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NORSK NATUR 
er trykt i offset hos Grøndahl & Søn 

Hydroponikk 

H ydropo nikk, også kal t jord
fri dyrking, teknikk til å 
dyrke planter uten jord. 
En rekk e grønnsaker og 
blo m ster ka n dyrkes med hell 
i grus, m e neralull e.L Hoved
fordelen er innsparing av ar
beid gjennom automatisk 
vanning og gjødsling. Avkast
ninge n er omtrent SOI11 for 
jo rd-dyrkede planter. 

Hydroponikk, 

sa kapitalislen med kOlltrol!('rt bezei

sIring, 


kan bely slOr profill nå /lndpl' 1I1Olvar('


krisen. 
Matvarekrise, 
sa l11arxist(,/1 med avsky i 5t(,11111101, 
er noe i/l1perialistene har lill/Ilet på . 

Nårfillket tar hydrnponikkell i sin tjeneste 
er del ikke lellp:er lIoen matvarekrise. 
Fremmedgjorillg er iklu! et sosialt, 

!lIen Cl b;o!oZisk hegrep. ('lI he 

Naturen slår igjen! 

Tfgn. Morten Kristianse!7 

2000 
Nei! tilIEA-sirkler 
IEA 

Studiemateriellet som Opplysningsut
valget om IEA (Det internasjonale en
ergibyrå) har utarbeidet, har fått en 
meget positiv mottagelse, og til nå har 
omkring 2000 studiesirkler tatt fatt på 
dette emnet. Studiemateriellet, som 
behandler IEA's betydning for norsk 
energipolitikk, IEA-samarbeidet og 
verdenssamfunnet og myndighetenes 
behandling av IEA-saken, koster kr. 
25,- og fås ved henvendelse til Opplys
ningsutvalget om IEA, Postboks 1299 
Vika, Oslo I. 

ØSTLANDSKE 
NATURVERN 
FORENING 
arrangerer 
Møte om atomkraft den 24. februar 
1977 kl. 19.00 
i Håndverkerens festsal, Rosenkrantz
gate 7, Oslo 
F,)redrag ved den internasjonalt kjente 
atomkraftmotstander Bjørn O. Gil/herg 
('ra Sverige: 


Atomkraft i et internasjonalt perspektiv 

Anledning til å stille spørsmål. 

Etter pausen vises den danske filmen 

,1m atomkraft: 


Alle våre medlemmer er hjertelig vel

k,)mmen med andre interesserte. Gratis 

(/{!zang. 
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H ydroponikk 

Hydroponikk , også kalt jo rd
fri dyrking, teknikk til å 
dyrke planter uten jo rd . 
En rekke grønnsaker og 
blomster kan dyrkes med hell 
i grus, meneralull e. l. Hoved
forde len er innsparing av ar
beid gjenllom automatisk 
vanningog giødsling. Avkast
ningen er omtrent som for 
jord-dyrkede pla nter. 

H y dropol1 ikk, 


sa kapitalisten /lied kOl1/rollerl be[!.ei


string, 


kan bety stor pro/ill nå linder l!1alvare


k risen. 


Matvarekrise, 


sa marx;slenll1ed avsky i slelillnel1, 


er noe imperialistenc har ./ill7nel pil. 


Når/i!lkel tar hydroponikken i sin (/!!neSle 


er del ikke lenger no!!n 117alvarekrise. 


Fremmedgjøring er ikk e el sosialt , 


men el hiologisk 1"'.'.1.1'('1' . 
('Il l /(' 

2000 
N. el.·'tilIEA -sirkler 
IEA 

Studiemateriellet som Opplysningsut
valgetom IEA (Det internasjo nale en
ergibyrå) har utarbeidet, har fått en 
meget positiv mo ttagelse , og til nå har 
omkring 2000 studiesirkler ta tt fa tt på 
dette emnet. Studiemateriellet, som 
behandler IEA 's betydning for norsk 
energipolitikk , IEA-samarbeidet og 
verdenssam funnet og myndighetenes 
behandling av IEA-saken, koster kr. 
25,- og fås ved henvendelse til Opplys
ningsutvalget om IEA, Postboks 1299 
Vika , Oslo I. 

N a turen slår igjen! 

Tl!gl/ . Mort!!n Kristiansen 

ØSTLANDSKE 
NATURVERN 

. FORENING 
' 

arrangerer ~I~ 
'\-lote om atomkraft den 24. februar 
1977 kl. 19.00 
i Håndverkerens festsal , R()senkrantz
gate 7, Oslo 
F(xedrag ved den internasjonalt kjente 
a tl)mkraftmo tstander Bjørn O. Gil/be!'g 
rra Sverige: 

Atomkraft i et internasjonalt perspektiv 

Anledning til å stille spørsmål. 

Etter pausen vises den danske Illmen 

,)m atomkraft: 


Alle våre medlemmer er hjertelig vel
kommen med andre interesser te . Gralis 
lIc!rzClIlg . 

ELI og vanndråpene 


Bak forkortelsen ELI, som i de fl este ører vil ha en vennligsinnet klang, 
fi nner man et organ hvis fulle navn er Elforsyningens informasjonstje

neste. Og bak ELI står landets elek tri si tetsverk, som her har fått et strøm
li nje t redskap i folkeopplysningens tjeneste. 

ELI 's siste store fremstøt er kampanje for energisparing. Dette er et 
fortjenstfullt tiltak som alle i prinsippet vil hilse med glede. Men alle ti ng kan 
gjøres på flere forskjellige måter . Det forstår man når man studerer ELI 's 
energisparekampanje, som på nyåret ble presentert i en lang rekke aviser 
over hele landet. 

Naturvernforbundet har gjennom avisinn legg imøtegått annonsene, så vi 
skal ikke gå i detalj der , men nøye oss med å sitere Dagbladets karakteristikk 
på lederplass av ELI's kampanje: 

«Vi synes denne form for press også har sin fordel. Den gjør kraftutbyg
gernes politiske utspill klart for all verden». 

Men et forhold er det fristende å trekke fram. Annonsekampanjen spiller 
uten å blunke fremdeles på den gamle floskelen om a t «bare en fjerdedel av 
vår vannkraft egner seg for utbygging til energiformål». Med dette har man 
gitt inntrykk av at tre fjerdedeler av våre vassdrag vi l bli tilbake, urørt av 
kraftutbygging. Men hva er totalen som vassdragsutbyggerne her går ut fra? 
Jo, det er hver dråpe regn som faller på Norges jord, og som til slutt på en 
eller annen måte når have t. Når man kaller dette vannkraft, er det å føre folk 
bak lyset. 

..-.,. 
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AKVARELL AV 

SISSEL GJERSEM 


Kraftsamfunnet i 

SA ELAND 


A Ita, Skeidi, Kvænangen! Dette er bare noen av de v 
J-\.. Sameland som det norske vekst- og kraftsamfunnet 
Andre vassdrag er: Sildvik, Rauvatn, Austerdal-Botnva 
heiv, Hellemo, Sagfjordvassdraget, Laksåsvassdraget, 
Vefsnvassdraget, Stjørdal - Forra og Verdalsvassdrage 

Svaret finner vi i arbeidsdokument nr. 16 fra 
Landsdelskomiteen for Nord-Norge. En 
oversikt som gjelder fram til 1972 viser at ca. 
60 vassdrag er regulert. I de nordiske land 
totalt er over 100 større og mindre vassdrag 
utbygd, med en klar vinner: storsamfunnet. 
Men også med en taper: minoriteten, same
folket. 

. Kraftsamfunnets spor er ikke bare ødelagt 
natur, raserte fiskeområder. Sporene har satt 
små samesamfunn under vann, drevet flytt
samene av sted. Eksempel: Oppdemmingen 
av Akkajavri i Lulevassdraget i 1939. Same
familiene er gang på gang blitt tvunget til å 
flytte fra sine sommerboplasser p.g.a. regule
ringene. Næring er gått tapt, samene er blitt 
et fattigere folk. 

Nå skal nye vassdrag utbygges. Skibotn
elva og tilstøtende vassdrag skal temmes. 
Samene ved Galgu- og Gåvdajavri har akku
rat tapt kampen. Av mange er dette sett på 
som en skandalesak, bl.a. etter ei brospreng
ning som samene fikk skylda for og ei fordy
ring av utbyggingen på 100 millioner. Men 

også fo 
150 arb 
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AKVARELL AV 
SISSEL GJERSEM 

\ND 


A Ita, Skeidi, Kvænangen! Dette er bare noen av de vassdragene i 
.L-\.. Sameland som det norske vekst- og kraftsamfunnet vil utbygge. 
Andre vassdrag er: Sildvik, Rauvatn, Austerdal-Botnvassdraget, Kob
belv, Hellemo, Sagfjordvassdraget, Laksåsvassdraget, Saltfjellet, 

AV JOHN GUSTAVSEN 


Ognavassdraget, Sanddøla-Luru og Granavassdraget, Neså vassdraget, 
Rien-HyJlingen-Feragen. Disse inngrepene gjør det klart at aldri før har 
truselen mot den samiske bosetningen og kulturen vært større. Men 
spørsmålet er kanskje et annet: Er ikke alt for mange vassdrag alt 

Vefsnvassdraget, Stjørdal - Forra og Verdalsvassdraget, Skjækra - regulert? 

