstig økning i ner, og at 
gikilder. Ekspertene som dag drømmer nyttes som drivkraft for livsprosessene, varme, vil føre til forandringer i jordens jordens varmetilførsel på bare I %av den glemt. Df 
om delte har ikke gjort regning med men også hvordan mennesket kan benytte opptak av solenergi og utstråling til ve r naturlige, kan utløse en slik «positiv til ekstra fo 
prinsipper som de selv skulle være de energien for industriproduksjon. densrommet. Derved forskyves jordens bakeførings-mekanisme». En ned smelt som et va 
første til å erkjenne. Konsekvensene av Energi er altså ikke noe vi kan bruke likevektstemperatur og varmebalansen ning av ismassene vil føre til at verdens videreuh( 
fysikkens termodynamiske lover viser uten konsekvenser for våre omgivelser. forandres. Da atmosfæren delvis er skapt havene stiger 50 - 60 meter slik at de fleste varmefofl 
nemlig at energi må betraktes som et Øket forbruk til fordel for mennesket som biprodukt av biologiske livs-proses storbyer oversvømmes og veldige land i kombin. 
begrenset gode, på linje med alle andre betyr bare at vi frigjør, omdanner eller ser (biologisk «feed back») vil endrede arealer går tapt. Hvilke katastrofale kon grep som 
ressurser, selv om vi teknisk sett blir omdirigerer allerede eksisterende energi temperaturforhold kunne påvirke sam sekvenser dette måtte ra,kan vi neppe lage jordens O 
istand til å produsere ubegrensede meng potensialer og energistrømmer, eller at vi mensetningen av atmosfæren og den i sin noen full oversikt over. 
der. øker opptaket av solenergi. tur jordens varmebalanse. i økologisk Idag er den kunstige andelen av den 

Det som kanskje mest av alt har bidratt Enten vi øker jordens opptak av energi sammenheng kan dette bety at biosfæren totale energistrømmen som mennesket 
til å skape myten om energiressursenes fra solen totalt sett eller «stjeler» energi mister sin stabilitet og at det vil kunne tilfører biosfæren i global sammenheng, 
Eldorado, er den utbredt misforståelsen fra naturprosesser i biosfæren må vi alltid oppstå ødeleggende kjedereaksjoner som relativt «beskjeden», under 0,01 % av 
at energi er noe somforbrukes. Den første regne med at det vil forstyrre den økolo går utover de fleste livsprosesser. Istråleenergien vi mottar fra solen. Men 
termodynamiske hovedsetning sier imid giske balanse fordi energihusholdningen Klimatologene har påvist at jordens med en fortsatt dobling av energibruken 
lertid klart fra at energi hverken kan og dens balanse er en viktig forutsetning varmebalanse er relativt lett påvirkelig. hvert 12. - 14. år, som Vesten har opple
oppstå eller tilintetgjøres . Jordens ressur for alt liv på kloden . Dette henger bl. a. sammen med at polar vet de siste tiår - vil vi raskt nå et høyt 
ser av kull, olje, gass eller uran kan Varmeforurensninger oppstår når isen, som dekker 90 % av det arktiske nivå . Regner vi også med tiltakende indu
forbrukes , men den energien som er lagret «spillvarme» fra menneskelig vi rksomhet havområde, har en meget høy albedo  strialisering i u-land, en fordobling av 
i disse energibærerne kan bare frigjøres og blir opphopet eller konsentret på bes d. v. s. evne til å reflektere sollyset. Bare folkemengden hvert 30 - 35 år og jevnt 
omformes, ikke forsvinne. Energi kan temte steder i biosfæren, f. eks. i byer, ved små forandringer i jordens middel fordelt energibruk, vil veksten bli langt 
bare brukes eller nyttiggjøres, ikkeforbru fabrikkområder, vassdrag, innsjøer o. l. temperatur kan imidlertid den 2 - 3 meter sterkere. Forskere ved Massachusetts in
kes. Når vi nyttiggjør oss energi omdan slik at det oppstår lokale, regionale e{{er tynne isskorpen rundt Nordpolkalotten stitute ofTechnology har på delte grunn
ner vi den fra en form til en annen. globale klimaforandringer. smelte. Derved minsker områdets albedo lag beregnet at man da vil nå nivået på l % 


Når vi bruker energi til å utføre et Varmeforurensningene kan hverken sterkt og jordens evne til å absorbere 
 kunstig energitilførsel i løpet av knapt 40 
arbeid -enten det skjer i kroppen eller i en fJernes eller tilintetgjøres. Vi må overlate varme øker tilsvarende. Forskere har be år - dersom u-landene skulle nå opp på 
maskin - «degraderes» energien. Fysi til naturen selv å fordele eller transportere regnet at en slik nedsmeltning kan føre til vårt forbruksnivå i løpet av den samme 
kerne sier at entropien øker. ifølge termo bort varmeenergien. Det eneste mennes store regionale temperatursvingninger. perioden. Regner vi stort sett bare vekst i 
dynamikkens 2. hovedsetning - loven om ket kan bestemme over, er hvor store Blant annet er sommertemperaturen i ogen rekindustrilandenes energibruk, vil vi utfra 
stadig økende entropi - skjer omdanning forurensninger vi vil tillate, hvor 'li lar Nordpolområdet beregnet å kunne stige ninger.vekstraten fra 6O-årene nå l %-grensen i 
en av energi alltid fra en tilstand med dem oppstå og hvor sterke konsentrasjo med hele 20°, og vintertemperaturen med Et vikfløpet av 100 - 125 år. Flere forskere har 
mindre termodynamisk sannsynlighet til ner vi vil tillate. 5°. Dette vil føre til en videre stigning i til å øke imidlertid varslet'at faregrensen kan ligge 
en tilstand med større sannsynlighet. Det Jordens globale varmebalanse er en li jordens middeltemperatur slik at også erdensåbetydelig lavere enn på l %. 
te virker innviklet. Men i praksis betyr det kevektsprosess mellom innstrålt og ut Sydpolkontinentets ismasser samt Grøn skrive s,Flere forhold antyder dette. For det 
at all energi - når den omformes - ender strålt energi som jordatmosfæren mottar landsisen står i fare for å smelte, noe som første vil aldri varmeforbruket være jevnt vanndam 
i naturen som varme i finfordelt og uord fra sol og univers. i jordartmosfæren er vil øke jordens varmekapasitet ytterligere. brenninfordelt over hele kloden. Vi vet at den 
net form. Slik «uordnet» varme-energi det en fin balanse mellom oppvarming, Vi kaller dette positiv tilbakeføring fordi kulldiokkunstige varmetilførselen allerede idag er 
kan vi ikke lenger nyttiggjøre oss. Alt liv nedkjøling, fordampning, nedbør, varme den tynne isskorpen i Nordpolregionen kullfyrtesvært ujevnt fordelt og at de regionale 
på kloden utnytter direkte eller indi transport , refleksjon av stråling og utstrå spiller rollen som utløser for en prosess ren årli forskjellene bare øker. Den ujevne forde
rekte den strøm av energi som jorden ling. Likevekten avhenger sterkt av atmo- som virker forsterkende på seg selv . Flere 
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sfærens og jordoverflatens beskafTenhet. 
Både forandringer i jordoverflatens ref
leksjonsevne og varmeabsorberende evne 
eller atmosfærens evne til å holde på 
varme, vil føre til forandringer i jordens 
opptak av solenergi og utstråling til ver
densrommet. Derved forskyves jordens 
likevektstemperatur og varmebalansen 
forandres. Da atmosfæren delvis er skapt 
som biprodukt av biologiske livs-proses 
ser (biologisk «feed back») vil endrede 
temperaturforhold kunne påvirke sam
mensetningen av atmosfæren og den i sin 
tur jordens varmebalanse. I økologisk 
sammenheng kan dette bety at biosfæren 
mister sin stabilitet og at det vil kunne 
oppstå ødeleggende kjedereaksjoner som 
går utover de fleste livsprosesser. 

Klimatologene har påvist at jordens 
varmebalanse er relativt lett påvirkelig. 
Dette henger bl. a. sammen med at polar
isen, som dekker 90 % av det arktiske 
havområde, har en meget høy albedo 
d . v. s. evne til å reflektere sollyset. Bare 
ved små forandringer i jordens middel
temperatur kan imidlertid den 2 - 3 meter 
tynne isskorpen rundt Nordpolkalotten 
smelte. Derved minsker områdets albedo 
sterkt og jordens evne til å absorbere 
varme øker tilsvarende. Forskere har be
regnet at en slik nedsmeltning kan føre til 
store regionale temperatursvingninger. 
Blant annet er sommertemperaturen i 
Nordpolområdet beregnet å kunne stige 
med hele 20°, og vintertemperaturen med 
5". Dette vil føre til en videre stigning i 
jordens middeltemperatur slik at også 
Sydpolkontinentets ismasser samt Grøn
landsisen står i fare for å smelte, noe som 
vil øke jordens varmekapasitet ytterligere. 
Vi kaller dette positiv tilbakeføring fordi 
den tynne isskorpen i Nordpolregionen 
spiller rollen som utløser for en prosess 
som virker forsterkende på seg selv. Flere 

klimaforskere har uavhengig av hve
randre fremhevet mulighetene for en slik 
prosess. 

Klimaforskeren M. I. Budyka viser i 
sine beregninger at en kunstig økning i 
jordens varmetilførsel på bare I % av den 
naturlige, kan utløse en slik «positiv til
bakeførings-mekanisme». En nedsmelt
ning av ismassene vil føre til at verdens
havene stiger 50 - 60 meter slik at de fleste 
storbyer oversvømmes og veldige land
arealer går tapt. Hvilke katastrofale kon
sekvenser dette måtte få, kan vi neppe lage 
noen full oversikt over. 

Idag er den kunstige andelen av den 
totale energistrømmen som mennesket 
tilfører biosfæren i global sammenheng, 
relativt «beskjeden», under 0,01 % av 
stråleenergien vi mottar fra solen. Men 
med en fortsatt dobling av energibruken 
hvert 12. - 14. år, som Vesten har opple
vet de siste tiår - vil vi raskt nå et høyt 
nivå. Regner vi også med tiltakende indu
strialisering i u-land, en fordobling av 
folkemengden hvert 30 - 35 år og jevnt 
fordelt energibruk , vil veksten bli langt 
sterkere. Forskere ved Massachusetts In
stitute ofTechnology har på dette grunn
lag beregnet at man da vil nå ni vået på l % 
kunstig energitilførsel i løpet av knapt 40 
år - dersom u-landene skulle nå opp på 
vårt forbruksnivå i løpet av den samme 
perioden. Regner vi stort sett bare vekst i 
industrilandenes energibruk, vil vi utfra 
vekstraten fra 6O-årene nå I %-grensen i 
løpet av 100- 125 år. Flere forskere har 
imidlertid varslet'at faregrensen kan ligge 
betydelig lavere enn på I %. 

Flere forhold antyder dette. For det 
første vil aldri varmeforbruket være jevnt 
fordelt over hele kloden. Vi vet at den 
kunstige varmetilførselen allerede idag er 
svært ujevnt fordelt og at de regionale 
forskjellene bare øker. Den ujevne forde

lingen kommer i tillegg til øket varmetil
førsel totalt sett. Dessuten vet vi at de 
teoretiske «grensene» er utregnet på bak
grunn av meget mangelfulle informasjo
ner, og at viktige faktorer kan være ute
glemt. Det er derfor all grunn til å være 
ekstra forsiktige . Beregningene må tas 
som et varsku, ikke som et klarsignal for 
videre uhemmet energibruk. Vi vet også at 
varmeforurensningene kan virke ugunstig 
i kombinasjon med andre kunstige inn
grep som oppdemte sjøer, forandring i 
jordens overflatevegetasjon, urbanisering 

ogen rekke forskjellige typer av forurens
ninger. 

Et viktig forhold som sterkt har bidratt 
til å øke varmeforurensningene indirekte, 
er den såkalte «drivhusefTekten». Den kan 
skrive seg både fra økt kulldioksyd- og 
vanndamp innhold i atmosfæren. Ved for
brenning av kull , olje eller gass frigjøres 
kulldioksyd i store mengder: Bare fra 
kullfyrte kraftverk alene tilføres atmosfæ
ren årlig omkring 5 milliarder tonn CO 2 . 

Fra den industrielle revolusjon til idag har 
kulldioksydinnholdet i atmosfæren økt 
med over 10 %. 

Den forventede stigningen av kulldiok
syd innholdet fra forbruk av fossile energi
kilder frem til år 2000, vil alene kunne øke 
jordens middeltemperatur med ca. 0, 5°e. 
Dersom dette får virkninger for polar
isen, vil temperaturene kunne stige enda 
høyere. Høyere temperatur vil også øke 
luftfuktigheten fordi vi får større for
dampning. Vanndampen vil lagre mer 
varme, slik at også dette kan påskynde 
«drivhuseffekten». 

Urbanisering betyr erstatning av vege
tasjon med betong og asfalt. Dette fører til 
at en større del av sollyset absorberes i 
bygningsmassen (ca. 30 %). Resultatet 
blir temperaturstigning både lokalt og 
globalt. 

Vi har også eksempler på menneskelig 
virksomhet som kan virke avkjølende på 
jordatmosfæren. Forurensninger i form 
av partikler og økt skydannelse i de 
høyere luftlag kan reflektere større deler 
av sollyset. Den samme virkningen får vi 
når områder omdannes til ørken - da 
absorberes mindre varmemengder. 

Det er mulig at partikkelforurensning
ene har motvirket noe av «drivhusefTek
ten». Men om dette skulle være tilfelle, så 
skjer det høyst tilfeldig og ikke som resul
tat aven økologisk likevektsprosess. At 
den globale temperaturstigningen holdes 
i sjakk på denne måten, hindrer ikke at 
det oppstår ustabile klimaforhold både 
lokalt og regionalt som kan få store 
konsekvenser. Forurensningspartikler 
kan også bidra til en nedsmeltning av 
pol-isen, fordi nedslag virker varmeabsor
berende. Dette kan utløse videre klima
forandringer som nevnt tidligere. 