Svaret finner vi i arbeidsdokument nr. 16 fra 
Landsdelskomiteen for Nord-Norge. En 
oversikt som gjelder fram til 1972 viser at ca. 
60 vassdrag er regulert. I de nordiske land 
totalt er over 100 større og mindre vassdrag 
utbygd, med en klar vinner : storsamfunnet. 
Men også med en taper: minoriteten, same
folket. 

. Kraftsamfunnets spor er ikke bare ødelagt 
natur, raserte fiskeområder. Sporene har satt 
små samesamfunn under vann, drevet flytt
samene av sted. Eksempel: Oppdemmingen 
av Akkajavri i Lulevassdraget i 1939. Same
familiene er gang på gang blitt tvunget til å 
flytte fra sine sommerboplasser p.g.a. regule
ringene. Næring er gått tapt, samene er blitt 
et fattigere folk. 

Nå skal nye vassdrag utbygges. Skibotn
elva og tilstøtende vassdrag skal temmes. 
Samene ved Qalgu- og Gåvdajavri har akku
rat tapt kampen. Av mange er dette sett på 
som en skandalesak, bl.a. etter ei brospreng
ning som samene fikk skylda for og ei fordy
ring av utbyggingen på 100 millioner. Men 

også fordi Storfjord konunune ikke fikk de 
150 arbeidsplassene de var blitt lovet. 

Skadevirkninger 
Skadevirkningene ved kraftutbygging er 
udiskutabel. Likens er lønnsomheten det. 
Skadevirkningene vil veksle etter hvor og i 
hvilket omfang de er foretatt. Utvilsomt er 
det samene som har blitt påført de største 
tapene ved slike utbygninger. Men også byg
desamfunnene har tapt, bare se på erfarin
gene fra Sør-Norge. 

Inngrepene må ses i sammenheng med 
hvilke næringer som utøves i et område. Sa
misk bosetning er tilknyttet primærnærin
gene: fiske i fjorder og innsjøer/elver, jord
bruk/husdyrbruk, bærsanking, reindrift, jakt 
og fangst. Fisket påvirkes av endringer i 
vannstand og vannavløp, jordbruket av end
ringer i grunnvannstanden. Men mer enn 
annet gjelder dette - at reindriften er ytterst 
arealkrevende og sensibel. Reinen er ut fra 
sine næringsbehov og livsvaner helt avhengig 

av store områder med urørt natur og frie 
trekk veier. Reinen er også avhengig av be
stemte kalvingsplasser. Selv ved små regule
ringer i Skibotn ville slike blitt ødelagt. Men 
vekstsamfunnet ser bort fra slikt. 

Samenæringene lider også den skjebne å 
høre til i marginalområder der vekstsonene er 
særlig sårbare for endringer i «naturens or
den». Økologiske forstyrrelser får økonomi
ske konsekvenser, får innvirkninger på liv og 
kultur der forstyrrelsene skjer. Samekulturen 
lever som en balanseknekt på en knivegg. 

Sosial og kulturell oppløsning 
Den sosiale og kulturelle oppløsningen skjer 
lettere i de samiske bosettingsområdene enn 
i majoritetsbefolkningens områder. Forflyt
ninger til noe nytt, kanskje en vill og fremmed 
by, får sterke sosiale og kulturelle følger 
ofte skader. Ut fra sin språklige og sosiale 
bakgrunn er samene sterkere knyttet til sitt 
land enn andre. 

Dersom samebefolkningen ikke fortsatt 
får bo i de tradisjonelle bosetningsområdene, 
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går kulturen til grunne. Mange samer har alt 
lidd denne skjebne, mange har fått ødelagt 
sine liv. Kraftsamfunnet har produsert 
nødsstilte mennesker. Mange har endt sine 
liv i en fremmed og kuende storby, i Oslo, 
Stockholm eller Helsinki. En gren på det 
sam iske tree t er alt knekt av kraftsamfunnet 
- skoltesamene. 

Sameorganisasjonenes motstand 
Planer om omfattende reguleringer har opp
tatt samiske organisasjoner sterkt. De har 
vært nødt til å organisere seg mot ekspertvel
det som ville komme veltende med sine inge
niører og teknokrater. Jeg vil bruke noen 
sitater (tatt fra en artikkel i Ottar 92-93/ 1976 
av Johan A. Kalstad og Bjørn Aarseth ved 
Tromsø museum). I en uttalelse fra januar 
1971 sier en lokalforening til slu ttet Norges 
Reindriftsamers Landsforening (NRL): 

«Forenin gen vi l motsette seg vassdragsre
guleringer som er til skade for samenes ho
vednæringer. Ingen ersta tninger vil kunne 
oppheve de skadevirk ninger som derved opp
står. Disse inngrep i naturgrunnlaget kan 
heller ikke gjøres om igjen når de en gang er 
gjort». 

«Samene vil ikke motsette seg de tekniske 
framskritt og heller ikke at den disponible 
kraftmengde økes når samfunnsmessige be
hov tillater det, men det må finnes alternative 
energikilder som ikke ensidig og i katastrofal 
grad forringer samenes eksistensmuligheter i 
de bosetningsområder de har historisk hevd 
på.» 

Reindriftssamene har krevd økonomisk 
ersta tning etter kraftregu\eringer og gruveut
bygninger. Ofte har man måttet gå rettens 
vei. Men jorden har de tapt, noen engangs
kroner har de kanskje fått. Nå går samene ett 
skritt videre, NRL og Norske Samers Riks
forbund (NSR) hevder at samene har eksklu
sive rettigheter til f.eks. Finnmarksvidda og 
a t inngrep ikke må skje mot brukernes vilje . 
Ingen går inn på et grønnsakjorde på Toten 
eller en eplehage i Bærum og forsyner seg 
uten å spørre. Hvis så skjedde, ville politiet 
være på pletten å ta tyven. 

Ut fra de erfaringer som samene har gjort, 
ble det på landsmøtet i NSR i 1971 uttalt: 

«Landsmøtet i Norga SClmiid Riika
sær 'vi .. registrerer med bekymring den sta
dige inntrengning som skjer i samiske boset
tingsområder. I den senere tid hClr særlig 
vassdragsreguleringer voldt store ulemper 
for den samiske næringsu tøvelse, \)g frem
gangsmåten ved behandling av slike saker 
har gått på tvers av samisk rettsoppfat 
nJllg . ..» 

«Landsmøtet krever at det nå settes en 
geografisk grense med absolu tt forbud mot 
regu lering av vassdrag innenfor visse områ
der uten samenes godkjenning. Ved fastset
telsen av denne grensen må de sam iske orga
nisasjoner få uttale seg.» 

I en landsmøteutta lelse fra NRL samme år 
sies det: 

«Det vi l ikke for fremtiden være reelt å 
fremholde noen offisiell norsk samepolitikk 
dersom de politiske myndigheter ikke setter 
en absolu tt grense for omfanget av de inngrep 
som skal kunne forekomme i de samiske 
bosetnings- og bruksområder. Det vi l i løret 
av kort tid bli umulig å hevde samisk etnisitet, 
spriik og kultur dersom grunnlaget for fort
satt bosetning og sClmisk bruksutøvelse innen 
de samiske områder forringes.» 

Hva slags ressursutvalg 
Disse og liknende uttalelser fra samene dan
ner bakgrunnen for opprettelsen av Ressur
sutvalget jar Finmnarksviddtl ved kongelig 
resolusjon av 30. mai 1975. Utvalget skal gi 
en oversikt over naturressursene i dette om
rådet og utnyttelsen, vurdere planer om 
større utbyggingstiltak eller naturinngrep og 
av betydningen av å bevare store naturområ
der for å opprettholde lokalbefolkningens 
livsmønster og samekulturen . Men er dette 
u tvalget bare en demper på samenes uro? Vil 
utvalget, slik noen frykter, virke til å admi
nistrere det siste av Sameland ut av samenes 
hender? Tiden vil gi svar. Skeptikerne synes 
å ha mye for seg, majoriteten i dette utvalget 
er ikke-samer. Leder er professor Olav Gjæ
revol!. 

Dermed er vi ved kjernespørsmålet: Hvem 
eier samenes land ? Gjeldende (norsk ') lov
givning gir den norske stat bruksretten. Sa
menes bruksutøvelse drives på «statens 
umatrikulcrll' :,! funn» eller i «statens høg
~ellsområdcr ) . 

D en etablerte rettstilstand har ført til at 
samenes hovedorganisasjon NSR spør: 

Har den norske stat rett til å disponere 
landom råder som samene har brukt prak
tisk talt alene , - ut fra hensynet til vekst i 
andre områder? 

-	 Kan staten eller andre myndigheter iverk
sette eller gi tillatelse til omfattende natu
rinngrep i områdene, dersom den lok ale 
sam iske befolkning går i mot det? 
Det ser ut til at myndigheters svar på disse 
spørsmål er: 

I . 	 Kraftutbyggingen er en nødvendig del av 
den generelle utbygging av landet med 
formål å sikre fellessamfunnet bedre so 
sialog økonomisk standard . 