Selv om den kunstige energitilførselen 
i global sammenheng foreløpig er liten, er 
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lokale k lima/ors tyrrelser som følge av 
kunstig energibruk allerede idag meget 
store. I Manhattan, New York, er den 
kunstig tilførte energimengden vinterstid 
250 %av den innstrålte solenergi pr. flate
enhet, d. v. s. 50.000 ganger høyere enn 
for verden i gjennomsnitt. I slike områder 
kan vi få kunstige temperaturstigninger 
på opptil I 00 I Stor-Oslo (450 km 2 

) ligger• 

det gjennomsnittlige kunstige varmefor
bruk per flateenhet på 2 % av den inn
strålte solenergien. Regner vi derimot 
bare den kunstige energitilførselen i selve 
hy-området blir andelen langt høyere, ca. 
25 ~;; av innstrålt solenergi i gjennomsnitt. 
Intensiteten vinterstid i de mest sentrale 
deler av byen kan komme enda høyere. 

I områder hvor energiproduksjonen 
foreg~lrmed varmekraftverk (atom-, olje-, 
gass- eller kulldrevet), får vi særlig høye 
varmekonsentrasjoner av lokal karakter 
fordi y, av energien som produseres avgis 
direkte til omgivelsene i form av varme. 
Med de allerede planlagte varmekraftver
kene langs Europas elver, vil de fleste 
av disse elvene forvandles til dampende 
kloakker i løpet av de neste 10- 30 år. 

I USA regner man med at befolkningen 
rundt år 2000 vil være konsentrert i fire 
store områder: Langs den nordlige del av 
vestkysten, sør for de store sjøer, i Florida 
og i California. 60 %av befolkningen vil 
i så fall konsentreres på 8 %av landarea
let , og varmeforurensningene vil konsen
treres tilsvarende. Dette må føre til store 
regionale klimaforskjeller som vil få al
vorlige konsekvenser for nedbørmengder, 
luftfuktighet og luftmassenes bevegelser. 
Blant annet kan det føre til at nedbøren 
tiltar over storbyregionene, mens jord
bruksarealene rammes av tørke. Enkelte 
fo rskere mener at en medvirkende årsak 
til 	 tørkekatastrofen i Sahara har vært 
regionale klimaforandringer i Europa . 

\4 

Fra USA har vi eksempler på at relativt 
små regionale klimavariasjoner kan få 
vidtrekkende konsekvenser. På grunn av 
at temperaturen i det nordlige Stillehav lå 
ca. IOC høyere enn normalt, ble det i 
6O-årene i USA registrert opptil flere 
grader lavere temperatur enn normalt 
over store deler av øststatene. Klimatolo
gene mener her at man står overfor et 
direkte årsaksjvirkningsforhold , d. v. s. 
at de lokale temperaturforstyrrelsene i 
Stillehave t var en direkte årsak til de 
unormalt lave temperaturene over halve 
Nord-Amerika. 

På bakgrunn av dette og liknende for
hold kan man anta at når industrilandene 
tilfører biosfæren store varmemengder, 
kan vi få uheldige klimaforandringer 
andre steder i verden, uten at den globale 
varmebalanse nødvendigvis behøver være 
truet. 

Hvordan lokale, regionale og globale 
klimaforstyrrelser henger sammen og 
hvilke konsekvenser de vil få for biosfæ
rens stabilitet, er det ingen som vet med 
sikkerhet idag. Det vi ve t er at mennesket 
både lokalt og globalt er istand til å 
påvirke jordens klima, uten å kjenne 
effektene, og at denne evnen vil øke 
fremover såsant energibruken øker. En 
slik usikkerhet bør komme fremtidens 
samfunn tilgode ved at vi blant annet viser 
større forsiktighet i vår omgang med 
energi. 

En farlig forenkling i dagens bereg
ninger er at vi betrakter hver enkelt miljø
påvirkning for seg, selv om vi vet at de ofte 
har en tendens til å forsterke hverandre. 
Dessuten har vi en tendens til å regne med 
gjennomsnittsverdier som ikke tar hensyn 
til at det oppstår utslagsgivende konsen
trasjoner som får større effekt enn en jevn 
fordeling. 

Industrilandene er idag opptatt av stør

reisen på verdens utnyttbare energiressur
ser, hvor lenge de vil vare med samme 
økning i forbruket og hvordan de kan 
erstattes av nye produksjonsformer. 
Denne problemstillingen er tilslørende 
fordi den skaper en falsk trygghetsfølelse 
og et inntrykk av at energibruken kan 
fortsette å stige uhemmet. Termodyna
mikkens absolutte lover gjør imidlertid 
slutt på den seiglivete myten om vår «siste 
frie jordressurs» - energi som produk
sjonsfaktor. 

Ville det ikke være klokere å spørre 
idag: Hvor mye energi er det mulig å 
benytte i et gitt tidsrom uten at det får 
uønskede eJler katastrofale konsekvenser 
for de klimatiske forhold, for biosfæren 
og dermed for våregen evne til å overleve? 

Et av vår tids store bedrag er at vi tror 
at teknologien betyr en mulighet til å 
slippe unna naturlovene. Teknologien 
bygger nettopp på naturlovene. Tekno
logi og «utvikling» vil aldri klare å øke 
vå re ressurser - skape mer av noe, den kan 
bare hjelpe oss til åfll mer ut av hver enkelt 
ressursenhet , d. v. s. økonomisere med na
turens ressurser på en mer effektiv og 
langsiktig måte. 

Idag er det ikke våre teknologiske mu
ligheter som setter grenser for vår eksis
tens, men natursystemenes evne til å tåle 
denne teknologien. Det er naturlovene som 
setter grenser for hvordan vår teknologi 
kan brukes på en fornuftig måte - ikke vi 
selv. Mennesket vil alltid kunne utforske 
og utnytte stadig nye lovmessigheter og 
sammenhenger i naturen, men ikke opp
heve disse. 

Fremtiden vil muligens kunne løse pro
blemet med hvordan vi teknologisk sett 
skal klare å produsere «nok» energi. Men 
lenge før det vil vi konfronteres med 
konsekvensene av å ha/or mye. 

g 

o 

NNAIK1 

MEDLE1 


NORGES NATURVERN FORE 
er en landsomfattende, ideell organisasjon med 
av 18 kretsforeninger fra Agder til Finnmark, de 
et fylke som arbeidsområde, og dessuten av 
organisasjonen «Natur og Ungdom». Medl! 
forbundet er automatisk medlem også av den kro 
hun/han geografisk sogner til. 

NORGES NATURVERNFORE 
har som formål å vekke forståelse hos almenhet c 
heter for nødvendigheten av vern om landet~ 
fremsynt disponering av naturressursene . 

NORGES NATURVERNFORE 
baserer sitt arbeid på økologiske prinsipper og 
• 	 å hindre rovdrift på naturressurser og skade' 

forbindelse med forurensninger og naturinngi 

• 	 at all ressursutnyttelse må baseres på uthold 
gjenvinni ngsprinsippet 

• 	 at balanse mellom folketall og tilgjengelig 
tilstrebes 

• 	 at naturens estetiske, rekreative og vitenskap 
vernes, og at naturområder, kulturlandskap, 
komster og arter av vekster og dyr sikres. 

NO RGES NATURVERNFORI 
utgir bl. a. tidsskriftet «NORSK NATUR», son 
seks ganger årlig, og publikasjonsserien nn s 
førlig behandler spesielle temaer innen natur- og 
Arskontingent for personlige medlemmer er kr. 3 
tidsskrift . 
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reIsen på verdens utnyttbare energiressur
ser, hvor lenge de vil vare med samme 
økning i forbruket og hvordan de kan 
erstattes av nye produksjonsformer. 
Denne problemstillingen er tilslørende 
fordi den skaper en falsk trygghetsfølelse 
og et inntrykk av at energibruken kan 
fortsette å stige uhemmet. Termodyna
mikkens absolutte lover gjør imidlertid 
slutt på den seiglivete myten om vår «siste 
frie jordressurs» - energi som produk
sjonsfaktor. 

Ville det ikke være klokere å spørre 
idag: Hvor mye energi er det mulig å 
benytte i et gitt tidsrom uten at det får 
uønskede eller katastrofale konsekvenser 
for de klimatiske forhold, for biosfæren 
og dermed for våregen evne til å overleve? 

Et av vår tids store bedrag er at vi tror 
at teknologien betyr en mulighet til å 
slippe unna naturlovene. Teknologien 
bygger nettopp på naturlovene. Tekno
logi og «utvikling» vil aldri klare å øke 
våre ressurser - skape mer av noe, den kan 
bare hjelpe oss til å/å mer ut av hver enkelt 
ressursenhet, d. v. s. økonomisere med na
turens ressurser på en mer effektiv og 
langsiktig måte. 

Idag er det ikke våre teknologiske mu
ligheter som setter grenser for vår eksis
tens, men natursystemenes evne til å tåle 
denne teknologien. Det er naturlovene som 
setter grenser for hvordan vår teknologi 
kan brukes på en fornuftig måte - ikke vi 
selv. Mennesket vil alltid kunne utforske 
og utnytte stadig nye lovmessigheter og 
sammenhenger i naturen, men ikke opp
heve disse. 

Fremtiden vil muligens kunne løse pro
blemet med hvordan vi teknologisk sett 
skal klare å produsere «nok» energi. Men 
lenge før det vil vi konfronteres med 
konsekvensene av å ha/or mye. 
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NNAIKKE 

MEDLEM? 


NORGES NATURVERNFORBUND 
er en landsomfattende, ideell organisasjon med tilslutning 
av 18 kretsforeninger fra Agder til Finnmark, de fleste med 
et fylke som arbeidsområde, og dessuten av ungdoms
organisasjonen «Natur og Ungdom». Medlemmer av 
forbundet er automatisk medlem også av den kretsforening 
hun/ han geografisk sogner til. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
har som formål å vekke forståelse hos almenhet og myndig
heter for nødvendigheten av vern om landets natur og 
fremsynt disponering av naturressursene. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
baserer sitt arbeid på økologiske prinsipper og går inn for 
• 	 å hindre rovdrift på naturressurser og skadevirkninger I 

forbindelse med forurensninger og naturinngrep 

• 	 at all ressursutnyttelse må baseres på utholdenhets- og 
gjenvinningsprinsippet 

• 	 at balanse mellom folketall og tilgjengelige ressurser 
tilstrebes 

• 	 at naturens estetiske, rekreative og vitenskapelige verdier 
vernes, og at naturområder, kulturlandskap, naturfore
komster og arter av vekster og dyr sikres. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
utgir bl. a. tidsskriftet «NORSK NATUR», som utkommer 
seks ganger årlig, og publikasjonsseriennn som mer ut
førlig behandler spesielle temaer innen natur- og miljøvernet. 
Årskontingent for personlige medlemmer er kr. 30,- , inklusiv 
tidsskrift. 

I 	DAG 
har Norges Natu rvernforbu nd 

30000 MEDLEMMER 
Det er et stort tall som er 

ALTFOR LITE 
Riktig nok mener vi at det er 

GRENSER FOR VEKST 
(og at grensen snart er nådd) 
Men Norges Naturvernforbund 

MA VOKSE 
- fordi økt innsats for vern om natur, miljø og 
ressurser er tvingende nødvendig i dag. 

Norges Naturvernforbund 

MA BLI STØRRE 
- fordi høyt medlemstall gir oss økt slagkraft 

som opinionsskapende organisasjon - mot 

grenseløs vekst, sløsing og rovdrift. 


Husk at selv passivt medlemsskap er en aktiv 

natu rverninnsats. 

Men glem ikke at innsatsen blir enda større om 

du også verver andre og deltar i vervekon

kurransen som vi presenterer her, 




A VERNE NATUREN 
ER A VERNE VART 
EGET MILJØ a 

Norges Naturvernforbund vil verne naturen 
ø luften vi puster i 
ø vannet som er en forutsetning for liv 
ø jorden som vi alle lever av 

Norges Naturvernforbund vil at 
ø grenda eller gaten der du bor 
ø byen eller bygda der du hører hjemme 
ø hele kloden, som er den eneste vi har, skal gi 

levelige kår for mennesker - inn i en fjern fremtid. 

Dette er vi for. Derfor er vi bl.a. mot 
ø sløsing med energi og ressurser 
ø forurensninger som kan redusere naturens 

produksjonsevne 
ø inngrep som gir utbytte i dag, men skaper van

trivsel i nærmiljø og natur i morgen. 

STAR DU pA VAR SIDE? 
DA TRENGER VI DEG 
SOM MEDLEM! 

VERV OG VIN_N 

disse 
disse ti 

lands 

- premier til alle! 

Men bare 1m får «Norges Dyr» 

Alle som vil delta aktivt i årets medlemsverving og 
som benytter seg av kort A (<<Jeg har vervet "'
medlemmene»), er med i konkurra!lsen om 
hovedpremiene : .. 
1 . «Norges 	 Dyr». Seksbindsverket om vårt 

fauna. J . W. Cappelens Forlag. 
2. «Fossestryk». Fargelitografi av Reidar Fritzvold. 
3. 	«Fru Pigalopp». Den naturvennlige fruen i tusen

dørshuset, kjent fra barne-TV. Original farge
tegning av Vivian Zahl' Olsen. 

4. To seilskutebilder. Fargereproduksjoner etter origi
naler i Bergens Sjøfartsmuseums skutegalleri. 
J . M . Stenersens Forlag. 

5. og 6. Som 4. 
7. Bokpakke inneholdende Olaf 	Heitkøtter: «Rein

heimen». «Det var i de gode, gamle dager» 
(Wilses Norge-album). Lindtveit og Nyquist: «På 
hjul i Norge». Barry Commoner: «Ringen sluttes». 

8.9. og 10. Som 7. 

Den som verver flest nye medlemmer i løpet av 1975, 
fram til 1. desember, sikrer seg hovedpremie nr. 1. 
Den verver som oppnår det nest beste resultat får 
hovedpremie nr. 2 osv. 
Ververne må sende inn oppgave over nye medlemmer 
etter hvert som de verves. Forbundets sekretariat vil 
registrere alle ververe og føre oppgave over hvor 
mange medlemmer den enkelte deltaker til enhver 
tid har vervet. 
1. desember er altså den magiske dato. Det antall 
medlemmer du har vervet inntil da avgjør hvilken 
premie du får. Men ikke alle kan nå toppen. Derfor 
kan det være godt å vite at alle ververe vinner, selv 
om resultatet bare blir ett medlem! Og de som 
verver flere, får sin ekstrapremie hver gang de sender 
inn liste over nyvervede. Dette er ekstrapremiene: 
1 nytt medlem: Forbundets sølvnål 
2 nye medlemmer: Forbundets gullnål 
3 nye medlemmer: Plakat «Perleugle» 
4 nye medlemmer: Plakat «Perleugle» og «Rådyo> 
5 nye medlemmer: Plakat «Perleugle», «Rådyr» og 
«Svalestjert». 
1O nye medlemmer: Naturvernugla i keramikk. 
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JEG HAR VERVET DISSE 
MEDLEMMENE 
De nyvervede medlemmenes navn og nøyaktig 
(postnummer!) skrives med blokkskrift eller skri 
Kontingenten innkasseres og sendes samlet til Norg 
vernforbund. Portoutgifter tas av den innkasserte ko 
De nyvervede medlemmer får straks tilsendt rna 
opplysninger om forbundet. MEDLEMSKAPET G 
FOR 1975. 
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a. J. W. Cappelens Forlag. 

ssestryk». Fargelitografi av Reidar Fritzvold. 
Pigalopp». Den naturvennlige fruen i tusen

huset. kjent fra barne-TV. Original farge
ning av Vivian Zahl Olsen. 
eilskutebilder. Fargereproduksjoner etter origi 

er i Bergens Sjøfartsmuseums skutegalleri. 
. Stenersens Forlag. 

~. Som 4. 
fpakke inneholdende Olaf Heitkøtter: «Rein
men». «Det var i de gode, gamle dagen> 
,Ises Norge-album). Lindtveit og Nyquist: «På 
, i Norge». Barry Commoner: «Ringen sluttes». 
jg 10. Som 7. 

m verver flest nye medlemmer i løpet av 1975, 
'1 ,. desember, sikrer seg hovedpremie nr. 1. 
erver som oppnår det nest beste resultat får ~ 
Ipremie nr. 2 osv. 

fne må sende inn oppgave over nye medlemmer 

vert som de verves. Forbundets sekretariat vil 

iere alle ververe og føre oppgave over hvor 

~ medlemmer den enkelte deltaker til enhver 

vervet. 

ember er altså den magiske dato. Det antall 
mer du har vervet inntil da avgjør hvilken rdu får. Men ikke alle kan nå toppen. Derfor 

et være godt å vite at alle ververe vinner, selv 
sultatet bare blir ett medlem! Og de som 
flere, får sin ekstrapremie hver gang de sender 

le over nyvervede. Dette er ekstrapremiene: 
;medlem: Forbundets sølvnål 
medlemmer: Forbundets gullnål 
I
medlemmer: Plakat «Perleugle» 
medlemmer: Plakat «Perleugle» og «Rådyn> 
medlemmer: Plakat «Perleugle», «Rådyn> og 

stjert». 
medlemmer: Naturvernugla i keramikk. 
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JEG HAR VERVET DISSE 
MEDLEMl\1ENE 
De nyvervede medlemmenes navn og nøyaktige adresse 
(postnummer!) skrives med blokkskrift eller skrivemaskin. 
Kontingenten innkasseres og sendes samlet til Norges Natur
vernforbund. Portoutgifter tas av den innkasserte kontigenten. 
De nyvervede medlemmer få r straks tilsendt materiell med 
opplysninger om forbundet. MEDLEMSKAPET GJELDER 
FOR 1975. 

PRØV Å VERVE DISSE 
er teksten på det andre svarkortet. 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. 



i 

: 

i 

Nedenstående personer er interessert i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medlemmer av forbundet : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn: 


Adresse: 


Poststed: 


Flere navn enn det er plass til her! Send egen liste I 


Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
1975 (kr. 30,- pr. medlem) tils. kr. . ... sendes over 
Postgiro 9460 
Bankgiro 6001 -05- 70835 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn: 

Adresse : 

Poststed: 

Navn: 

Adresse : 

Poststed : 

DU KAN ALTSÅ VELGE MELLOM TO FREMGANGSMÅTER I VERVEKAMPANJEN 
SOM PASSER FOR DEG (Men husk at bare direkte verving gir premie!). 

VELG DEN 

HUSK KONTINGENTSATSENE: 
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. I. minimum 

kr. 300,-. 

Medlem av forbundet er automatisk medlem av den krets

forening vedkommende geografisk sogner til. 


VANDREFALKEN I 


«Aksjon Rovfugl», som er kommet i 
stand ved samarbeid mellom Norges Na
turvernforbund , Norsk Ornitologisk Fo
rening og WWF i Norge, organiserte 
sommeren 1974 reirovervåking i en del 
utvalgte områder. Hensikten var å hindre 
forstyrrelser og reirplyndring, ikke minst 
med tanke på profesjonelle eggsamlere og 
falkonerer, som man vet har operert i 
Norden i senere år. Samtidig ville man 
skaffe seg en oversikt over bestanden av 
rovfugl og ugler , særlig de mest truede 
artene, innenfor de aktuelle områdene. 

I arbeidet med vern av rovfuglene er det 
av aller største betydning at loka liteter 
eller hekkeplasser ikke blir gjort kjent. 
Det er tydelig at de profesjonelle reir
røverne, en ten de er norske eller u ten land
ske, i stor utstrekning benytter seg av 
opplysninger om rovfuglenes hekkeplas
ser som de kan finne i vitenskapelig eller 
mer populær litteratur. I forbindelse med 
«Aksjon Rovfugls» reirovervåking vil det 
derfor overhodet ikke bli offentliggjort 
opplysninger som kan gjøre det mulig å 
plassere de omta lte lokalitetene geogra
fisk . 

Reirovervåkingen siste sommer var til 
dels ment som et eksperiment for å høste 
erfaring med sikte på en eventuell syste
matisk overvåking i landsmålestokk se-

Utsnill 
østeriks, 
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VANDREFALKEN I FARE 


«Aksjon Rovfugl», som er kommet i 
stand ved samarbeid mellom Norges Na
turvernforbund , Norsk Orn itologisk Fo
rening og WWF i Norge, organiserte 
sommeren 1974 reirovervåking i en del 
utvalgte områder. Hensikten var å hindre 
forstyrrelser og reirplyndring, ikke minst 
med tanke på profesjonelle eggsamlere og 
falkonerer, som man vet har operert i 
Norden i senere år. Samtidig ville man 
skaffe seg en oversikt over bestanden av 
rovfugl og ugler , særlig de mest truede 
artene, innenfor de aktuelle områdene. 

[arbeidet med vern av rovfuglene er det 
av aller største betydning at lokaliteter 
eller hekkeplasser ikke blir gjort kjent. 
Det er tydelig a t de profesjonelle reir
røverne, enten de er norske eller uten land
ske, i stor utstrekning benytter seg av 
opplysninger om rovfuglenes hekkeplas
ser som de kan finne i vitenskapelig eller 
mer populær litteratur. I forbindelse med 
«Aksjon Rovfugls» reirovervåking vi l det 
derfor overhodet ikke bli offentliggjort 
opplysninger som kan gjøre det mulig å 
plassere de omtalte lokali tetene geogra
fisk . 

Reirovervåkingen siste sommer var til 
dels ment som et eksperiment for å høste 
erfaring med sikte på en eventuell syste
matisk overvåking i landsmålestokk se-

UtsniLl av eggsamling beslaglagt hos tre 
østerikske eggsamlere i Finnmark som
meren 1974. (Se «Norsk Natur» nr. 4
1974). FOla NTB. 

nere. Til overvåkingen i 1974 hadde man 
valgt ut to større prøveområder. Det ene 
dekker et skog- og fjellområde på om
kring 10.000 kvadratkilometer i indre 
strøk i Sør-Norge. Det andre området 
omfatter en betydelig kys tstrekning og en 
rekke innlandslokaliteter i Midt- og 
Nord-Norge. 

De resultatenede to «overvåkingsgrup
pene» kom fram til når det gjelder bestan
den av de enkelte artene, er til dels meget 
nedslående. Mest urovekkende er situa
sjonen for vandrefalken. Over al t innen
for de vidstrakte undersøkelsesområdene 
sto gamle hekkeplasser tomme. Fra det 
10.000 kvadratkilometer store innlands
området meldes det a t arten neppe hekker 
her lenger. Og i rapporten fra det andre 
området hevdes a t arten tydeligvis står på 
randen av utryddelse. 

Lite oppmuntrende er situasjonen også 
for den største av falkene, jaktfal k. [ 
innlandsområdet ble det bare gjort en 
enkelt observasjon, og ingen hekking ble 
konstatert. I de andre områder ble 9 
tradisjonelle jaktfalklokaliteter under
søkt. Bare i to tilfelle ble det konstatert 
vellykt hekking. 

Når det gjelder hubro er situasjonen lite 
oppmuntrende i innlandsområdet, men til 
gjengjeld lysere innenfor overvåkingsom
rådet langs kysten . [ det 10.000 kvadrat

kilometer store fjell- og skogområdet i 
Sør-Norge ble det tross stor bestand av 
smågnagere ikke hør t hubrorop i tradisjo
nelle hubrolokaliteter på vår-vinteren. 
Rapportørene mener at det muligens var 
elt hekkende hubropar i området , og 
konkluderer med at arten er i ferd med å 
forsvinne fra sør-norsk innlandsfauna . I 
rapporten fra dette området pekes det 
også på at bestanden av hønsehauk er 
langt dårligere enn man kan få inntrykk 
av gjennom avis innlegg o. I. Det viste seg 
stor sett å være et par mil mellom parene, 
og det var neppe så mye som femti 
hønsehaukpar innen hele dette vidstrakte 
området. Spurvehauken befinner seg i en 
lignende situasjon. Av kongeørn var det 
omkring 10 par i hele området. A v disse 
var det bare tre eller fire par som hadde 
vellykt hekking, og tilsammen kom ca. 
fem kongeørnunger på vingene i fjor. 

[ det andre området ble det i 25 territo
rier/hekkeområder i alt konstatert 13 hek
kende kongeørn par. Bare for 7 av disse 
parene ble hekkingen vellykt, og sannsyn
ligvis ble det samlede resultatet 9 unger. 
Når det gjelder havørn ser det ut til at det 
har vært en viss økning i bestanden om 
man sammenligner med omfattende un 
dersøkelser som ble foretatt i slutten av 
50-årene. 

e 
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ARNESELLÆG 

KAMPEN MOT ATOMKRAFTEN 
-70-ÅRENES VIKTIGSTE 
MILJ0VERNOPPGAVE? 

Mye tyder på at kampen om atomkraf
ten blir den mest omfattende miljø

strid vi noensinne har opplevd her i lan
det. Forsmakene fikk vi i fjor høst da 
bygdefolket i Lindås nord for Bergen satte 
en kontant stopper for Vassdragsvesenets 
grunnundersøkelser i kommunen. Når 
det reageres såpass sterkt bare på en 
forprosjektering, kan man selv tenke seg 
det bråket det blir når atomkraften virke
lig blir alvor her i landet. 

For Vassdragsvesenet har lanseringen 
av plaseringsalternativene for de første 
norske atomkraftverk vært den rene pine. 
Overalt er de blitt møtt med en voldsom 
reaksjon fra lokalbefolkningens side. På 
en rekke steder har også kommunestyrene 
sagt skarpt i fra at atomkraftverk det vil 
man ha seg frabedt. Resultatet av NVEs 
omfattende landsplan for atomkraftut
bygging er blitt at det overalt har dukket 
opp folkereaksjoner. Natur- og miljø
grupper har stått meget sentralt i striden, 
og mange regner nå kampen mot atom
kraften som den mest sentrale miljøkamp 

som føres her i landet. Aten Gallupunder
søkelse viser at omkring 75 prosent av 
befolkningen er imot, bidrar til å styrke 
motstanderne i høy grad. 

Grasrotas reaksjoner på atomkraftpla
nene har ikke bare ført til at man bare har 
sagt nei til atomkraft innen sitt eget 
distrikt , men også til en prinsipiell mot
stand mot atomkraft. Sentralt i dette 
bildet står «Aksjon mot atomkraft» 
(AMA) som etterhvert har utviklet seg til 
en felles organisasjon for alle atomkraft
motstandere i landet. Aksjonen er ved 
disse tider ett år, og har hatt betydelig 
vind i seilene. En av de sentrale personer 
i Aksjonen, er sivilingeniør Karl Georg 
Høyer. Vi har spurt ham hvor sterk 
atomkraftmotstanden i Norge nå egentlig 
er: 

- Motstanden er blitt både markert og 
sterk. Særlig gjelder det de distrikter der 
NVE har lansert sine planer. 

Man skal være klar over at atomkraften 
ikke er noe alternativ til videre vannkraft
utbygging, men kommer i tillegg til vann-

Sivilingeniør Karl Georg Høyer. 

kraften dersom man skal bygge på de 
prognoser som NVE har utarbeidet. Det 
er når vannkraften en gang tar slutt i 
l 980-årene, at atomkraften blir aktuell. 
Den materielle vekst skal fortsette, og da 
trenger man nye energislag. Atomkraften 
kommer da inn som en aktuell mulighet 
ifølge NVE. 

De satser fullt og helt på atomkraften, 
og det er lansert en landsplan for atom
kraftutbyggingen i Norge. Foreløpig er 
det plukket ut fem distrikter som skal få 
hvert sitt atomkraftverk innen 1990. Det 
er satt opp en prioriteringsliste for utbyg
gingen. Den ser slik ut : 
Oslofjordområdet 

2. Aust-Agder 
3. Nordmøre/Sør-Trøndelag 
4. Vest-Agder/Sør-Rogaland 
5. Bergen/Hordaland 

I tillegg er det også antydet et verk i 
Nord-Norge, fortrinnsvis I Troms/ 
Finnmark. Innen hver av disse regionene 
har så NVE foreslått en rekke forskjellige 
lokaliseringssteder. Hele 76 plasser til

sammen. Og overalt har vi fått en kraftig 
motstand. 