2. 	 Det er slett ikke bevist at samene var de 
første i nord. (Svært mye tyder likevel på 
de!.). 

3. 	 Den sam iske minoritet kan ikke be
stemme over majoriteten. 

4. 	 Samene kan ikke stå utenfor de generelle 
samfunnsgoder. 

5. 	 Samene vil få «sin del av kaka». 
6. 	 Samene må være med å dele på godene. 

Samenes svar på slike argumenter har vært 
klare . Svarene har vist at det er nøye sam
menheng mellom økologi (kall det gjerne 
økopolitikk eller økofi losofi) og økonomisk 
og sosial standard. Samene kan med god rett 
peke på e tniske forhold som gjør myndighe
tenes svar/påstander svake. 

Alt dette er spørsmål som i fremtiden også 
vil angå andre deler av de nordiske samfunn 
enn bare Sameland. D ette berører bygdesam
funnet Norge inntil ~øsgolvet. Samenes 
kamp mot kraftsamfunnet vil bli en del av 
hele befolkningens kamp med energialder og 
oljesamfunnet. Kampen vil bli en del av den 
store kampen for naturen, på naturens pre
misser. ft 

MAGNAR NORDERHAUG 

ULVEN 
I 	NORDEN 

U nder den Nordiske viltforskerkongres
sen på Røros i ok tober 1976, ble det 

også arrangert et spesielt ulvemøte, der bio
loger fra Sverige, Finland, Norge og Dan
mark deltok. H ensikten var å gjøre opp en ny 
status for ulven i Norden, drøfte aktuelle 
forskningsoppgaver og samarbeidet om et 
bedre vern av de få ulver som eksisterer i 
Norden. 

Særlig situasjonen i Finland er kritisk. Sør 
for reindriftsområdene har ulven vært total
fredet siden 1973 . I de siste sesongene har det 
vært invasjonstendenser fra øst (Sovjetuni
onen). Dette har ført til a t finske aviser (og 
tildels norske) har skrevet om a t Finland går 
mot nye «ulvetider». Virkeligheten ser imid
lertid ut til å være en ganske Clnnen. Finske 
biologer regner med a t den innvandring som 
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lav Gjæ-

Dermed er vi ved kjernespø rsmålet: Hvem 
eier samenes land ? Gjeldende (norsk ') lov
givning gir den norske stat bruksretten . Sa
menes bruk su tøvelse drives på «statens 
umatrikulcr1l' t> runn » eller i «sta tens høg
fjellsområde"' ) 

Den etablerte rettstilstand har ført til at 
samenes hovedorganisasjon NSR spør: 

Har den norske stat rett til å disponere 
landområder som samene har brukt prak
tisk talt alene, - ut fra hensynet til vekst i 
andre områder? 
K an staten eller andre myndigheter iverk
sette eller gi till a tel se til omfa ttende natu
rinngrep i områdene, dersom den lokale 
samiske befolkning går i mot det ? 
Det ser ut til at myndigheters svar på disse 
spørsmål er: 

l . 	 Kraftutbyggingen er en nødvendig del av 
den generelle utbyggi ng av landet med 
formål å sikre felle ssamfunnet bedre so
sialog økonomisk standard. 

2. 	 Det er slett ikke bevi st at samene var de 
første i nord. (Svært mye tyder likevel på 
det.) 

3. 	 Den samiske minoritet kan ikke be
stemme over majoriteten. 

4 . 	 Samene kan ikke stå utenfor de generelle 
samfunnsgoder. 

5. 	 Samene vil få «sin del av kaka». 
6. 	 Samene må være med å dele på godene. 

Samenes svar på slike argumenter har vært 
klare. Svarene har vist at det er nøye sam
menheng mellom økologi (kall det gjerne 
økopolitikk eller økofilosofi) og økonomisk 
og sosial standard. Samene kan med god rett 
peke på etniske forhold som gjør myndighe
tenes svar/påstander svake. 

Alt dette er spørsmål som i fremtiden også 
vil angå andre deler av de nordiske samfunn 
enn bare Sameland. Dette berører bygdesam
funnet Norge inntil (Jøsgolvet. Samenes 
kamp mot kraftsamfunnet vil bli en del av 
hele befolkningens kamp med energialder og 
oljesamfunnet. Kampen vil bli en del av den 
store kampen for naturen, på naturens pre
misser. 9 

MAGNAR NORDERHAUG 

ULVEN 
I 	NORDEN 

U nder den Nordiske viItforskerkongres
sen på Røros i ok tober 1976, ble det 

også arrangert et spesiel t ul vemøte, der bio
loger fra Sverige, Finland, Norge og Dan
mark deltok. Hensikten var å gjøre opp en ny 
status for ulven i Norden, drøfte aktuelle 
forskningsoppgaver og samarbeidet om et 
bedre vern av de få ulver som eksisterer i 
Norden. 

Særlig situasjonen i Finland er kritisk. Sør 
for reindriftsområdene har ulven vært total
fredet siden \ 973. I de siste sesongene har det 
vært invasjonstendenser fra øst (Sovjetuni
onen). Dette har ført til at finsk e aviser (og 
tildels norske) har skrevet om at Finland går 
mot nye «ulvetider». Virkeligheten ser imid
lertid ut til å være en ganske annen. Finske 
biologer regner med at den innvandring som 

har skjedd østfra i den senere tid er en følge 
av fla tehogster, veganlegg og u tbyggingsvirk
somhet i de sovjetru ssiske grenseområdene, 
som fører til a t ulvene del vis fordrives fra sine 
opprinnelige leveområder. 

Bestanden i Finland, sør for reindriftsom
rådene varierer, fordi ulver stadig krysser 
grensen mellom de to landene. Til sine tider 
går den mak simalt ')PP i omkring 30 indivi
der. I reindriftsområdene jages de få ulvene 
som fin s intenst, tildels med snøsco,)tere og 
stimulert a v sk uddpremier. Den finske to tal
bestand anslåes for tiden til omkring 40 in
divider. Det er sterke krefter i bevegelse for å 
få lempet på to talfredningen i de sørlige deler 
av Finland. Skjer dette, vil forholdene for 
ulven i Finland kunne bli ytterst kritisk. I 
denne si tuasjonen er det sterk t beklagelig å se 
hvordan en rekke presseorganer har medvir
ket til «ulvehets» gjenn,)m sensasj,)nsmeldin
ger som i liten grad er i overensstemmelse 
med finske biologers vmderinger. Framstil
linger av ulven som et farlig dyr for mennes
ker har likeledes lite med vi rkeligheten å 
gjøre. 

I Sverige er situasjonen stort sett uendret: 
En regner der med at det fins et individ 
(<<Padjelanta-vargen») som i lang tid har 
streifet ensom omkring i de svensk-norske 
grensetraktene. 

I Norge er som kjent situasjonen endret i 
den senere tid. Det er nå klare tegn som tyder 
på at det i de sørøst-norske grensetrakter mot 
Sverige fins en besta ndsfraksjon, muligens på 
over 5- 6 individer. Disse forholdene blir vin
teren \ 976/77 undersøkt nærmere av P. E. 
Hovind og lok ale kontakter. Det interessante 
i denne sammenhengen er ikke minst at den 
norske ulven likevel må ha overlevd, og at 
den har lagt seg til et levese tt og en næring 
som tilsynelatende har gjort det mulig å leve 
ubemerket. Det er nå åpenbar grunn til å 
følge utviklingen og forholdene her med stor 
interesse. Samtidig er det innlysende at det 
påhviler norske naturvernmyndigheter e t 

stort ansvar m.h.t. a m~dvirk~ til at denne 
bestandsfrak ~jonen kan overleve. Hvordan? 
Det får tiden vise. 

Sammenfatningsvis kan vi si at ulvens 
framtid i Norden i første rekke nå avhenger 
av to ting: 
- Vil de fin ske myndigheter treffe vernetilt.ak 

som gjør det mulig for den finske ulven å 
,werleve ? Dette er kanskje det viktigste 
spørsmål idag. 

- Kan vi vente at det fåtall individer som 
tydeligvis fins i sørøst-Norge kan bli en 
levedyktig stamme? 
Før di sse forholdene er nærmere avklart vil 

de problemfylte (og k'lIltroversielle) svenske 
utset tin gsplaner også bli lagt på is. 

Under ulvemøtet ble det videre understre
ket hvor viktig det er å drive en opplysnings/ 
informasjonsvirksomhet om ulven i Norden 
som gir allmennheten et riktig bilde av den 
kritiske situasjonen ulven fortsatt befinner 
seg i. Det samme gjelder behovet for å gi et 
biologisk riktig bilde av ulven , til erstatning 
av det misvisende bilde som enkelte masse
medier fortsatt tegner av dette vare og intel
ligente dyre t. Her vil de frittstående natur
ve rnorga nisasjonene fortsatt ha en betydelig 
oppgave. 

Videre ble det understreket at ansvaret for 
forvaltningen av de gjenværende fennoskan
diske ulvene må være et ansvar som påhviler 
de respektive landenes naturvernmyndighe
ter . I den forbindelse er det verdt å merke seg 
at det svenske Naturvårdverket i januar \ 977 
invit.erer representanter for de finske og nor
ske na turvernmyndigheter for å drøfte ulvens 
framtid i Norden . Det er å håpe at dette vil 
kunne bli innledningen til et praktisk og mål
rettet samarbeide mellom de nordiske lan
dene i spørsmål som gjelder true te dyrearter 
i Norden . Dette vil bli sterkt aktualisert når 
en egen nordisk arbeidsgruppe om en tid 
framlegger en spesialrapport om true te arter 
i No rden. 

/ 
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Denne artikkelen går bak hungerkatastrofens fasade og prøver å av
dekke hvordan vårt økonomiske system til nå har vært en fullstendig 
fiasko når det gjelder å dekke grunnleggende menneskelige behov. 

Tegning av Morten Kristiansen 

Forfattere er Frances Moore Lappe og Joseph Collins, begge 
knyttet til Instituttet for mat- og utviklingsplanlegging, USA. Artikke
len er hentet fra FN-organet Development Forum. 

Sult blir stadig framstilt som et spørsmål 
om utilstrekkelig produksjon. Hvis folk 

sulter, må forklaringen være at det ikke fins 
nok mat. I minst tredve år har «krigen mot 
sult» hatt som målsetting å produsere mer 
mat. 

Som en følge av dette blir vi nesten daglig 
konfrontert med massemedienes holdning til 
sult; vi får høre om det ene nye gjennombrud
det etter det andre - protein fra olje, innhøst
ning av tang, ekstrakter av blåluzern - alt 
dette for åøke matforsyningene. Oppfordrin
ger om å redusere forbruket i rike land blir 
begrenset til «å spise en hamburger mindre i 
uken», for å øke matforsyningene til de sul
tende. 

Mange er fornøyd med denne måten å 
angripe matproblemet på. I dag blir det da 
også faktisk produsert mer mat. Hvert år 
bidrar den grønne revolusjon med rundt reg
net 20 millioner tonn til Asias kornkammere. 
I Mexico ble hveteavlingene treodblet i løpet 
aven periode på bare tyve år. 

Men la oss stoppe et øyeblikk her. I verden 
fins det nå flere sultende enn noen gang før. 
Siden det også fins mer mat enn noen gang 
før, står vi tilbake med bare to mulige konk
lusjoner: 

Diagnosen er gal- knapphet er ikke årsa
ken til sul t, og uansett h vor stor produksjons
økning vi får, kan det aldri løse problemet. 

Diagnosen er riktig - søkelyset må rettes 
mot produksjonsmengden, men et stadig 
økende antall mennesker overstiger ganske 
enkelt disse drastiske produksjonsøknin
gene. 
De enkle fakta om verdens kornproduksjon 
viser klart at overbefolkningsjknapphets
diagnosen faktisk er uriktig. Verdens nå
værende korn-produksjon er mer enn til
strekkelig til å mette hvert eneste menneske 
på jorden. Selv i de «magre» årene 1972 og 
1973 fantes det 9 prosent mer korn pr. person 
enn i et «godt» år som 1960. Utilstrekkelig 
produksjon er derfor ikke problemet. 

Hvor paradoksalt det enn må fortone seg, 
har en ensidig innsats for å oppnå økt pro
duksjon i virkeligheten bare forverret sult
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Tegning av Morten Kristiansen 

er Frances Moore Lappe og Joseph Collins, begge 
:nstituttet for mat- og utviklingsplanlegging, USA. Artikke
~t fra FN-organet Development Forum. 

Sult blir stadig framstilt som et spørsmål 
om utilstrekkelig produksjon. Hvis folk 

sulter, må forklaringen være at det ikke fins 
nok mat. I minst tredve år har «krigen mot 
sult» hatt som målsetting å produsere mer 
mat. 

Som en følge av dette blir vi nesten daglig 
konfrontert med massemedienes holdning til 
sul t; vi får høre om det ene nye gjennombrud
det etter det andre - protein fra olje, innhøst
ning av tang, ekstrakter av blåluzern - alt 
dette for å øke matforsyningene. Oppfordrin
ger om å redusere forbruket i rike land blir 
begrenset til «å spise en hamburger mindre i 
uken», for å øke matforsyningene til de sul
tende. 

Mange er fornøyd med denne måten å 
angripe matproblemet på. I dag blir det da 
også faktisk produsert mer mat. Hvert år 
bidrar den grønne revolusjon med rundt reg
net 20 millioner tonn til Asias kornkammere. 
I Mexico ble hveteavlingene treodblet i løpet 
aven periode på bare tyve år. 

Men la oss stoppe et øyeblikk her. I verden 
fins det nå flere sultende enn noen gang før. 
Siden det også fins mer mat enn noen gang 
før, står vi tilbake med bare to mulige konk
lusjoner: 

Diagnosen er gal - knapphet er ikke årsa
ken til sult, og uansett hvor stor produksjons
økning vi får, kan det aldri løse problemet. 

Diagnosen er riktig - søkelyset må rettes 
mot produksjonsmengden, men et stadig 
økende antall mennesker overstiger ganske 
enkelt disse drastiske produksjonsøknin
gene_ 

De enkle fakta om verdens kornproduksjon 

viser klart at overbefolkningsjknapphets

diagnosen faktisk er uriktig. Verdens nå

værende korn-produksjon er mer enn til

strekkelig til å mette hvert eneste menneske 

på jorden. Selv i de «magre» årene 1972 og 

1973 fantes det 9 prosent mer korn pr. person 

enn i et «godt» år som 1960. Utilstrekkelig 

produksjon er derfor ikke problemet. 


Hvor paradoksalt det enn må fortone seg, 
har en ensidig innsats for å oppnå økt pro
duksjon i virkeligheten bare forverret sul t

problemet. Fordi dette er i strid med vanlig 
oppfatning, ville vi undersøke resultatet nær
mere ved Instituttet for mat- og utviklings
planlegging. 

Hvilken konklusjon kom vi så fram til? 
Når hovedvekten blir lagt på produksjons
mengde, er det ensbetydende med «å moder
nisere» jordbruket - det vil si å forsyne den 
framskrittsvennlige bonden med importert 
teknologi , kunstgjødsel, vanningsanlegg, 
plantevernmidler og maskiner. Såkornet fra 
den grønne revolusjonen forsterker denne 
utviklingen, fordi den økte avkastningen som 
det nye såkornet gir, er sterkt avhengig av 
disse tilførslene utenfra. Spørsmålet om 
framgang i jordbruket blir på denne måten 
forvandlet til et snevert teknisk problem, i 
stedet for også å være en omfattende sosial 
oppgave for å løsrive enorme ubrukte men
neskelige ressurser. Regjeringer, internasjo
nale kredittselskaper og utenlandske hjelpe
program som ivrer for større produksjon 
uansett utgifter, subsidierer gjerne de store 
utgiftene til denne type modernisering. 
Der pengene fins 
Og resultatet? Tilgangen på offentlige fond 
forvandler raskt jordbruket til et foretak man 
kan tjene penger på - noen ganger store 
penger. Dette forutsetter imidlertid en kom
binasjon av arealer, økonomisk evne og po
litisk innflytelse. Disse forutsetningene ute
lukker igjen de fleste av jordbrukerne i ver
den. 

Regjeringenes produksjonsprogram over
ser stadig småbrukerne (for ikke å snakke om 
de jordløse), idet de ikke tar hensyn til hånd
faste bevis fra alle kanter i verden på at små, 
omhyggelig oppdyrkede jordstykker er mer 
produktive pr. mål enn store eiendommer, og 
at de dessuten bruker færre kostbare tilførsler 
utenfra. Vanligvis prøver man å rettferdig
gjøre denne holdningen ved å hevde at større 
produksjonsenheter representerer den ras
keste veien til økt produksjonsmengde. 

Konkurransen om landområder som plut
selig er blitt lønnsomme som følge av denne 
offisielle produksjonsstrategien, har ført til 
stigende verdi på eiendommer. Ikke uventet 

har eiendomsverdien i den grønne revolu
sjons område i India øket med fra 300 til 500 
prosent og gitt støtet til en galopperende 
eiendomsspekulasjon og eiendomssvindel. 

Utsiktene til større fortjenester frister mek
tige godseiere til å ta tilbake landområder 
som de før leide ut. Mange bruker nå de høye 
fortjenestene til å kjøpe ut små nabobruk. I 
hele den underutviklede verden utgjør nå de 
eiendomsløse fra 30 til 60 prosent av befolk
ningen i jordbruksdistriktene. I disse tallene 
er det ikke en gang tatt med de millioner av 
flyktninger som er det menneskelige resulta
tet av produksjonsstrategien. Når disse men
neskene ikke finner sysselsetting i jordbruket, 
gir de seg inn på en like håpløs jakt etter 
arbeid i byenes slumområder. 

Stordrift 

Samtidig som antallet arbeidssøkende eien

domsløse bønder øker, synker antall jobber. 

Mekanisering gjør den store jordeieren i 

stand til å dyrke større arealer uten å måtte 

dele avlingen med forpaktere eller landarbei

dere . Til tross for økende arbeidsløshet, opp

muntrer regjeringene til mekanisering ved å 

subsidiere importerte maskiner og å unnta 

mekaniserte gårder fra landreformer. 