Begynnelsen til atomkraftmotstanden i 
Norge fikk man for 2Yl år siden da 
planene for bygging av et atomkraftverk 
i Indre Oslofjord ble kjent. Det førte til at 
det umiddelbart ble opprettet lokale ak
sjonsgrupper. 

- Er det nå organiserte motstandsgrup
per overalt hvor NVE har kommet med 
sine planer? 

- Det er grupper i sving innen alle de 
regioner som er aktuelle, og dette er 
grupper som spontant har oppstått blant 
befolkningen da planene ble lansert. Det 
finnes også en rekke grupper som bare 
arbeider innen sitt nærmiljø, og som ikke 
deltar i det landsomfattende arbeide mot 
atomkraften. 

- Er det en generell motstand mot 
atomkraft, eller er det bare motstand mot 
å få atomkraftverk innen sitt eget distrikt? 

- De som er med i AMA, går alle 
prinsipielt imot all utbygging av atom
kraft i Norge. Vi har vårt eget prinsippro
gram der det blir presisert hvorfor vi er 
motstandere av enhver atomkraftutbyg
ging. 

- Har det skjedd noen utvikling i atom
kraftdiskusjonen ? 

- Det må vi så avgjort si. I begynnelsen 
var vi vel mye opptatt av de tekniske 
problemer. Etterhvert har de mer sam
funnsmessige konsekvenser ved atom
kraftutbyggingen fått større plass . Atom
kraft betyr nemlig at man i stor grad vi l 
havne i kontroll- og beredskapssamfun
net dersom man skal kunne hindre at de 
farlige, radioaktive stoffene kommer på 
avveier. 

- For en del år siden var det populært 
blant naturvernere å henvise til atomkraf
ten når man gikk inn for verning av 
vassdrag. Hva er årsaken til at stemningen 
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Sivilingeniør Karl Georg Høyer. 

kraften dersom man skal bygge på de 
prognoser som NVE har utarbeidet. Det 
er når vannkraften en gang tar slutt i 
l 980-årene, at atomkraften blir aktuell. 
Den materielle vekst skal fortsette, og da 
trenger man nye energislag. Atomkraften 
kommer da inn som en aktuell mulighet 
ifølge NVE. 

De satser fullt og helt på atomkraften, 
og det er lansert en landsplan for atom
kraftutbyggingen i Norge. Foreløpig er 
det plukket ut ft:m distrikter som skal få 
hvert sitt atomkraftverk innen 1990. Det 
er satt opp en prioriteringsliste for utbyg
gingen. Den ser slik ut : 
Oslofjordområdet 

2. Aust-Agder 
3. Nordmøre/Sør-Trøndelag 
4. Vest-Agder/Sør-Rogaland 
5. Bergen/Hordaland 

I tillegg er det også antydet et verk i 
Nord-Norge, fortrinnsvis i Troms/ 
Finnmark. Innen hver av disse regionene 
har så NVE foreslått en rekke forskjellige 
lokaliseringssteder. Hele 76 plasser til

sammen. Og overalt har vi fått en kraftig 
motstand. 

Begynnelsen til atomkraftmotstanden i 
Norge fikk man for 2 Y2 år siden da 
planene for bygging av et atomkraftverk 
i Indre Oslofjord ble kjent. Det førte til at 
det umiddelbart ble opprettet lokale ak
sjonsgrupper. 

- Er det nå organiserte motstandsgrup
per overalt hvor NVE har kommet med 
sine planer? 

- Det er grupper i sving innen alle de 
regioner som er aktuelle, og dette er 
grupper som spontant har oppstått blant 
befolkningen da planene ble lansert. Det 
finnes også en rekke grupper som bare 
arbeider innen sitt nærmiljø, og som ikke 
deltar i det landsomfattende arbeide mot 
atomkraften. 

- Er det en generell motstand mot 
atomkraft, eller er det bare motstand mot 
å få atomkraftverk innen sitt eget distrikt') 

- De som er med i AMA, går alle 
prinsipielt imot all utbygging av atom
kraft i Norge. Vi har vårt eget prinsippro
gram der det blir presisert hvorfor vi er 
motstandere av enhver atomkraftutbyg
ging. 

- Har det skjedd noen utvikling i atom
kraftdiskusjonen ? 

- Det må vi så avgjort si. I begynnelsen 
var vi vel mye opptatt av de tekniske 
problemer. Etterhvert har de mer sam
funnsmessige konsekvenser ved atom
kraftutbyggingen fått større plass. Atom
kraft betyr nemlig at man i stor grad vil 
havne i kontroll- og beredskapssamfun
net dersom man skal kunne hindre at de 
farlige, radioaktive stoffene kommer på 
avveier. 

- For en del år siden var det populært 
blant naturvernere å henvise til atomkraf
ten når man gikk inn for verning av 
vassdrag. Hva er årsaken til at stemningen 

på naturvernhold har snudd så totalt om? 
- I kampen mot de interesser som ville 

bygge ut vassdragene våre, ble man stadig 
satt til veggs fordi man ikke la fram 
alternativer til kraftforsyningen når man 
ikke kunne bygge ut elvene. Derfor var 
det lett å ty til atomkraften som et mulig 
alternativ. I dag vil jeg si at denne argu
mentasjonen var en nødløsning. Vi vet nå 
at det er fullstendig galt å besvare kravet 
om alternativer på den måten man tidli
gere gjorde det. Miljøvern er i seg selvet 
aktuelt alternativ. Vi unnlot samtidig å 
sette fingeren på det mest sentrale punk
tet : Hvem bruker energi, og hva brukes 
energien til? 

Da NVEs planer omsider dukket opp, 
snudde stemningen. Vi ble nødt til å sette 
oss inn i hva atomkraften egentlig var, og 
vi oppdaget fort at virkeligheten ikke var 
så lys som den NVE forespeilte oss. 
Samtidig raste debatten som sterkest i 
USA og Sverige. Tidligere hadde f. eks. 

Samarbeidsgruppa for natur- og miljø
vern (snm) brukt Institutt for atomenergi 
på Kjeller som sin informasjonskilde når 
det gjaldt atomkraft , men etterhvert som 
det fikk informasjon som sto i strid med 
det Instituttet hevdet, fjernet man seg fra 
dem. 

- Hvordan ser du på utsiktene i tiden 
framover? 

- Det nærmeste halvåret blir svært 
avgjørende. Sier Stortinget nei til atom
kraften, vil debatten i fortsettelsen dreie 
seg om en reduksjon av veksten i energi
forbruket. Gir derimot Stortinget grønt 
lys for atomkraften, vil motstandsarbei
det måtte prioriteres meget høyt. Hva som 
da må gjøres, er ikke diskutert innen 
AM A, men vi blir etter all sannsynlighet 
nødt til å føre kampen fra sted til sted slik 
det i dag gjøres når det gjelder motstanden 
mot vannkraftutbygging, sier sivilinge
niør Karl Georg Høyer i Aksjon mot 
A~mkrnft. ~ 
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BREHEIMEN 
A V FREDRIK: HEITKØTTElt 

U tbygginga av Jotunheimen/Brehei
men er det største naturinngrep som 

er planlagt i Norge. Ei utbygging vil 
venteleg og føre til større skadeverknader 
enn tidligare naturinngrep av noko slag. I 
samband med utbyggingsplanane he Id nå 
ein av dei største naturvernaksjonane vi 
har hatt i landet på å gro fram. 

Det var vel i 1969 sjokket kom. Store 

og kilowattimar grunnga det heile. Ska
deverknader for vassdraga, for bygdene 
og bygdefolk var ikkje nemnt. Det verka 
grotesk - ein ville ikkje tru det var sant 
vettuge folk kunne ikkje finne på slikt. 
Men det var berre så alt for sant ... 
Oppland fylkesting slo stutt tid sein are 
fast at alle i «de berørte bygdene» sto 
samla bak kravet om snarleg utbygging, 

omgang, fordi fleirtalet i Sperstadutvalget 
ville verna øvre del av vassdraget (Gjende, 
Russvatn , Bessvatn og Sjodalsvatna). 
Statskraftverka planla da ein dam ved 
Hindseter, og ville ta Sjoa i tunnel til Tesse 
og Ottadalføret. I Heidal reagerte folk 
sterkt på at Sperstadutvalget ville verna 
fjellområda, men ikkje ofra bygda og 
bygdefolk ein tanke. Heidølene såg klårt 
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-...'~ K:hFTt~tBYGG1NGSPiANENE" . 
JOTUN~IMEN'J)G .. 

berre nokre få nalurl'ernekslremistar at vart elva borte, ville dei miste både '" 
~ 

t:;stritta i mot. næringsgrunnlag, livsmiljø og meire til. ... 
Sjoa kom til å bli mest diskutert i fyrste Dei danna ein aksjonskomite som gjen

avisoverskrifter slo imot oss ein dag. Heile 
Jotunheimen skulle byggja st ut, planleg
ginga var i full Store tal, milliardar kroner 
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nom eit par år gjorde eit kjempearbeid. 93 
prosent av bygdefolket skreiv seg på pro
testliste mot at Sjoa skulle regulerasL 
Utfallet kjenner vi; Med knapt fleirtal 
vedtok Stortinget varig vern av heile Sjoa. 
Heidølene viste at det går an å vinne fram 
mot storsamfunn og storindustri. Kraft
utbyggjarar, naturvernarar og lokalpoli
tikarar lærte noko nytt - kvar på sin måte. 

I desember 1973 sendte Statskraftverka 
konsesjonssøknad for utbygging av resten 
av Jotunheimen/Breheimen - dette vel
dige høgfjellsområdet mellom Ottadalen , 
Jostedalen og Stryn. Søknaden galdt ca. 
15 vatn og ca. 50 elver/åer , d. v. s. alt 
vatnet som var praktisk og økonomisk 
mogleg å nytta til kraftproduksjon. Eg 
nemner reguleringshøgda for nokre vatn 
for å få fram dimensjonane I Austdalsvat
net 46 m, Kupvatnet 47 m, Høydalsvatnet 
55 m og Raudalsvatnet 125 m. Aust for 
vass-skillet vert 200 - 250 km elv/å heilt 
eller delvis turrlagt. Ogdet i de nedbørfat
tigaste bygder i landet. Ei slik total utbyg
ging vil få vidtfemnande konsekvensar, 
ikkje berre i utbyggingsområdet , men for 
heile vassdraget nedover: Otta , Lågen, 
Mjøsa, Vorma, 0yeren og nedre 
Glomma, og for bygdene/byene langs 
desse vassdraga. Og vest for vass-skillet , i 
Stryn og indre Nordfjord vil ei utbygging 
og føre til store endringar i naturtilhøva. 

Breheimen er eit dekkjande namn for 
store del ar av det aktuelle fjellområde . 
Mykje av området er dekt av bre, Skri u
laupbreen, Sikkelbreen, Søkkebreen , 
H ardbardbreen, Lodalsbreen, Joste
dalsbreen og mange fleir. Arktisk natur, 
sårbar for det minste inngrep. Rålufta 
driv inn frå havet i vest, vert tvinga til vers 
av bratte vestlandsfjell, kjølest ned over 
Breheimen og gjev frå seg regn og snø 
mest snø. Så langt aust som Ottadalen når 
sjeldan nedbøren - Ottadalen vert ligg
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nom eit par år gjorde eit kjempearbeid . 93 
prosent av bygdefolket skreiv seg på pro
testliste mot at Sjoa skulle regulerast. 
Utfallet kjenner vi; Med knapt fleirtal 
vedtok Stortinget varig vern av heile Sjoa . 
Heidølene viste at det går an å vinne fram 
mot storsamfunn og storindustri. Kraft 
utbyggjarar, naturvernarar og lokalpoli
tikarar lærte noko ny tt- kvar på sin måte. 

rdesember 1973 sendte Statskraftverka 
konsesjonssøknad for utbygging av resten 
av Jotunheimen/Breheimen - dette vel
dige høgfjellsområdet mellom Ottadalen , 
Jostedalen og Stryn. Søknaden galdt ca. 
15 vatn og ca. 50 elver, aer, d. v. s. alt 
vatnet som var praktisk og økonomisk 
mogleg å nytta til kraftproduksjon . Eg 
nemner reguleringshøgda for nokre vatn 
for å få fram dimensjonane ! Austdalsva t
net 46 m, Kupvatnet 47 m, Høydalsvatnet 
55 m og Raudalsvatnet 125 m. Aust for 
vass-skillet vert 200 - 250 km el v/å heilt 
eller delvis turrlagt. Ogdet i de nedbørfat
tigaste bygder i landet. Ei slik total utbyg
ging vil få vidtfemnande konsekvensar, 
ikkje berre i utbyggingsområdet , men for 
heile vassdraget nedover: Otta, Lågen, 
Mjøsa, Vorma, 0yeren og nedre 
Glomma, og for bygdene/byene langs 
desse vassdraga. Og vest for vass-skillet, i 
Stryn og indre Nordfjord vil ei utbygging 
og føre til store endringar i naturtilhøva . 

Breheimen er ei! dekkjande namn for 
store delar av det aktuelle fjellområde. 
Mykje av området er dekt av bre, Skriu
laupbreen , Sikkelbreen, Søkkebreen, 
Hardbardbreen , Lodalsbreen , Joste
dalsbreen og mange fleir. Arktisk natur, 
sårbar for det minste inngrep. Rålufta 
driv inn frå havet i vest , vert tvinga til vers 
av bratte vestlandsfjell, kjølest ned over 
Breheimen og gjev frå seg regn og snø 
mest snø . Så langt aust som Ottadalen når 
sjeldan nedbøren - Ottadalen vert ligg

jande i regnskugge. Så ligg vel Ottadals
bygdene der gråe og turre ? Nei - dei er 
utruleg grøne og frodige. 