Jordbruksproduksjon basert på tilførsler 
utenfra av kunstgjødsel, hybridiserte korn
sorter, planternidler og maskiner, fører uvil
kårlig til at ytelser i penger kommer til å 
erstatte leie og lønninger som tradisjonelt ble 
betalt med jordbruksprodukter. For å kunne 
betale en leie kontant må forpakteren oppta 
gjeld på forhånd, ofte til ågerrente. Mens leie 
betalt i form av jordbruksprodukter innebar 
at resultatet av en dårlig avling ble båret både 
av jordeieren og forpakteren, betyr betaling 
i kontanter at forpakteren må betale den 
samme leien uansett hvor stor avlingen er. På 
denne måten blir kontrollen med matressur
sene radikalt forandret - både i den industria
liserte verden og i den ikke-sosialistiske, un
derutviklete del av verden. Jordbruket, som 
en gang livnærte millioner av selvforsynte 
bønder i den tredje verden, blir nå en kilde til 
fortjeneste for en ny klasse «bønder». Tradi
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sjonelliandadel, penge-utlånere, militære of
fiserer , eiendomsspekulanter i byene, uten
landske selskaper og til og med afrikanske 
stammehøvdinger blir nå jordbruksen trepre
nører. 

Iløpet av denne ,)mstillingsperioden blir 
de sultende stengt ute fra produksjonsproses
sen. I beste fall blir de usikre, ukesbeta l te 
sesongarbeidere. Utelukkelse fra produk
sjonsprosessen medfører også at man blir 
avskåret fra mulighe ten til forbruk. 

Det/ins mer mat, men folk sulter fremdeles 
- de sulter faktisk mer enn før. Innsa tsen for 
å produsere mer mat har i virkeligheten re
dusert folks evne til å dyrke eller kjøpe mat. 
Hvorer det blitt avden økede produksjonen ? 
Forsvant den på mystisk vis? Svaret er nei. 

Endel av den øk te produksjonen går til 117 id
delinlltek tsgmpper i byene. Regjeringene i 
USA og Pakistan samarbeidet med Com 
Products Corporation i New Jersey for å 
forbedre avkastningen av pakistansk mais, 
som tradi~jonelt har vært den viktigste næ
ringskilden for den fattige landbefolkningen . 
Hybridiserte kornsorter og andre tilførsler 
utenfra førte til en økt avkastning. Men den 
maisen som nå dyrkes av forholdsvis få men 
store jordbrukere, blir brukt som søtnings
middel til leskedrikker produsert for middel
og overklassen. 

Endel av den øk te produksjonen blir hus
dyr/or. Maisavlingene, som var den grønne 
rev,)lusjons stolthet i USA, har endt som 
husdyrf6r. I 1973 gikk to tredjedeler av risen 
fra den grønne revolusjon i Colombia til 
husdyr og bryggerier. 

Endel av den økte produksjonen blir ekspor
tert. Land som har basert sin langsiktige 
jordbrukspolitikk på importerte tilførsler, 
blir fastlåst i eksportproduksjon for å kunne 
tjene utenlandsk valuta til å beutle disse til
førslene . I siste halvparten av 6O-årene be
gynte Mexico å eksportere hvete fra sin 
grønne revolusjon, til tross for at 80 prosent 
av den meksikanske landbefolkningen var 
feilernært. Mellom-Amerika eksporterer 
mellom en tredjedel og halvparten av sin 
kjøttproduksjon til USA. 

Endel av den øk te produksjonen blir dumpet. 
Frukt og grønnsaker som er produsert i Mel
lom-Amerika for eksport til USA blir ofte 
utestengt fra et overfylt marked, eller tilfreds
stiller ikke USA's krav til kvalitet når det 
gjelder størrelse, farve \)g jevnhet. Hele 65 
prosent av produksjl)]len blir f6r til husdyr 
(som igjen eksporteres) eller blir boksulvelig 
talt dumpet, fordi den lokale befolkningen, 
som hovedsakelig er eiendomsløse, er for 
fattige til å kjøpe disse produktene. 

Globalt supennarked 
Etter hvert snm matproduksjonen blir tatt ut 
av de selvforsynte bøndenes hender og bun
det stadig sterkere til et verdensomspennende 
salgssystem, blir lokale matressurser i stadig 
mindre grad benyttet til å ernære den lokale 
befolkningen. Vi er vitne til at det vokser 
fram et «globalt supermarked» der de fattig
ste i Mellom-Amerika må konkurrere om 
maten med millioner av amerikanere, japa
nere og europeere, som alle har mange ganger 
større inntek ter enn dem selv. Vår «innbyrdes 
a vhengige» verden kan muligens føre oss alle 
til det samme supermarkedet, men de fleste 
av oss har hverken penger til å kjøpe for eller 
matrasjoneringskort. 

Utvikling ene og alene med produksjons
økning som mål innebærer et tilbakeskritt, 
ikke et framskritt. Det betyr at en ny gruppe 
lokale og internasjonale profitører som er 
bedre stillet enn noen gang før til å bekjempe 
den minste forandring, får anledning til å 
sikre sin stilling. Når flertallet av bef,)lknin
gen får kontr<)llere og delta i matproduk
sjons-pwsessen, er dette mer enn en avvikelse 
fra hovedoppgaven om å rekonstruere sam
funnet. 

H vis det viser seg at produksjon av mer 
mat er en gal løsning, hva er da den riktige ? 
For å kunne svare på dette spørsmålet, må vi 
først forstå at det ikke fins et eneste utvik
lingsland som ikke har nok matressurser til å 
ernære den lokale befolkning. Enda viktigere 
er det å forstå at fordi de underutviklete land 
blir framstilt som hjelpeløse og avhengige av 

vår hjelp , taper vi helt av syne den enkle 
sannhet at sultne mennesker kan og vil fø seg 
selv hvis de får anledning til det. 

Hvis det er slik at f,)lk ikke brødfør seg 
selv, kan man være ganske sikker på at det 
skyldes uoverstigelige hindringer. Disse 
hindringene er imidlertid ikke de vanlige my
tene om sult og overbefolkning, for lite dyrk
bar jord, latskap, religiøse tabuer, va nskelig 
klima, mangel på teknologi, ulike handel sbe
tingelser osv. Vår undersøkelse viser at den 
vik tigste hindringen for selvforsyning er at et 
fl erta ll av befolkningen ikke selv kontrollerer 
produksjonsprosessen, og at de stadig oftere 
ikke en gang får delta i produksjonen. 

H vordan skal vi fjerne hindringene som 
ødelegger folks mulighe t til å kontrollere pro
duksjonsprosessen og til afø seg selv? Vi har 
k\)mmet fram til at den løsningen vi foreslår 
- a t folk selv skal kontrollere matproduk sjo
nen -· er den meste garanti flx varig produk
tivitet og sikre matforsyninger. De som mo
nopoliserer jord, både den tradisjonelle land
adel og jordbruksindstrien, har vist seg å 
være de mest ineffektive, upålitelige og øde
leggende brukere av jordbruk sressurser. 

Kampen for kontroll 
Mange av dem som er kommet fram til at sult 
ikke utelukkende er et spørsmål om produk
sjon, k.)nkluderer i stedet med at det er et 
spørsmål om fordeling - å få maten ut til de 
sultende istedenfor til de velfødde. Vi er aven 
annen mening. Spørsmålet om fordeling 
gjenspeiler bare hovedspø rsmålet om kon
troll av og deltakelse i selve produksjonspro
sessen. 

Når vi forstår dette, vil vi oppdage at disse 
«sultende, fattige massene» som vi har lært å 
frykte, i virkeligheten er våre allierte. Vi del
tar alle, bevisst eller ikke, i en felles kamp for 
å få dekket menneskenes viktigste behov 
behovet for mat. «Mer mat» og til og med 
omfordelingsprogrammer som matforsy
ningshjelp og matrasjoneringskort, vil fort
sa tt bety mer sult, inntil vi greier å bli enige 
om hvem som skal kontrollere og hvem som 
skal delta i produksjonsprosessen . n 
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Delfinene svarte på fredning ske kon 
Delfinene i Svartehavet var sterkt truet av sine pla 
utryddelse da fredning ble innført i 1965. teen for 
Ifølge meldinger fra Sovjet skal frednin !lion m( 
gen ha hatt stor effekt, og bestanden skal Komi te 
være seksdoblet. Etter tellinger som er slag i ,
gjennomført nylig, er det nå 900 000 del være ut 
finer i Svartehavet. Størst er bestanden i setter i 
farvannene omkring Krimhalvøya . naturve 

og frem 
prenøre

Tigerskinn fortsatt handels mange r 
ler av Ivare 

Mens aksjonen for å redde tigeren nå 
begynner ågi resultater og den internasjo
nale pelshandelen har pålagt sine med Fugle
lemmer å avstå fra omsetning av bl.a. 