Nedbøren som fall ves t i Breheimen 
vart lagra i bre og fonn. Det klukkar 
døyvd under jøklane, frå brefoten sig 
vatnet fram, samlast i småbekker, større 
bekker, elver. Grøne av isvatn og breslam 
hastar dei mot nord-aust ; Leira , Bøvra , 
Skjøli, Tundra , Koltungselvi , Mysubytta, 
Syr tbytta, Framrusti , Glitra , Måråi og 
mange fleir. Frå vest og nord kjem Otta , 
Vulu, Tora , Spongi og Føysa skum
mande. I dalbotnen ligg Oltaelva stor og 
brei og tek imot. Væta frå Atlanterhavet 
som ikkje nådde Ottadalstraktene luftve
gen , har krabba seg fram dei siste mil. Kva 
så med alt dette vatnet som samlast i 
Ottaelva og renn vidare gjennom vakre 
bygder, danner fiskerike elvestrekninger, 
vert til vår største innsjø, og når havet ytst 
i Oslofjorden. Renn det der «til ingen 
nytte»? som kraftutbyggjaren hevdar. Nei 
- vatnet er i bruk kvart sekund idøgret, og 
på alle stader av reisa si . La oss fyrst sjå på 
tilhøva i Ottadalen ein varm sommardag. 

Otta snor seg grøn og brei gjennom 
Nordberg og Skjåk, vidar seg ut i vatnet 
Skim som strekkjer seg sørover heile Lom 
og går over i Vågåvatnet. På båe sider av 
elva i den flate dalbotnen i Skjåk bygda 
ligg velstelte gardar og heimar, tett i tett. 
Oppover liene og innover sidedalane står 
lauvskog og fin furuskog. I ein vegskrå
ning skimtar vi jordsmonnet, sand, grus 
og stein. Botnmorene var det som storisen 
i si tid esla til framtidige jordbrukarar i 
Ottadalen. Turt klima og turr jord - på 
kvar ein gard går vass-spreiaren sine run
der. 

Så noko av det vi ikkje ser: I den flate 
dalbotnen står grunnvatnet i høgd med 
elva. Ikkje fordi elva sig innover, men av 
d i vassig frå liene demmest mot elva. 

Grunnvatnet treng ikkje stå heilt opp i 
torva for å vera til nytte. Jo rda syg vatnet 
opp så røtene røkk det, kanskje den beste 
form for vass tilgang for plantelivet. Frå 
alle opne vassflater stig vassdamp til vers. 
Dampar gjer det og frå all vegetasjon, 
bladverk og lauv pustar ut vassdamp. Og 
frå foss og stryk i elv og å kvervlar 
vass-govet opp. Overflatehinna trekkjer 
segsaman i små, luftfylte vassbobler, som 
i varmveret følgjer luftstraumane til vers. 
Lufta vert svanger av væte. Dette ser vi for 
så vidt og - som varmedis mot kveld. 
Råmen frå havet i vest, som måtte mel
lomlande i Breheimen, svever på nyt t i 
lufta, nå over Ottadalen. Natta kjem med 
kjøligare luft, råmen sig ned og legg seg 
som dogg over a ll mark. Til varmare og 
turrare det vert, til meir smeltar det frå 
fonn og bre, elvene veks og grunnvatnet 
stig, doggfallet aukar, og plantelivet fær 
sin knappe, naudsynte vassrasjon. 

Så kjem Statskraftverka med sin plan 
for bruk av vatnet. Ein mange mil lang 
samletunnei er planlagt frå Leira i sør
aust til Torsva tnet i nord-vest. Dei tidli
gare nemnte 15 elvene pluss ein del bekker 
og åer vert kutta og tekne inn i tunnelsy
stemet i ca. 750 m's høgd over havet. 
Sommars tid er vatnet tenkt lagra i Høy
daIs- og Raudalsmagasinet , om vinteren 
skal det brukast til kraftproduksjon. Frå 
Raudalsmagasinet skal da vatnet enten 
byggjasl ul vestover til Nordfjord, saman 
med vassdraga vest for vass-skillet, eller 
det vert bygt ut i ein stor kraftstasjon ved 
Ånstad, langt sør (aust) i Skjåkbygda. 
Dette er det som er a lternativa «Aust» og 
«Vest» i Jotunheimplanane. Dette er 
sjølve demokratiet, at Statskraftverka ver
keleg legg fram to alternativ, så kommu
nestyre, interesseorganisasjonar og folk 
flest kan få uttala seg om kva for eit 
alternativ dei helst vil ha. 
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At fleirtalet av bygdefolket ikkje vil ha 
nokor slik storutbygging er ei sak for seg, 
«følelser og protestholdning» vert da 
blanda inn, og det er ikkje sakleg. Bygde
folk må også «følge spillereglene» som 
Statskraftverka har fastlagt. 

Korleis går det med vatn, luftråme, 
planteliv, jordbruk osv. etter ei slik utbyg
ging? Vassføringa i Otta gjennom Skjåk
bygda vert redusert med 85 - 90 %, nær
mast ein bekk vert att i elvefaret - grunn
vatnet søkk. Vassflatearealet minkar 
sterkt - mindre vassdamp. Vass-govet står 
ikkje lenger til vers frå fossar i å og elv 
dei er borte. Kraftliner, steintipper og 
anleggsvegar raserer nokre tusen mål med 
skog - mindre luftråme og frå vegetasjo
nen. I det heile - enda turrare, her vatnet 
frå før var minimumsfaktoren. Elva og 
luftråmen som temperaturregulator vert 
redusert , faren for frostnetter utover 
hausten vert større. Statskraftverka har 
lova vederlag for tome brunnar og øyde
lagte vatningsanlegg - sjølsagt nok. Men 
det vil nok bli mange skjønn og gå mange 
år før alt er ordna. Auka kunstig vatning 
gjer dessutan snaut same nytte som 
grunnvatn og doggfall. Og kunstig vat
ning vil i alle høve berre bli aktuelt på 
dyrka mark, på nokre promille av arealet 
i bygda. Ei grøn og frodig bygd vil etter 
kvart skifte over i grått og brunt. 

Attende til bekken i elvefaret gjennom 
Skjåk. Ti - femten prosent av naturleg 
vassføring skal ta imot same mengde 
kloakk som i dag. Kanskje eit auka ut
slepp dersom ønsket om varige arbeids
plassar (industri?) vert oppfylt. Stats
kraftverka har nemnt bygging av tersklar 
i elva, for åmotverka lågare grunnvass
stand og frostnetter på haustkanten. Slik 
terskelbygging, småtjønn i elva, vil gjera 
restvassføringa enda mindre ten leg som 
resipient. Forureinsinga i vassdraget vil 

skape store vanskar for eksisterande verk
semd og busetnad i bygda, og kanskje 
hindre nyetablering av alle slag. Det som 
til nå er sagt om Skjåk, vil og gjelde for 
Bøverdalen , der og mesteparten av vatnet 
vil verta borte. 

La oss og sjå på Ottadalen ein kald 
vinterdag etter ei eventuell utbygging. 
Ved Marlo i Skjåk kjem altså vatnet att 
ved «Aust»-alternativet. Og da mest om 
vinteren. Gjennomsnittleg vintervassfø
ring vil verta 5 - 6 gonger så stor som den 
naturlege. Stor vassføring saman med 
temperert vatn (2 - 4° C) vil ven teleg føre 
til ope vatn sørover heile Lomsbygda. Og 
ope vatn og kaldt vær fører til frostrøyk. 
Her bør ein merke seg skilnaden mellom 
frostrøykfrekvensen Statskraftverka ope
rerer med i Jotunheimplanen, og den ein 
større svensk undersøkelse (Rodhe) viser. 
Rodhe fann om lag dobbelt så mange 
dagar med frostrøyk ved same tempera
tur, som det Statskraftverka meiner vil 
kome i Ottadalen. Ved «Aust»-utbygging 
vil ein venteleg få ope vatn og frostrøyk 
frå Marlo og sørover til Vågåvatn, ved 
Vågåmo og nedover mot Lalm, og frå 
Harpefoss og nedover Sør-Fron og 
Ringebu. Frostrøyken har mange uhel
dige verknader, størst vil vel verknaden 
vera for trivsel og helsetilhøve. 

Men trivsel og helse er nettopp blant de 
mange spørsmål som Statskraftverka 
ikkje kjem inn på i planane sine. Repre
sentantar for Statskraftverka har heller 
ikkje vilja diskutere slike spørsmål, fordi 
ein her kjem inn på «følelser» og ikkje 
«kvantifiserbare» verdiar. Trivsel og helse 
er elles reelt nok, især for dei som mister 
desse verdiane. 

Kva er det så som er undersøkt, og kva 
er ikkje undersøkt i desse planane? Dei 
økologiske konsekvensane i og langs med 
vassdraga frå Breheimen til havet er ikkje 

granska og vurdert. Vidare manglar 
granskingar av økonomiske og sosiologi
ske konsekvensar for bygdene langs vass
draga . Desse granskingane kunne gjen
nomførast på få år, og for ein liten del av 
det dei teknisk/økonomiske utgreiingane 
for sjølve kraftutbygginga har kosta. For 
så vidt kunne granskingane vore ferdige, 
om dei hadde vore sett i gang samstundes 
med den andre planlegginga. Men Stats
kraftverka veit vel best av alle at vert 
skadeverknadene klårlagt, vil ei slik gi
gantutbygging aldri kunne gjennomfø
rast. 

Det som er undersøkt og utgreidd er 
altså fyrst og fremst det teknisk/økono
miske ved sjølve utbygginga . Så er nokre 
få einskild-verknader innafor klima, jord
bruk, turisme og fiske undersøkt. Fag
folka bak desse granskingane har fått 
sterkt avgrensa oppdrag, og har ikkje fått 
lov å kommentere, eller trekkje konklu
sjonar av granskingane dei har gjort. Det 
har Statskraftverka forklart med at det er 
dei som står for heile planlegginga som 
må trekkje konklusjonane, fordi dei ser 
alt isamanheng. 

Eg har eit par gonger vore inne på at 
«følelser» ikkje får lov å vera med i ei sak 
som denne. Men det er vanskeleg å skrive 
om saka utan at kjenslene er med. Tusen 
gonger verre må det vera å ha eigen heim 
i ei vakker bygd som vil verta rasert, og 
enda halde kjenslene utafor. Bygdene som 
skjer seg inn i dette høgfjellsområdet har 
nok ingen stor verdi, sett med storsamfun
net sine augo. Det ville nok ruve annleis 
på bruttonasjonalproduktet om området 
vart bygt ut etter Statskraftverka sine 
planer. Så mange tusen menneskje bur 
heller ikkje i desse bygdene. Men eg trur 
det bur mykje lykke, glede og trivsel der. 
Og både menneskja, gleda og trivselen må 
få halde fram med det. ff 

MAGNAR 
NORDERHAUG 

INGEN PLASS FOR 
TREKKENDE FUGLER? 

Hva skjer egentlig 
med de millioner av vadere, ender, gjess 
og småfugler som årlig vandrer mellom 
hekkeplasser og vinterkvarter, i en tid da 
alt må vike for menneskets umettelige 
behov og begjær for land og ressurser ? 

Med vår befolkningsvekst, industriali
sering og landskapsforandring er jorden 
forlengst blitt for trang for en rekke 
dyrearter. La oss kaste blikket på noen 
eksempler. Det kan være nyttig, fordi det 
i høyeste grad også angår oss selv og vårt 
ansvar: 
- l deler av Sahel-området er eksiste

rende vinterkvarterer til millioner av 
europeiske ender, vadefugler m:v. 
truet som følge av tørke, og tørrleg
gingsprosjekter for innvinning av nytt 
jordbruksland. 

- I deler av Afrika er nordiske fuglearter, 
som f. eks. brushanen, skadefugler på 
åkermarker der matbehovet er skriken
de. 

- Mens Vest-Tyskland kritiserer Italia 
for småfuglfangst, total-industrialise
rer de selv Elben-området, et av de 
viktigste tilholdssteder i Europa for 
dvergsvane, hvitkinngås, ringgås og 
nordiske vadefugler. 
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- I en rekke europeiske land blir nå av Danmark, Kanada, Norge, Sovjet
de verk
kanskje 

granska og vurdert. Vidare manglar 
granskingar av økonomiske og sosiologi

overvintrende gåsestammer konsen
trert på stadig snevrere områder, som 

unionen og USA i forbindelse med vern 
av isbjørnstammen i Arktis. Fra en biolo

Det som ske konsekvensar for bygdene langs vass følge av industrialisering og intensivert gisk synsvinkel er det innlysende at dette 
leide for draga. Desse granskingane kunne gjen arealbruk. prinsippet bør få en allmenn gyld ighet i 
.v vatnet nomførast på få år, og for ein liten del av - På Jylland sprer danske vilt-myndighe det framtidige internasjonale samarbeide 

~in kald 
bygging. 

det dei teknisk/økonomiske utgreiingane 
for sjølve kraftutbygginga har kosta . For 
så vidt kunne granskingane vore ferdige, 

MAGNAR 
NORDERHAUG 

ter hver vår korn for JO  12.000 kr. for 
å hindre at Svalbards kortnebbgåsbe
stand skader tilsådd åkerland. 

omkring trekkende arter. Prinsippet er 
viktig, fordi det markerer et fellesansvar 
for disse artene, og fordi det legger grun

linet att om dei hadde vore sett i gang samstundes nen til et samarbeide om de problemene 
nest om 
:rvassfø
som den 

med den andre planlegginga. Men Stats
kraftverka veit vel best av alle at vert 
skadeverknadene klårlagt , vil ei slik gi

INGEN PLASS FOR 
TREKKENDE FUGLER? 

Disse eksemplene 
er bare tilfeldige trekk fra det utall av 
forskjellige problemer som trekkende fug

det gjelder. 