I en arti
tigerskinn, pågår fremdeles ulovlig jakt 

ble det og omsetning. I I ndia ble det hos en pels
skutt ellhandler nylig beslaglagt ulovlige vil tskinn 
ler i Ital 

til en verdi av 300 000 kroner, blant dem 
den tysk skinn av22 tigere. Også i Thailand begyn
den Vo ner tilværelsen å bli utrygg for folk som 
ligheten

driver illegal pelshandel. Deter satt i gang 
fugler ål en kampanje mot denne virksomheten, og 
truet trenylig ble det ved rassia hos en pelshandler 
tifuglebeslaglagt skinn av 27 leoparder og tre 
drar metigre. 
som ve 
år. Sorl 

Chile snauhogd av japanere? preside 
De siste restene av skog i den sørlige delen nen for 
av Chile vil snart forsvinne hvis det japan- drevne, 
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vår hjelp, taper vi helt av syne den enkle 
sannhet at sultne mennesker kan og vil fø seg 
selv hvis de får anledning til det. 

H vis det er slik a t folk ikke brødfør seg 
selv, kan man være ganske sikker på a t det 
skyldes uoverstigelige hindringer. Disse 
hindringene er imidlertid ikke de vanlige my
tene om sult og overbefolkning, for lite dyrk
bar jord, latskap, religiøse tabuer, vanskelig 
klima, mangel på teknologi, ulike handelsbe
tingeIser osv. Vår undersøkelse viser at den 
viktigste hindringen for selvforsyning er at et 
flertall av befolkningen ikke selv kontrollerer 
produksjonsprosessen, og at de stadig oftere 
ikke en gang får delta i produksjonen. 

Hvordan skal vi fjerne hindringene som 
ødelegger folks mulighet til å kontrollere pro
duksjonspn)sessen og til å fø seg selv ? Vi har 
kommet fram til at den løsningen vi fore slår 
~ at folk selv skal kontrollere matproduksjo
nen·- er den eneste garanti for varig produk
tivitet og sikre matforsyninger. De som mo
nopoliserer jord, både den tradisjonelle land
adel og jordbruksindstrien, har vist seg å 
være de mest ineffektive, upålitelige og øde
leggende brukere av jordbruksressurser. 

Kampen for kontroU 
Mange av dem som er kommet fram til at sult 
ikke utelukkende er et spørsmål om produk
sjon, kt}nkluderer i stedet med at det er et 
spørsmål om fordeling ~ å få maten ut til de 
sultende istedenfor til de velfødde. Vi er av en 
annen mening. Spørsmålet om fordeling 
gjenspeiler bare hovedspørsmålet om kon
troll av og deltakelse i selve produksjt}nspro
sessen. 

Når vi forstår dette, vil vi oppdage at disse 
«sultende, fattige massene» som vi har lært å 
frykte, i virkeligheten er våre allierte. Vi del
tar alle, bevisst eller ikke, i en felles kamp for 
å få dekket menneskenes viktigste behov ~ 
behovet for mat. «Mer mat» og til og med 
omfordelingsprogrammer som matforsy
ningshjelp og matrasjoneringskort, vil fort
satt bety mer sult, inntil vi greier å bli enige 
om hvem som skal kontrollere og hvem som 
skal delta i produksjonsprosessen. a 
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Delfinene svarte på fredning 
Delfinene i Svartehavet var sterkt truet av 
utryddelse da fredning ble innført i 1965. 
Ifølge meldinger fra Sovjet skal frednin
gen ha hatt stor effekt, og bestanden skal 
være seksdoblet. Etter tellinger som er 
gjennomført nylig, er det nå 900 000 del
finer i Svartehavet. Størst er bestanden i 
farvannene omkring Krimhalvøya. 

Tigerskinn fortsatt handels
vare 
Mens aksjonen for å redde tigeren nå 
begynner ågi resultater og den internasjo
nale pelshandelen har pålagt sine med
lemmer å avstå fra omsetning av bl.a. 
tigerskinn, pågår fremdeles ulovlig jakt 
og omsetning. I India ble det hos en pels
handler nylig beslaglagt ulovlige viltskinn 
til en verdi av 300 000 kroner, blant dem 
skinn av22 tigere. Også i Thailand begyn
ner tilværelsen å bli utrygg for folk som 
driver illegal pelshandel. Deter satt i gang 
en kampanje mot denne virksomheten, og 
nylig ble det ved rassia hos en pelshandler 
beslaglagt skinn av 27 leoparder og tre 
tigre. 

Chile snauhogd av japanere? 
De siste restene av skog i den sørlige delen 
avChile vil snart forsvinne hvis det japan-

Il 

ske konsernet Marubeni får gjennomføre 
sine planer, hevder den chilenske komi
teen for naturvern, som vil reise en opi
nion mot den hensynsløse skogsdriften. 
Komiteen peker bl.a. på at et viktig tre
slag i området, Chiles kjempelerk, vil 
være utryddet om ti år hvis hogsten fort
setter i samme tempo som nå. Chilenske 
naturvernere har laget en brosjyre, først 
og fremst myntet på arkitekter og entre
prenører, der det pekes p-'d. at det fins 
mange muligheter for å erstatte materia
ler av lerk. Disse må brukes' 

Fugleelskere på italiensk 
I en artikkel i Londonavisen «The Times» 
ble det nylig hevdet at det hver høst blir 
sku tt eller fanget 160 millioner trekkfug
ler i Italia. I et svar på artikkelen hevdet 
den tyske organisasjonen «Komite Gegen 
den VogeImord» at tallet var feil, i virke
ligheten dreier det seg om 300 millioner 
fugler årlig. Som eksempel på hvor sterkt 
truet trekkfuglene er, nevner de tyske an
tifuglemorderne at av seks svaler som 
drar mot sør om høsten, er det bare en 
som vender tilbake til hekkeplassen neste 
år. Som siste innlegg i debatten hevdet 
presidenten i den italienske organisasjo
nen for fugle vern at tallene var over
drevne, og at hans organisasjon har gjort 

fremskritt i sitt arbeide for å få slutt på 
trekkfuglfangsten. Vårjakt er blitt for
budt, og det er innført strenge restriksjo
ner på fangst med nett. Organisasjonen 
fortsetter si tt arbeide for strengere jak tbe
stemmelser, flere fuglereservater og utvi
det naturvernundervisning i skolene. 

Frosker og slanger i fare 
En ekspertgruppe innen Europarådet 
fastslår, etter å ha innhentet opplysninger 
fra medlemslandene, at bortimot halvpar
ten av Europas reptiler (krypdyr) og en 
tredjedel av amfibiene (padder) er truet av 
utryddelse. Den største faren for disse 
dyrene er i dag kommersiell utnyttelse. I 
1971 ble det fra et enkelt land i Europa 
eksportert omkring 400 000 landskilpad
der. I et annet land ble det i årene fra 1968 
til 1970 samlet inn 37 mnillioner frosker 
og skilpadder. Dyrene er dels solgt som 
mat, dels som kjeledyr, mensen del er gått 
til vitenskapelig bruk. 

Nei til vårjakt 
Etter at vårjakt på sjøfugl for få år siden 
ble forbudt i Sverige, har sterke krefter 
vært i sving for å innføre denne jak ten 
igjen. To ganger tidligere har Natur
vårdsverket avslått dette. Under henvis
ning til de tidligere avslag har verket nå 
anmodet regjeringen om å bli fr itatt for 
ytterligere utredninger om denne jakt
formen. Innføring av vårjakt vil skade 
Sveriges anseelse og gjøre det vanskelig 
å slutte seg til internasjonale konvensjo
ner om vern av trekkende arter , sier Na
turvårdsverket blant annet. 



Sanddyner med marehalm ved Kviljo , Lista. Større, sammenhengende 
sanddyner fins bare på Lista og Jæren. Foto: Klaus Høiland. 

Myr- og våtmarksområder 6 

Havstranda som naturressurs 


havstranda der det finnes et belte av løsmasser 
mellom havet og det egentlige fastlandet. De 
egentlige strendene dannes i grunne bukter, 
viker og fjordarmer hvor løsmassene har mu
ligheter for å samle seg, eller de kan utformes 
på steder hvor det allerede ligger løsmasser 
(f.eks. moreneområder og elvedeltaer). I 
trange fjorder og viker med stille, grunt hav
vatn vil vi få dannet akkumulasjonstrender 
med marsklandskap og strandenger som om
tal ti artikkel I. Her skal vi behandle de andre 

strandtypene, strandberg, rullesteinstrand og 
sandstrand, ofte kalt for hardbunnstrender. 
Felles for disse er at havet her virker erode
rende. Det legges ikke opp mudderflater av 
siltpartikler av flo og fjøre, til det er bølgepå
virkninga for sterk. Brenningene vil skylle 
inn sand, grus og stein alt etter som bunnfor
holda er i havet. Når bølgene trekker seg 
tilbake, vil disse relativt grove partiklene bli 
liggende igjen dersom de rette kystformasjo
nene er tilstede . De fine siltpartiklene blir 
derimot dratt tilbake i havet igjen. Sjøen vil 
slipe steinene og gruspartiklene glatte og 
runde, vi snakker derfor ofte om rullestein. 
Havstrandas utstrekning kan enten defineres 
geomorfologisk eller botanisk. Ved den før
ste definisjonen vil havstranda bare være det 
området hvor havet tydelig påvirker berg
grunnen og løsmassene, det vil ofte si beltet 
hvor det er skylt opp løsmasser. Ved den 
andre definisjonen går havstranda så langt 
inn som det gror strandplanter, og den vil 
derved vanligvis dekke et større område. 
Strandplantene har tilpasset seg de salte om
givelsene og vil derfor kunne vokse så langt 
inn som det blåser dråper og skum fra havet 
eller hvor grunnvatnet inneholder salt. Men 
de er konkurransesvake, og vil trenges til
bake av mindre salttålende, men mer konkur
ransedyktig vegetasjon etterhvert som vi fjer
ner oss fra havkanten. Hvor langt ut i havet 
stranda skal avgrenses er vanskelig å si, men 
de fleste rekner fjøresona med til stranda. 
Ofte vil vinden også være med på å utforme 
strandområdene, slik at vegetasjonen mange 
steder vil være like mye preget a v vind som a v 
hav. 

Strandberg 
Strandberg dannes, som vi har sett, der det 
ikke er mulig for løsmassene å samle seg. 
Dette er den aller vanligste strandtypen i 
Norge (vi kanjo tenke på skjærgården). Arts
messig er vegetasjonen oftest svært fattig, 
men dette betyr ikke at den er uinteressant. 

Fig. J. 
berg. 
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Norges kyst er med sine fjorder og bukter 
faktisk like lang som avstanden mellom po
lene' Det var isbreene under siste istid som 
grov ut fjordene og buktene, og som formet 
skjærgården vår. Dessuten skjøv isen fram 
stein og grus i form av endemorener. Disse 
har blitt liggende igjen som store rullestein
og grusområder (f.eks. Jomfruland og Mø
len). Det er nettopp skjærgården og fjordene 
som karakteriserer Norges kyst mer enn noe 
annet. 

Havstrandas utforming skyldes mange for
hold: Kystlinjens topografi og form, for
skjellen mellom flo og fjøre, bølgeslags
påvirkning, vindstyrke og løsmassene på 
havbunnen. Grovt sett kan vi dele havstren
denei to typer: l. s{mndherg der fjellet stuper 
rett ned i sjøen, og hvor det ikke er muligheter 
for løsmasser å samle seg. Strandberg finner 
vi på utstikkende odder og nes, rette strand
linjer, holmer og skjær, eller ved bukter og 
viker hvor det er brådjupt. 2. den egentlige 
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havstranda der det finnes et belte av løsmasser 
mellom havet og det egentlige fastlandet. De 
egentlige strendene dannes i grunne bukter, 
viker og fjordarmer hvor løsmassene har mu
ligheter for å samle seg, eller de kan utformes 
på steder hvor det allerede ligger løsmasser 
(f.eks. moreneområder og elvedeltaer). I 
trange fjorder og viker med stille, grunt hav
vatn vil vi få dannet akkumulasjonstrender 
med marsklandskap og strandenger som om
tal ti artikkel l . Her skal vi behandle de andre 

strandtypene, strandberg, rullesteinstrand og 

sandstrand, ofte kalt for hardbunnstrender. 

Felles for disse er at havet her virker erode

rencle. Det legges ikke opp mudderflater av 

siltpartikler av flo og fjøre, til det er bølgepå

virkninga for sterk. Brenningene vil skylle 

inn sand, grus og stein alt etter som bunnfor

holda er i havet. Når bølgene trekker seg 

tilbake, vil disse relativt grove partiklene bli 

liggende igjen dersom de rette kystformasjo

nene er tilstede. De fine siltpartiklene blir 

derimot dratt tilbake i havet igjen. Sjøen vil 

slipe steinene og gruspartiklene glatte og 

runde, vi snakker derfor ofte om rullestein. 

Havstrandas utstrekning kan enten defineres 

geomorfologisk eller botanisk . Ved den før

ste definisjonen vil havstranda bare være det 

området hvor havet tydelig påvirker berg

grunnen og løsmassene, det vil ofte si beltet 

hvor det er skylt opp løsmasser. Ved den 

andre definisjonen går havstranda så langt 

inn som det gror strandplanter, og den vil 

derved vanligvis dekke et større område. 

Strandplantene har tilpasset seg de salte om

givelsene og vil derfor kunne vokse så langt 

inn som det blåser dråper og skum fra havet 

eller hvor grunnvatnet inneholder salt. Men 

de er konkurransesvake, og vil trenges til

bake av mindre salttålende, men mer konkur

ransedyktig vegetasjon etterhvert som vi fjer

ner oss fra havkanten. Hvor langt ut i havet 

stranda skal avgrenses er vanskelig å si , men 

de fleste rekner fjøresona med til stranda. 

Ofte vil vinden også være med på å utfomle 

strandområdene, slik at vegetasjonen mange 

steder vil være like mye preget av vind som av 

hav. 


Strandberg 

Strandberg dannes, som vi har sett, der det 

ikke er mulig for løsmassene å samle seg. 

Dette er den aller vanligste strandtypen i 

Norge (vi kan jo tenke på skjærgården). Arts

messig er vegetasjonen oftest svært fattig, 

men dette betyr ikke at den er uinteressant. 


Fig. I. Plante- ogdyrelivet langs et strand
berg. 
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Når.vi beveger oss opp over et strandberg, vil 
den direkte påvirkningen fra havvatnet bli 
gradvis mindre. Derved vil plantene og dyra 
fordele seg i bestemte økologiske belter alt 
etter hvor mye havvatn og uttørkning de tåler 
(fig. I). Sjøsona (sublittoralsona) omfatter alt 
under normal fjøre og ned til 10- 20 m djup. 
Av planter vil vi nederst finne mange rødal
ger som svartkluft, krusf1ik, vortef1ik , fager
ving og rugl. Deres røde fargestoff fanger lett 
opp blå og grønne lysstråler som nettopp er 
de strålene som trenger djupest ned i kl art 
havva tn . Ovafor og omtrent opp ti l fjøremå
let kommer store «skogen> av stortare, finger 
tare og vuta re sammen med skolmtang og 
sagtang. I litt roligere vatn er også sukkertare 
vanlig. Innimellom taren og på sel ve berget er 
det et rik t liv av blåskjell og andre muslinger, 
snegler, krepsdyr, sjøs~jerner , kråkeboller, 
mangebørstemak k, sjømser og hydn)ider. 
Mange dyr og alger er festet på selve tare
pl antene. Vi finne r også flere fiske r som har 
sin hovedoppholdsplass i taresk ogene ved 
strandbergene : F .e ks. ålekone , tangbrosmer, 
berggyH, bergnebb , bl åstål og rødnebb, nåle
fi sker, kutlinger og ulker; kort sagt alle de 
velkjente «kattefisk ene» en ofte få r på kro
ken. Det er i taresk ,)gene kyst-h)rsken, hum
meren og ta.skekrabben finner hovedføden. 
Fjøresorw (Iittlmtl so na) er om rådet mellom 

tanglu s. Før i tida bruk te kystbefolkningen 
tang og tare til gjødsel og for. A v tangasken 
lItvant en jod. Idag spiller tare-ar tene stor 
rolle ved at de leverer algin syre, fuco idin , 
laminarin og man nitol. Alginater finner ut
strakt anvendelse som tyknings og klebe
middel i næringsmiddel-, farge- og papirin
dustri. Mannitol brukes til så forskjelli ge ting 
som sprengstoff l)g søtnin gsm iddel for suk
kersjuke. Våre til synela tende uproduktive 
strand berg representerer i virkeliglleten en 
viktig naturressurs. Norge har derfor et stort 
ansvar slik at vi ikke ødelegger denne ressur
sen ved f.eks. olj eforurensninger (l)m ,)Ije , se 
Norsk Natur 1976, s. 99-·1 13). Ovafor fjøre
so na kommer bølgeslagsona (supralittoral
sona) som strekk er seg så langt opp brennin
gene normalt når. Den mekaniske påkjennin
ge n fra havva tnet er svært stor, og de eneste 
orga ni smene som klarer seg er noen få laver 
og blågrønnalger som danner svarte, tynne 
skorper. Typisk er laven marebek (Jlerruca
ria maura) og bl ågrønnalgen Cilln /hri.~ SCli

pl/lomm. I praksis defi neres bølgesla gso na så 
høgt opp Sl)m Calothrix scop/llnmm kan 
vokse. Bredden på de l,m talte sonene vil va 
riere alt etter vin dpåvirkn in g, bølgeslags
styrke og f,)[Skje ll fl offjøre. Den siste sona, 
sjørokksnl1a (epilith)falsona), kan rek nes fra 
øverste Calothrix til der det etableres tett, 

harde, sure bergarter, og nyperose og slåpe
tom på mer næringsrikt berg. 

Av fugler som hekker på og nær strandber
gene kan vi nevne måke- og terne-arter, tyvjo, 
teist, storskarv, småskarv, tjeld , skjærpip
lerke og ærfugl. Måkene og ternene legger 
ofte egga direkte i groper l)g sprekker i ber
ge t. Man må ikke oppholde seg for lenge på 
områder der det hekker sjøfugl, fuglene 
skremmes og de ubeskyttete egga kan derved 
bli ovefl)pphetet av sola. Nordpå spiller dun
sanking fra ærfuglenes reir en viss økonomisk 
ro lle. Nord-N\)rge-kysten er berømt for sine 
fugleQe ll med krykkje, alke, lomvi og lunde 
som de vi ktigste artene. 