Ved Miljøvernkonferansen i Stockholm 
an med gantutbygging aldri kunne gjennomfø learter i dag står overfor. For Norge i 1972 ble det anbefalt (Rekommendasjon 
eleg føre rast. innebærer dette et ansvar på Oere måter. 34) «at regjeringene er oppmerksom på 
Igda. Og Det som er undersøkt og utgreidd er H va skjer egentlig Ikke minst fordi det innen våre landegren nødvendigheten av å inngå internasjonale 
·ostrøyk. altså fyrst og fremst det teknisk/økono med de millioner av vadere, ender, gjess ser hekker mange arter som vinterstid har konvensjoner og traktater om beskyttelse 
. mellom miske ved sjølve utbygginga. Så er nokre og småfugler som årlig vandrer mellom tilhold i Sør-Europa og Afrika. Dette avarter som har tilhold i internasjonalt 
rka ope få einskild-verknader innafor klima, jord hekkeplasser og vinterkvarter, i en tid da medfører ikke bare et nasjonalt ansvar farvann eller som trekker fra et land til et 
~ den ein bruk, turisme og fiske undersøkt. Fag alt må vike for menneskets umettelige når det gjelder å opprettholde livsgrunn annet». Det er nå håp om at dette vil bli 
Je) viser. folka bak desse granskinga ne har fått behov og begjær for land og ressurser? laget for mange fuglestammer. Det berø tatt opp til realitetsbehandling. Blant an
i mange sterkt avgrensa oppdrag, og har ikkje fått Med vår befolkningsvekst, industriali rer også ulike problemer (ødeleggelser av net er Vest-Tyskland interessert i å ta 
tempera lov å kommentere, eller trekkje konklu sering og landskapsforandring er jorden leveområder, avlings-skader, overbeskat spørsmålet om en konvensjon for vern av 
einer vil sjonar av granskingane dei har gjort. Det forlengst blitt for trang for en rekke ning m. v.) i andre land i vinterhalvåret, trekkende arter opp i samarbeide med 
tbygging 
'rostrøyk 

har Statskraftverka forklart med at det er 
dei som står for heile planlegginga som 

dyrearter. La oss kaste blikket på noen 
eksempler. Det kan være nyttig, fordi det 

og behovet for samarbeide mellom de 
nasjoner som har ansvaret for leveområ

lUeN. Europarådet arbeider likeledes 
med tilknyttede spørsmål, og UNEP 

'atn, ved må trekkje konklusjonane, fordi dei ser i høyeste grad også angår oss selv og vårt dene til slike arter. (FN's miljøvernorgan) støtter opp under 
I, og frå alt isamanheng. ansvar: disse bestrebelsene. At slike tiltak nå 
;ron og Eg har eit par gonger vore inne på at - I deler av Sahel-området er eksiste Hvordan bør krever aktivt engasjement fra alle hold er 
ige uhel «følelser» ikkje får lov å vera med i ei sak rende vinterkvarterer til millioner av så slike problemer angripes? Av grunnleg det neppe tvil om. Med den tanken som 
:rknaden som denne. Men det er vanskeleg å skrive europeiske ender, vadefugler m. 'V. gende betydning er det at forskningen miljøendringene og presset på natur

,blant de 
om saka utan at kjenslene er med. Tusen 
gonger verre må det vera å ha eigen heim 

truet som følge av tørke, og tørrleg
gingsprosjekter for innvinning av nytt 

omkring trekkende arter blir samordnet 
og effektivisert, slik at vi kan danne oss et 

grunnlaget skjer i vår tid, står fuglestam
mer som teller millioner på millioner i 

'aftverka 
:. Repre

i ei vakker bygd som vil verta rasert, og 
enda halde kjenslene utafor. Bygdene som 

jordbruksland. 
- I deler av Afrika er nordiske fuglearter , 

riktig bilde av bestandsforhold , trekk
veier, avskytning, krav til leveområder 

akutt fare for å få sine eksistensbetingelser 
drastisk forandret i de neste ti-år. 

ar heller 
lål, fordi 
og ikkje 
log helse 
mmister 

skjer seg inn i dette høgfjellsområdet har 
nok ingen stor verdi, sett med storsamfun
net sine augo. Det ville nok ruve annleis 
på bruttonasjonalproduktet om området 
vart bygt ut etter Statskraftverka sine 

som f. eks. brushanen, skadefugler på 
åkermarkerder matbehovet er skriken
de. 

- Mens Vest-Tyskland kritiserer Italia 
for småfuglfangst, total-industrialise

m. v. Dernest vil det i tiden framover bli 
nødvendig å arbeide for å få et enkelt, men 
grunnleggende prinsipp allment og inter
nasjonalt anerkjent: en dyre- el/er fugleart 
som trekker mellom ulike lands territorier 

For oss i Norge må dette i første rekke 
bety at vi nasjonalt intensiverer arbeidet 
med å verne trekkende arter og deres 
livsgrunnlag. - Slik at vi med størst mulig 
tyngde kan arbeide for disse spørsmålene 

t, og kva 
lOe? Dei 
mgsmed 
ter ikkje 

planer. Så mange tusen menneskje bur 
heller ikkje i des se bygdene. Men eg trur 
det bur mykje lykke, glede og trivsel der. 
Og bådemenneskja, gleda og trivselen må 
få halde fram med det. Øl 

rer de selv Elben-området, et av de 
viktigste tilholdssteder i Europa for 
dvergsvane, hvitkinngås, ringgås og 
nordiske vadefugler. 

tilhører ikke noen enkelt nasjon, men er en 
felles naturressurs som de berørte land må 
forvalte i fellesskap. 

Dette prinsippet ble bl. a. knesatt i 1965 

internasjonalt. Men veien er lang. - Ikke 
bare fra Nordens hekkeplasser til afrikan
ske vinterkvarter, men også fra konferan
sebordet til praktiske naturverntiltak. Øl 
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DETRITUS 
- hva er det? 

«Miljøleksikon» gir svaret: 
detr'itus, små partikler av organisk opp· 

rinnelse, f.eks. fra døde dyr og planter. 
ekskrementer o.l. Ved nedbryting av 
detritus dannes humus som er et meget 
viktig innslag i jordsmonnet. 

- og blybensin ? 

blybensin, bensin som er tilsaU tetraetyl· 
bly for å hindre for rask forbrenning . 
Samme virkning oppnås med forbedret 
motorkonstruksjon. Blyinnholdet i høy· 
oktanbensin har ligget på 0,7 - 0.9 
gram pr. liter. En rekke land har senket 
grensene for blyinnholdet, noen så lavt 
som til 0,15 g / I. Bakgrunnen er at bly er 
giftig og akkumuleres i organismene (se 
blyforgiftning) Langs sterkt Crafikerte 
veier er det funnet høyt blyinnhold i 
jordbruksvekster opptil flere hundre 
meter fra selve trafikkåren. Enkelte land 
har forbud mot å dyrke matvekster 
nærmere motorvei enn femti meter. 
Blyet føres også med vinden til meget 
fjerne områder. 

Illustrasjoner finner du også, som f.eks. 
denne under oppslagsordet desibel: 

L vd"'lem'lel~ · Lydkilde 
"'vb I dB 

~ ~sk.adelig 140 jctmOlOr 12S ml 
on'f~de 130 damphammer 

- --- --- - - -- SMERTEGAENSE 

120 ~ propellfly 150 ml 

110 ~ anleqg1bO rr 
",,' 0 " 00< { pl a l c ve,kstoo

100 "'_~O ~ tung l aSI~bll 

j

80 """".10'"'9''' 

70 ~ per~nbil 
60 vanlig sam tale 11 ml 

Sik ke rt 50'" la vmell ~mcal(> I 1 ml 

o mrJde ;g ~~~,~t/1~~mu1'kk 
20 .&....- 111IJe bv1e,hghet 
IQ ..... ra\hrog ha el lovblad 

- - - - - 0- - - - - HORSELlER$KEL

«Miljøleksikon» koster 32 kroner og 
bestilles gjennom Naturvernforbun
det. Bestillingskupong på nest siste 
side. 

BREDO BERNTSEN 

NORGE OG OVERBEFOLKNINGEN 

D et er egentlig ganske oppsiktsvek
kende at først nil etter en rekke år 

med økende opptatthet av natur- og mil
jøvern, av ressurser, forurensninger og 
befolkningseksplosjon - foreligger den 
første norske boka som tar for seg vår 
egen voksende folkemengde og ser den på 
ressursmessig bakgrunn og i både nasjo
nal og global sammenheng. Vår norske 
litteratur om dette helt sentrale emne er 
skandaløst mager, sett f. eks. utfra hva 
som skrives om vårt land med historiske, 
politiske og økonomiske synsvinkler. Sist 
emnet ble skikkelig behandlet i bokform 
var faktisk i 1953 da pioneren Sten Sparre 
Nilson kom med boka: «En overfylt ver
den oget underbefolket land» . En klok og 
forutseende bok - om enn noe for pessi
mistisk når det gjaldt for lav norsk befolk
ningsvekst. Knut Breirems artikkel: 
«Matforsyningen og matproduksjonen» i 
Tidsskrift for det norske landbruk 1960, 
h. 7 - 8 bør også nevnes. Noen vilje til å 
formulere en norsk befolkningspolitikk 
blant norske politikere dukket imidlertid 
ikke fram. 

Over tyve år er gått siden Sparre Nil
sons bok kom ut. Vi har vært gjennom 
naturvernåret 1970, Stockholmskonfe
ransen 1972 og FN's befolkningsår 1974 
- foruten at FAO's matvarekonferanse 
atter har minnet oss om matvaremangelen 
i verden. 

Med boka «Norge og overbefolknin
gen» av biologene Ann og Magnar Nor
derhaug blir et tomrom fylt igjen og et 
viktig og betydelig innlegg i den norske 

befolkningsdebatten lagt fram. Ved en 
konsekvent økologisk tankegang blir hele 
temaet behandlet med et bredt spekter av 
problemstillinger og ikke bare de tradisjo
nelt snevre demografiske og økonomiske. 
Her kobles de mange internasjonale mat
vareproblemene sammen med våre egne 
på en solid og oversiktelig måte og utfra 
grunnsetninger om biologi og bestands
vekst. 

I verdensrnålestokk er i dag faktisk det 
aller meste av den rike og beste jorda 
oppdyrket. Det som er tilbake anses gjen
nomgående for il. være vanskelig å dyrke, 
å være av dårligere kvalitet eller å ligge i 
områder med vannmangel. H va som verre 
er: den økende urbaniseringen med øde
leggelse av dyrket mark fortsetter. Om
kring 1950 ble det anslått at verdens 
bybefolkning talte 700 millioner, i 1960 
var talletøkt til 1000 millioner, det vil si en 
tredjedel av verdens befolkning. I 1985 
anslår FN-prognoser at henimot 45 :;~ av 
verdensbefolkningen vil bo i byer. Hva 
dette medfører av arealforbruk til bebyg
gelse, industri , kommunikasjonsårer, 
søppelplasser osv. , kan vi bare ane kontu
rene av. 

I tillegg til dette kommer all den jorda 
som blir ødelagt som følge av overbelast
ning. Forsøk på å øke avkastningen av 
husdyrholdet har ofte ført til at vegetasjo
nen beites og tråkkes ned, slik at verdifullt 
beiteland gradvis får ør!<enpreg. Når ned
børen samtidig uteblir, fører det til hun
gerkatastrofer. Det er dette som har 
skjedd i Afrika, hvor ørkenen Sahara 

rykker sørover og man har fått tragiske 
hungerka tastrofer. 

Også rydding av skog med sikte på å 
øke jordbruksarealet kan føre til jordøde
leggeise. I dag står noen av de siste store 
skogene på kloden for fall - spesielt 
gjelder det regnskogen i Sentral-Asia og 
Amasonas i Sør-Amerika. Arlig forsvin
ner nå 5 - lO millioner hektar skog fra 
disse områdene! 

Det som hyppig skjer er at når den 
frodige regnskogen forsvinner vil jords
monnet, som ofte er fattig, skylles vekk i 
regntiden. Selve grunnlaget for rikdom
mene forsvinner. Samtidig kan det settes 
igang kjemiske prosesser som fører til at 
overf1aten blir steinhard (lateritt). Slike 
ødeleggelser har tidligere skjedd på den 
arabiske halvøy og i Middelhavsområdet. 
I vår tid rykker Sahara framover med f1ere 
kilometer i året. 

Skogødeleggelsene og jorderosjonen i 
mange deler av verden bør i dag - hevder 
Ann og Magnar Norderhaug - betraktes 
som et av de klareste og mest urovek
kende tegn på at mange områder på jorda 
forlengst er overbelastet og overbefolket. 

Den såkalte «grønne revolusjonen» 
som det ble satt slik lit til, og som mange 
trodde skulle løse så mange problemer, 
ses på i dag med langt større nøkternhet 
enn til å begynne med. De forbedringer i 
verdens matvareproduksjon som denne 
revolusjonen vil medføre er av begrenset 
art og vil på lengre sikt bli helt oppveid 
dersom befolkningseksplosjonen fortset
ter som nå. Det samme gjelder produksjo
nen i verdenshavene som begynner å 
nærme seg taket. Havforurensningene 
gjør selvsagt ikke saken bedre. 

Samtidig med disse kranke fakta øker 
så verdensbefolkningen med 70 - 80 mil
lioner mennesker i året. Det må nå faktisk 
enorme innsatser til bare for å hindre at 

matprodu 
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mene skal 
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rykker sørover og man har fått tragiske matproduksjonen pr. innbygger ikke syn en referanse som peker på partienes an
hungerka tastrofer. ker i de kommende år. Alt tyder på at svar). Dessuten er dessverre forbruket av 

~RBEFOLKNINGEN 
Også rydding av skog med sikte på å 

øke jordbruksarealet kan føre tiljordøde
befolkningsstabi!isering må til om proble
mene skal ha sjanser for å bli løst. 

dyrket mark i Norge stadig meget høyt. 
Vår jord nedbygges av veier, boliger, 

leggelse. I dag står noen av de siste store Imidlertid gir befolkningstilveksten fabrikker, skoler osv. Har vi lite dyrket 
skogene på kloden for fall - spesielt bare halvparten av svaret på befolknings mark pr. person i dag, blir ikke situasjo
gjelder det regnskogen i Sentral-Asia og problemene. Fødselsraten i verdens rike nen lysere med dise utviklingstendensene. 

.ktsvek
ekke å r 

befolkningsdebatten lagt fram. Ved en 
konsekvent økologisk tankegang blir hele 

Amasonas i Sør-Amerika. Årlig forsvin
ner nå 5 - 10 millioner hektar skog fra 

land er omkring 20  30 ganger viktigere 
enn det tallene egentlig gir uttrykk for, 

Beregninger antyder således at vi i år 2000 
bare har I - 1,5 dekar dyrket mark pr. 

og mil temaet behandlet med et bredt spekter av disse områdene I fordi det som har belydning er resultatet av person i Norge. 
1ger og problemstillinger og ikke bare de tradisjo Det som hyppig skjer er at når den fødselsraten kombinert med ressursforbruk Nå har vi selvsagt fiskeriene, men de 
;er den nelt snevre demografiske og økonomiske. frodige regnskogen forsvinner vil jords og forurensninger pr. individ. Det gjør at viktigste fiskeressurser på Norges tradi
seg vår 
. den på 
_ nasjo
norske 

Her kobles de mange internasjonale mat
vareproblemene sammen med våre egne 
på en solid og oversiktelig måte og utfra 
grunnsetninger om biologi og bestands

monnet, som ofte er fattig, skylles vekk i 
regntiden. Selve grunnlaget for rikdom
mene forsvinner. Samtidig kan det settes 
igang kjemiske prosesser som fører til at 

f. eks. Europa må betraktes som overbe
folket. Uansett om vi legger til grunn 

- forholdet mellom matvareforbruk og 
matvareproduksjon, 

sjonelle fiskefelter må i dag betraktes som 
fullt utnyttet og til dels overutnyttet. 
Regnet i matvarekalorier finner vi at bare 
42 %er produsert i Norge. 

mne er 
fra hva 
to riske, 

vekst. 
I verdensrnålestokk er i dag faktisk det 

aller meste av den rike og beste jorda 

overflaten blir steinhard (lateritt). Sl ike 
ødeleggelser har tidligere skjedd på den 
arabiske halvøy og i Middelhavsområdet. 

- forholdet mellom forbruk av ikke for
nybare naturressurser og eget ressurs
grunnlag, 

Tar en i betraktning matvareproble
mene, forbruket av ikke fornybare natur
ressurser, tendensene angående luft- og 

ler. Sist oppdyrket. Det som er tilbake anses gjen l vår tid rykker Sahara framover med flere - forholdet mellom folkemengde og ten vannforurensninger, utvik lingstendense
okform 
Sparre 
ylt ver
klok og 
r pessi
befolk
rtikkel: 
onen» i 
k 1960, 
'Ije til å 
olitikk 

idlertid 

nomgående for il være vanskelig å dyrke, 
å være av dårligere kvalitet eller å ligge i 
områder med vannmangel. Hva som verre 
er: den økende urbaniseringen med øde
leggelse av dyrket mark fortsetter. Om
kring 1950 ble det anslått at verdens 
bybefolkning talte 700 millioner, i 1960 
vartalletøkltillOOO millioner, det vil si en 
tredjedel av verdens befolkning. I 1985 
anslår FN-prognoser at henimot 45 %av 
verdensbefolkningen vil bo i byer. Hva 
dette medfører av arealforbruk til bebyg

kilometer i året. 
Skogødeleggelsene og jorderosjonen i 

mange deler av verden bør i dag  hevder 
Ann og Magnar Norderhaug  betraktes 
som et av de klareste og mest urovek
kende tegn på at mange områder påjorda 
forlengst er overbelastet og overbefolket. 

Den såkalte «grønne revolusjonen» 
som det ble salt slik lit til, og som mange 
trodde skulle løse så mange problemer, 
ses på i dag med langt større nøkternhet 
enn til å begynne med . De forbedringer i 

denser til miljøødeleggelser i forurens
ninger, 

så er Europa å regne som overbefolket. Vi 
er for mange, og vi har for høy materiell 
levestandard i forhold til vår faktiske 
matvareproduksjon og vårt ressursgrunn
lag. 

Dermed er vi kommet til vårt eget lands 
befolkningsproblemer som får bred be
handling i kapiLler om Befolkningsutvik
lingen i Norge. Matvaresituasjonen i 
Norge og Befolkningsveksten og det nor

ne mot knapphet og nedslitning av re
kreasjons- og friluftsområder og de nå
værende pressproblemer på naturmiljøet 
forøvrig er Norge i dag å regne som 
overbefolket , sier forfatterne. Det opti
male nivået ligger under 60 % av det 
nåværende nivå. 

Det påpekes såde mange fordelene ved 
befolkningsstabilisering i Norge og legges 
fram et utkast til et handlingsprogram. 
Meget aktuelt er det som skrives om den 
norske befolkningsdebatten og partiene 

re Nil
jennom 
skonfe
år 1974 
feranse 
"ngelen 

gelse, industri , kommunikasjonsårer, 
søppelplasser osv. , kan vi bare ane kontu
rene av. 

I tillegg til dette kommer all den jorda 
som blir ødelagt som følge av overbelast
ning. Forsøk på å øke avkastningen av 
husdyrholdet har ofte ført til at vegetasjo

verdens matvareproduksjon som denne 
revolusjonen vil medføre er av begrenset 
art og vil på lengre sikt bli helt oppveid 
dersom befolkningseksplosjonen fortset
ter som nå. Det samme gjelder produksjo
nen i verdenshavene som begynner å 
nærme seg taket. Havforurensningene 

ske samfunn. 
Ser man tilbake på den rivende vel

standsutviklingen vi har opplevd siden 
1945, er det temmelig klart at maten har vi 
glemt å tenke på. Vårejordbruksarealer er 
faktisk ikke større i dag enn for 70 år 
siden. Riktignok får vi mere ut av hvert 

og stortingsrepresentantenes standpunkt 
til problemene. 

Boka har med en rekke klarleggende 
tabeller og figurer, foruten en oversikt 
over anvendt litteratur, som sterkt bidrar 
til å gi den et seriøst vitenskapelig preg, 
samtidig som den er oversiktelig og lett

'olknin
r Nor

n og et 
norske 

nen beites og tråkkes ned, slik at verdifullt 
beiteland gradvis får ør!<enpreg. Når ned
børen samtidig uteblir, fører det til hun
gerkatastrofer. Det er dette som har 
skjedd i Afrika, hvor ørkenen Sahara 

gjør selvsagt ikke saken bedre. 
Samtidig med disse kranke fakta øker 

så verdensbefolkningen med 70  80 mil
lioner mennesker i året. Det må nå faktisk 
enorme innsatser til bare for å hindre at 

mål, men på den annen side blir vi stadig 
flere og flere som er avhengig av disse 
arealene. De seinere årene har befolk
ningen faktisk økt med 100.000  120.000 
individer pr. stortingsperiode (for å bruke 

lest. Det er således å håpe at boka får 
mange lesere samtidig som våre politikere 
og planleggere påvirkes til endelig å forstå 
at en norsk befolkningspolitikk nå er 
sterkt påkrevet. ft 
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LANDSMØTE I Cf«NATUR OG UNGDOM» 

N atur og Ungdom avholdt sitt lands
møte på Sola på Jæren i begynnelsen 

av januar. Ca. 80 representanter for til
sammen 3Slokallag og 4 fylkeskretser var 
til stede på møtet. Natur og Ungdoms 
lokalklubber på Jæren og i Stavanger sto 
som arrangører av møtet. 

Espen Wæhle 
ny NU-formann 

I D spen Wæhle ble valgt til ny for

L mann i Natur og Ungdom på mø

~et . Vi spurte ham hva han selv så som 

det viktigste ved møtet: 

- l tillegg til det som allerede er nevnt 

vil jeg legge vekt påi en nye økopoli

tiske plattform som ble vedtatt på 
langsmøtet. Denn1:J plattformen staker 
opp retningslinjene for Natur og,,-Ung
doms holdning til de viktigste sate, 
fremover og kan sees på som et ideolø
gisk program for Natur og Ungdom. 
Ved hjelp av dette arMidsprogrammet 
kan Natur og Ungdom markere seg 
sterkere politisk i naturverndebatten. 

- Hvilke saker vil du fremheve i den 
økopolitiske platt/brmen? 

- Natur og Ungdom slårfast at vi ser 
på mennesket som en del av naturen og 
at vi derfor må leve i likevekt med 
tJenne. Vi måfå en politikk som setter 
økologisk tenking over i handling. Vi 
mener at mange av de problemer som 
meflneskeheten står overfor, bare kan 
løses ved en slik politikk. 

I sin tale ved begynnelsen av møtet tok 
Natur og Ungdoms avgående formann, 
Preben Ottesen, opp FNs befolkningsår 
1974. Han kritiserte sterkt den måten 
befolkningsåret var debattert på her 
hjemme. Han påpekte nødvendigheten av 
at Natur og Ungdom fortsatte arbeidet 

- Hva går så en økologisk politikk ut 
'på? a 

- Rent konkret betyr det bl. a. vern 
om ressurser - også matjord. Dyrket 
eller dyrkbar mark må kun benyttes til 
jordb,.ruksformål. Dessuten vil vi ikke 
gå med pp den s!.erfEe uttappingen av 
olje som nå foregår. Natur og Ungdom 
foresldr at utvinningstakten for Nord
sjøoljen selJ!! til 115 av dit regjeringen 
har fores1m . Videre gdr vi inn for 
videre vassdragsvern og sier pri7;tsiptelt 
nei til atomkraft. Andre poster er ; rem 
fur en riktig ernæringspolitikk, norsk 
befolkningspolitikk, skape trygge ar
beilJsmiljøer, styrke økologiundervis
ningen i",koien ogflere nasjonalparker. 

- Espen, hva vil dere jobbe mest med 
utover? 

- Det nye Arbeidsutvalget vilforsøke 
cYfølge opp de viktigste sakene som ble 
diskutert på landsmøtet. Vi har heldig
vis fått et klart mandat og et arb~ds
program av landsmøtet, så hvis vi fdr 
styring med økonomien tror jeg vi skal 
få utrettet svært mye. Jeg håper også at 
lokalklubbene har fått inspirasjon til å 
arbeide aktivt med lokale problemer og 
hdper på et godt sama;beid. 

med befolkningsspørsmålet og fortsatte: 
«Først etter befolkningskonferansen i 

Bucuresti i august har det vært et snev av 
debatt rundt befolkningsproblemene i 
norske aviser, støttet av noen dokumenta
riske programmer i NRK. Men den store 
offentlige debatt har latt vente på seg. Fra 
offisielt hold har det vært uttalt at Sosial
departementet nå har innsett det store 
behovet for en utredning om norsk be
folkningspolitikk. Skal man nøye seg med 
å konstatere behovet?» spurte han og 
etterlyste Stortingsmelding om denne sa
ken. 

Landsmøtet tok senere opp det syn som 
ble presentert her, og det ble sendt en 
uttalelse fra møtet som oppfordret regje
ringen til å ta opp befolkningsspørsmås
let, da dette var blitt lovet av statsråd 
Sagør på en pressekonferanse under be
folkningskonferansen i Bucuresti. I utta
lelsen tok man videre til orde for at 
Stortingsmeldingen om befolkning må 
komme samtidig med den bebudede Stor
tingsmelding om norsk selvforsyning, 
som er varslet fra Landbruksdepartemen
tet. Det er en nær sammenheng mellom 
Norges lave selvforsyningsgrad og befolk
ningspolitikken, het det bl. a. i uttalelsen. 

Energipolitikken sto sentralt på møtet. 
Energimeldingen, Stortingsmelding nr. 
100, skal opp i Stortinget til våren, og 
landsmøtet vedtok derfor å la mye av 
arbeidet i vårhalvåret gå med til dette 
arbeidet. Dette ble også sett i sammen
heng med at IYF - den internasjonale 
ungdomsorganisasjonen for miljøvern og 
feltbiologiske studier (der Natur og Ung
dom er medlem) - i år har aksjonen 
«Energi og Miljø» på programmet. På 
landsmøtet ble det i gruppearbeid tatt for 
seg de forskjellige aspekter ved energi
politikken og Norges energiforbruk i 
fremtiden. Dette ble så sydd sammen til en 

U/snill av NU-plakat. 

uttalelse til regjeringen, hvor det bl. a. 
heter: 

«I Norge har vi idag dekket de fleste 
nødvendige materielle behov. Det punkt 
er allerede passert da en ytterligere vekst 
fører til forringelse av livsstandarden og 
miljøet. Den sterke veksten medfører des
suten store belastninger på naturens 
mange kretsløp og på de økologiske syste
mer. De problemene som eksisterer i 
Norge kan løses på bedre måter enn ved 
fortsatt sterkt vekst, f. eks. ved en omfor
deling av godene. Vår høye levestandard 
og gunstige energisituasjon gir oss store 
valgmuligheter i forbindelse med hva 
slags fremtidsutvikling vi skal velge. 

Natur og Ungdom går inn for en stabi
lisering av energiforbruket innen 1990. Vi 
støtter Norges Naturvernforbunds syn 
som er publisert i boka «Energi, Miljø og 
Samfunn». Vi innser dermed at energifor
bruket ikke kan stabiliseres øyeblikkelig, 
men vi går inn for en raskest mulig 
nedtrapping av veksten, slik at null-nivå 
nåes senest i 1990. Ved å følge en slik 
politikk vil vi kunne verne langt flere 
vassdrag enn de som idag er vernet. Vi vil 
dessuten ikke ha bruk for atomkraftverk 
i Norge.» 

Natur og Ungdom er den eneste orga
nisasjonen i Norge som driver aktivt med 
feltbiologi og feltøkologi . På møtet ble 
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med befolkningsspørsmålet og fortsatte: 
«Først etter befolkningskonferansen i 

Bucuresti i august har det vært et snev av 
debatt rundt befolkningsproblemene i 
norske aviser, støttet av noen dokumenta
riske programmer i NRK. Men den store 
offentlige debatt har latt vente på seg. Fra 
offisielt hold har det vært uttalt at Sosial
departementet nå har innsett det store 
behovet for en utredning om norsk be
folkningspolitikk. Skal man nøye seg med 
å konstatere behovet?» spurte han og 
etterlyste Stortingsmelding om denne sa
ken. 

Landsmøtet tok senere opp det syn som 
ble presentert her, og det ble sendt en 
uttalelse fra møtet som oppfordret regje
ringen til å ta opp befolkningsspørsmås
let, da dette var blitt lovet av statsråd 
Sagør på en pressekonferanse under be
folkningskonferansen i Bucuresti. I utta
lelsen tok man videre til orde for at 
Stortingsmeldingen om befolkning må 
komme samtidig med den bebudede Stor
tingsmelding om norsk selvforsyning, 
som er varslet fra Landbruksdepartemen
tet. Det er en nær sammenheng mellom 
Norges lave selvforsyningsgrad og befolk
ningspolitikken, het det bl. a. i uttalelsen. 

Energipolitikken sto sentralt på møtet. 
Energimeldingen, Stortingsmelding nr. 
100, skal opp i Stortinget til våren, og 
landsmøtet vedtok derfor å la mye av 
arbeidet i vårhalvåret gå med til dette 
arbeidet. Dette ble også sett i sammen
heng med at IYF - den internasjonale 
ungdomsorganisasjonen for miljøvern og 
feltbiologiske studier (der Natur og Ung
dom er medlem) - i år har aksjonen 
«Energi og Miljø» på programmet. På 
landsmøtet ble det i gruppearbeid tatt for 
seg de forskjellige aspekter ved energi
politikken og Norges energiforbruk i 
fremtiden. Dette ble så sydd sammen til en 

U/snill av NU-p /aka!. 

uttalelse til regjeringen, hvor det bl. a. 
heter : 

<<I Norge har vi idag dekket de fleste 
nødvendige materielle behov. Det punkt 
er allerede passert da en ytterligere vekst 
fører til forringelse av livsstandarden og 
miljøet. Den sterke veksten medfører des
suten store belastninger på naturens 
mange kretsløp og på de økologiske syste
mer. De problemene som eksisterer i 
Norge kan løses på bedre måter enn ved 
fortsatt sterkt vekst, f. eks. ved en omfor
deling av godene . Vår høye levestandard 
og gunstige energisituasjon gir oss store 
valgmuligheter i forbindelse med hva 
slags fremtidsutvikling vi skal velge. 

Natur og Ungdom går inn for en stabi
lisering av energiforbruket innen 1990. Vi 
støtter Norges Naturvernforbunds sy n 
som er publisert i boka «Energi, Miljø og 
Samfunn». Vi innser denned at energifor
bruket ikke kan stabiliseres øyeblikkelig, 
men vi går inn for en raskest mulig 
nedtrapping av veksten, slik at null-nivå 
nåes senest i 1990. Ved å følge en slik 
politikk vil vi kunne verne langt flere 
vassdrag enn de som idag er vernet. Vi vil 
dessuten ikke ha bruk for atomkraftverk 
i Norge .» 

Natur og Ungdom er den eneste orga
nisasjonen i Norge som driver aktivt med 
feltbiologi og feltøkologi. På møtet ble 

Natur og Ungdoms nye arbeidshefte i 
feltøkologi presentert, og det vi l dekke et 
etter hvert stort savn i Natur og Ungdom. 
Likeledes ble det diskutert hvordan Natur 
og Ungdom skulle engasjere seg i IYFs 
årstema for 1975 - «Våtmarker». IYF 
kommer med et temahefte om saken med 
det aller førs te, og det vil fra Natur og 
Ungdoms side bli satt mye inn på å ta 
dette heftet oversatt til norsk. Samtidig vil 
Natur og Ungdoms lokalklubber opptre 
som «vakthunder» og rapportere inn når 

det planlegges større inngrep i de våtmar
ker som er kommet med i forslaget til 
nordisk nett av fuglereservater. Det ble 
pekt på at våtmarksområdene er i sterk 
fare fordi det knytter seg så mange andre 
økonomiske interesser til slike områder, 
der det er lett f. eks. å bygge industri eller 
opprette søppelfylJingsplasser. Spesielt i 
det området landsmøtet ble holdt er det 
for tiden et sterkt press på utbyggingsom
råder, og man frykter at denne situasjo
nen vi l tilspisse seg i tiden fremover. 
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•DWl me·rung., 
NNV
FOLKEBEVEGELSE 
ELLER 
AKADEMIKERKLUBB ? 
Jeg skal ikke her utdype dette spørsmål 
nærmere, men bare kort rette søkelyset på 
det akademiske språk som preger de ut
gitte bøker og de fleste artiklene i «Norsk 
Natur». Dette språket representerer etter 
min mening et alvorlig hinder i arbeidet 
med å nå ut til de store befolknings
grupper. Kfr. den dårlige oppslutning 
NNV har fra arbeiderklassen. Det er en 
utbredt oppfatning blant folk flest at 
NNV er en klubb for virkelighetsfjerne 
teoretikere som arbeider for et estetisk 
naturvern. Ergo bør forbundet satse ster
kere på informasjon og da henvende seg 
til den alminnelige kvinne og mann og 
ikke bare til akademikere. VI må bort fra 
blomster-Ole-tradisjonen i norsk natur
vern. Det bør poengteres at praktisk 
natur- og miljøvern ikke er økologi som 
fag, men økologi som politikk - økopoli
tikk, og i de fleste tilfeller kommer vi 
langt med å bruke sunt folkevett. 

Einar Eckholdt 

SNØ 
Det er mid tvinter. Vi er i februar og snøen 
ligger som et tykt teppe over alt. l dybden, 
en 30 cm under overflaten er det flere 
skarelag fra januar. Januar var så utrolig 
mild at det ofte regnet istedenfor å snø. 

Den siste snøen som har falt er imidler
tid lett og porøs, silkebløt. Krystallhvit, 
tørr nysnø . Vidunderlig. Skarelagene er 
ikke noe å rope hurra for. De er grå. Det 

blir også den hvite nysnøen når den 
synker sammen. Grå av fabrikkrøyk, sot. 
Grå av menneskenes sk itne framferd. 
Snøen som i tidligere tider dekket over 
menneskenes skitt, skrotet i parkene, i 
skogen, rundt hUSene, den røper nå en 
enda verre skitt. Den skitne verden. Hvert 
år når dette teppet faller ned over oss, så 
er det gråere enn det foregående året. 
Hvor grått skal vi la det få bli~ 

Når snøen forsvinner ligge r all skitten 
igjen. Som et gråsvart teppe ligger det 
over vegetasjonen, over selve livsgrunn
laget. Skal det gå så langt at li vsgrunn
laget vårt ligger under et svart lag, så tykt 
at alt levende kveles og dør. Da er ikke 
snøen lenger et symbol på renhet. Alle
rede i dag anses det av mange som en 
vits. Da vil snøen bli et kjennemerke på 
døden som brer seg over alt levende I 
La det ikke skje I 

Tor Jan Eikeland 

NNV OG 
KLASSISK NATURVERN 
Interessen for og forståelsen for nødven
digheten av naturvern er økende hos det 
norske folk . Imidlertid er det tydeligvis 
langt fram til det mål vi ønsker oss til , 
nemlig et samfunn basert på økologiske 
kjennsgjerninger. 

Årsaken til at vi ønsker en samfunns
styring ut fra økologiske retningslinjer, er 
at vi mener det er eneste mulighet for å 
overleve, og å leve på en naturlig og 
sunn måte, i forhold til slik vi fysisk og 
psykisk en gang er skapt. Dette er det 
nødvendig å presisere, samtidig som jeg 
tror at dette er et argument som "/ekker 
folk . 

Så vidt jeg kan forstå er dette argument 

helt i tråd med retningslinjene for Norges 
Naturvernforbunds arbeid. Derfor skulle 
man forvente for de saker som NNV 
arbeider med , og/eller som blir skrevet 
om i «Norsk Natur», at man begrunner 
nødvendigheten av engasjement ut fra det 
foran nevnte argument. Istedet ser eller 
hører man ofte at årsaken til NNV's 
engasjement og at noe må foretas , ofte 
i form av fredning/vern, er at stedet, dyret 
e. 1. representerer en etisk eller kulturell 
verdi slik det er eller har vært. Dette er å 
føre folk bak lyset. Hvem kan bevise 
eller avgjøre at nettopp den utforming 
som f. eks. et landskapsområde har, med 
sitt spesielle dyre- og planteliv, er det mest 
etiske, eller representerer den største kul
turelle verdi ~ Og med dagens store pro
blemer for øye, som f. eks. matmangel og 
forurensning med deres enorme følger, er 
de sistnevnte argumenter bare en vits. Det 
er slikt man kan ta hensyn til når man 
har tid. Ogdeter slik NNV også av mange 
blir oppfattet; nemlig som en organisa
sjon som bare beskjeftiger seg med sam
funnsluksus, som f. eks. fredning av 
fosser, elver, landskapsområder, dyre- og 
plantearter etc. fordi de er så pene, 
spesielle artssjeldne, historisk verdi etc. 
Det blir ingen snert i arbeidet, og arkeidet 
blir også bare en håpløs defensiv kamp, 
istedet for at det samtidig med motstand 
også blir skissert noe konstruktivt. 

Det er en meget beklagelig gate NNV 
er kommet inn i. Jeg tror at man vil oppnå 
langt mer tilslutning både til organisa
sjonen NNV, og spesielt til de saker og 
behandlingsmåter som NNV fremmer, 
hvis NNV bestreber seg på å sette sakene 
i sin rette sammenheng ut fra sitt øko
logiske grunnsyn. På den måten forteller 
man folk om ringvirkningene av våre 
handli nger. 

Arvid Ludvigsen 
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~ argument 

helt i tråd med retningslinjene for Norges 
Naturvernforbunds arbeid. Derfor skulle 
man forvente for de saker som NNV 
arbeider med , og/eller som blir skrevet 
om i «Norsk Natur», at man begrunner 
nødvendigheten av engasjement ut fra det 
foran nevnte argument. Istedet ser eller 
hører man ofte at årsaken til NNV's 
engasjement og at noe må foretas, ofte 
i form av fredning/vern, er at stedet, dyret 
e. L representerer en etisk eller kulturell 
verdi slik det er eller har vært. Dette er å 
føre folk bak lyset. Hvem kan bevise 
eller avgjøre at nettopp den utforming 
som f. eks. et landskapsområde har, med 
sitt spesielle dyre- og planteliv, er det mest 
etiske, eller representerer den største kul
turelle verdi? Og med dagens store pro
blemer for øye, som f. eks. matmangel og 
forurensning med deres enorme følger, er 
de sistnevnte argumenter bare en vits. Det 
er slikt man kan ta hensyn til når man 
har tid . Ogdeter slik NNV også av mange 
blir oppfattet; nemlig som en organisa
sjon som bare beskjeftiger seg med sam
funnsluksus , som f. eks. fredning av 
fosser, elver, landskapsområder, dyre- og 
plantearter etc. fordi de er så pene, 
spesielle artssjeldne, historisk verdi etc. 
Det blir ingen snert i arbeidet, og arkeidet 
blir også bare en håpløs defensiv kamp, 
istedet for at det samtidig med motstand 
også blir skissert noe konstruktivt. 

Det er en meget beklagelig gate NNV 
er kommet inn i. Jeg tror at man vi l oppnå 
langt mer tilslutning både til organisa
sjonen NNV, og spesielt til de saker og 
behandlingsmåter som NNV fremmer, 
hvis NNV bestreber seg på å sette sakene 
i sin rette sammenheng ut fra sitt øko
logiske grunnsyn . På den måten forteller 
man folk om ringvirkningene av våre 
handlinger. 

Arvid Ludvigsen 
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ENDA MER AInnl LESE FRA 
NATURVERNFORBUNDET 

KILDEN TIL KILDENE 
I NATURVERN ET 
«Litteratur om natur» er det selvskrevne 
hjelpemidlet for alle som vil skaffe seg 
en allsidig orientering om natur· og miljø 
vernproblemene - som lærere, foredrags
holdere og artikkelforfattere. Bibliografien 
gir en kort karakteristikk av hver enkelt 
bok, og er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om 
natun). 96 sider. Format A5 . Pris 
kr. 16,-. 

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem ?» gjør rede 
for planene om kraftutbygging og for de 
problemene som knytter seg til dette 
unike naturområdets fremtid . En brenn· 
aktuell bok om et brenn aktuelt tema . 
Illustrert med fotos og kart . 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem 7» 48 sider. Format A5. 
Pris kr. 12,-. 

DET REGNER FORTSATI 
SVOVEL . .. 

og veien til løsning er at det reises 
en opinion. Men opinionen må bygge på 
viten - og her kommer anledningen til 
å orientere seg om problemene i for· 
bindelse med sur nedbør, om årsaker og 
virkninger. 

Oddvar Skre : «Sur nedbør. Arsaker 
og verknaden>. 50 ·sider. Format A5. 
Pris kr. 13.-. 

HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur· og miljø· 
vernet?» presenteres 300 norske organi
sasjoner og institusjoner og deres befat· 
ning med natur- og miljøvernproblemene. 
Et grunnleggende verk, uunnværlig for 
alle som søker kontakter i naturvern
arbeidet. 

Alf-Inge Jansen : «Hvem gjør hva i 
natur- og miljøvernet?» 252 sider. 
Format A4. Pris kr. 72.- . 
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gir i enkle og fargeglade tegninge r og 
enkel tekst en lettfattelig innføring i 
økologi og miljøvernproblemer. Vel
egnet for lavere skoletrinn , gjerne 
sammen med «Den fø rste naturboka» 
(se 2. ol1lslagsside). 
Utstillin ge n bestå r av fire plakater i 
fonnat 62 ' 89 cm. 
Pris kr. 45,-. 

Ny ll Fa uglenes verden: 

NÅ OGSÅ I KERA.I\1IKK 

Norges Naturvernforbunds ugle fore
ligger nå også i keramikk - ca . 9 cm høy 
og klar til innsats for å rydde de siste 
rester av julegaveproblemer av veien. 
Keramikeren Eivind Struksnes har laget 
en hel flokk for oss, og minst en av dem 
står klar til å fl y hjem til deg på korteste 
varsel. Gi oss et vink' 
Uglene koster kr. 55,- pr. stk. 

NOE Å HA PÅ VEGGEN? 
Norges Naturvernforbunds fargefotoplakater i stort format (høyde bortimot 
en meter) har vunnet stor popularitet. Hittil har vi sendt ut over 6000 
eksemplarer, og vi står rustet til å sende ut nye tusener. Kom med bestil
ling' Motivene er «Perleuglellnge». «Rådyrkalv» og «Svalesljer!». Pris pr. 
stk. kr. 17.-. 