Rullesteinstrender 
Der hvor endem\)rener går ut i havet, eller 
hvor brenningene er så kraftige at det bare er 
stein som kan bli li ggende igjen av det løs
materialet havet skyll er opp, dannes det rul
lestein strender. Di sse rullestein strendene er 
et sv,ert karak teri stisk innslag langs kysten 
vår. På mange måter inntar rul lesteinstren
dene en mell omstill ing mell om strandberg og 
strandenger. Mange av strandbergenes plan
ter l)g dyr finn er vi igjen på selve steinene, 
mens pl anter som mere hører strandengene 
til kan vokse på det skrinne jordsmonnet som 
dannes mellom steinene. Sj øSl)na og fjøre

dylle, krushøymol, strandkål og østersurt. 
Plantene er salttålende, og mange har et 
voksaktig besky ttende overtrekk på blad og 
stengler. På de mest utsa tte rullesteinstren
dene kan vegeta~i onen mangle full stendig, 
her blir ha vpåvirkninga for kraftig for de 
relativt skjøre karplantene. 

A v fugler som ofte oppholder seg på rulle
steinstrender kan vi nevne stein vender, fjø
replytt og tjeld. Som navnet sier, snur stein
venderen på småstein i fjøresona og spiser 
smådyr som lever under dem. 

Sandstrender 
Sandstrender dannes i bukter l)g viker på 
steder hvor havbunnen består av sand. 
Sandstrender er va nlige i Norge, men det er 
bare få stede r de er så store at det kan dannes 
sa nddyner (som vi snart skal k\)mme tilbake 
til). Vanli gvis vil hve rk en de store alge ne eller 
strandbergenes dyr finne seg til relte i den 
løse sanden . Derfor vil sjøsona , Qøreso na og 
det meste av bølgeslagso na praktisk talt være 
vegetasjonsløs. Dyreli ve t er c)gså sparsomt, 
va nli gst er sa nd skJell ,hjerteskjell , Oøremakk , 
strandkrabbe, sandkutling og små indi vider 
av rødspette, skru bbe og sa ndflyndre. På 
sa ndstrender dan nes det også tangvoller hvor 
vi kan finne strandreddik , tangmelde, brusk
meide og sodaurt (av asken til den siste ut
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nomlai fl" og (jøre. Mer prak ti sk er det å 
rekne den som området mellom øverste sag
tang og øverste rur. Ruren , som er et fas tsi t
tende krepsdy r, danner ofte en ka ra k teris
ti sk, kvit bord . Nede rst i fjøre so na finner vi 
blæretang og grisetang. l de øvre delene vil 
kaurtangen ,)fte domi nere, og helt øverst, ja 
til og med over rurbeltet vil vi vest- og no rd på 
finne den lille sauetangen. Dyra i fjøresona er 
gjerne mer ell er mindre fastsittende. Ved 
tjøre sjø kJemmer de skallene fast til berget og 
unngår derved uttørkning, f.eks. albueskjell, 
strandsnegler og ska llu s; ell er de lukker igj en 

høge re vegetasjon. I denne sona skjer havpå
vi rkninga vesen tli g i f,)rm av dråper l)g sk um. 
Like ovafor de svarte bel tene i bølgeslagso na 
kl)mmer et oransjegult belte som s<'C' rli g be
står av messin glav (Xanth.oria J!a rieti/1a) . 
Denne tåler mindre sal t, men liker gc)d t nit
rogengjødslinga fra sjøfuglene. Ova for kom
mer diverse grå skorpe\av, sal tragg (R at/1a
lina si/iq/losa) og saltmose (Sch is lidiw11 nw
ritill1/1m ). I bergsprekk er kan det dan nes n,)k 
jord til at blclmsterplanter finn er fo tfes te. Her 
vil vi finn e sa lt- og tørketålende urter som 
fjøreko ll, bitter bergknapp og strandlauk. 

sc) na inneh,)lder stort sett de samme ,wganis
mene som strandbergene. I bølgeslagsonas 
øverste deler finnes de såka lte /{fl1g vnllenc 
Dette er hauge r av tang, tare l)g annet driv
gods som brenningene skyll er inn på den flate 
nd lesteins tranda, og som vi l bli li ggende 
igjen å råtne. Derved frigjøres det mye pl an
tenæring som fc)sfat og nitrat. På tangvollene 
vi l vi ,)fte finne en frc)d ig vegetasjo n av ett
årige, salttålende planter som drar nytte av 
næringa. Van li ge er strandreddik , tangmelde, 
strandmelde l)g strandbalderbrå, dessuten 
fl ere av våre ve lkje nte ugras som kvassdå, 

va nt en soda). Innafor vil vi finne en mer eller 
mindre skrinn vege ta ~j on av fl erårige planter . 
For at de fl erårige plantene skal kunne finne 
fotfeste i den løse sanden, har de oftest et 
vidtgående, krypende rotsystem. Bladene er 
gjerne stive av ki selsyre og/eller har et solid 
voksovertrekk som beskyttelse mot sa nden. 
Vanlige plan ter er strandrug, sa ndstarr, 
strandarve og strandf1 atbelg. 

Ved sterk vindpåvirkning og SW re tilgjen
geli ge sandmengder vil sanden lett ku nne 
blåse innover land som .flygesand. En del 
planter som mareh alm , strandk veke og 

en åpning øve rst i skallet, som hc) S rur. Andre Etterhvert vil det dannes en mer sa mmenhen klengemaure, vassarve, tungras og hønse
dyr lever mell om ta ngpla ntene l)g dekkes av 
den fuk tige tan ge n ved fjøre . Dette gjelder 
fi sker som tangspre ll , tangsnell e og enkelte 
klltlinger, og krepsdy r som tanglopper og 

gende vege tasjon. Vi får ofte tørr-enger av 
rødsvingel, sa uesvingel og finn topp. De før
ste tre- og buskaktige plan tene som gjerne 
etablerer seg er krekli ng, ei ner og fu ru på 

gras. I nnafc)r tangvoll ene kommer en sv,ert 
skrinn vegetasjon av fl erårige , kraftige plan
ter med et vid tgående ro tsystem , f. eks. 
strandrug, strandkvan n, strandkjeks, åker-

De slOrs[e rullesleinslrent!el1e dannes der store 
endemorener går ut i havet. 
Foto : Klaus Høiland. 
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harde, sure bergarter, og nyperose og slåpe
tom på mer næringsrikt berg. 

Av fugler som hekker på og nær strandber
gene kan vi nevne måke- og terne-arter, tyvjo, 
teist, storskarv, småskarv, tjeld, skjærpip
lerke og ærfugl. Måkene og ternene legger 
ofte egga direkte i groper og sprekker i ber
get. Man må ikke oppholde seg for lenge på 
områder der det hekker sjø fu gl, fu glene 
skremmes og de ubeskyttete egga kan derved 
bli overopphetet av sola. Nordpå spiller dun
sank ing fra ærfuglenes rei r en viss økonomisk 
ro lle. Nord-N,xge-kysten er berømt for sine 
fuglefJ ell med krykkje, alke, lomvi og lunde 
som de viktigste artene. 

Rullesteinstrender 
Der hvor endemorener går ut i havet, eller 
hvor brenningene er så kraftige at det bare er 
stein som kan bli li gge nde igjen av det løs
materialet ha ve t skyller \)PP, dannes det rul
lesteinstrender. Disse rullesteinstrendene er 
e l sv,ert karak teris ti sk in nslag langs kysten 
vår. På mange måter inntar rullesteinstren
dene en mell,)mstilling mellom strandberg og 
strandenger. Mange av strandbergenes plan
ter ,lg dyr finn er vi igjen på selve steinene, 
mens planter s,ml mere hører strandengene 
til kan v,)kse på det skrinne jordsmonnet som 
dannes melllJm steinene. Sjøsllna og f]øre
sona inneholder stort se tt de samme orga ni s
mene som strandbergene. l bølgeslagsonas 
øve rste deler fin nes de såkal te /angvolll'lle. 
Dette er hauger av ta ng, tare og annet dri v
gods S\lm brenninge ne skyller inn på den flate 
rullesteinstranda, llg som vil bli liggende 
igje n å råtne. Derved fr igjøres det mye plan
tenæring SlJm f,)sfa t og nitrat. På tangvollene 
vil vi ' lfte finne en frodig vegetasjon av ett
årige, sa lttålende plan ter S\Jm drar nytte av 
meringa. Vanlige er strandredd ik , tangmelde, 
strandmelde og strandbalderbrå, dessuten 
fl ere av våre velkjente ugras som kvassdå, 
klengemaure, vassa rve, tungras og hønsc
gras . Innafor tangvollene kommer en sv<ert 
skrinn vegetasj,)n av Oerårige, kraftige plan
ter med et vidtgåe nde mtsystem, f.eks. 
strand rug, strandkvann , strandkjeks, åker

dylle, krushøymol, strandkål og østersurt. 
Plantene er salttålende, og mange har et 
voksaktig beskyttende overtrekk på blad og 
stengler. På de mest utsatte rullesteinstren
dene kan vegetasjonen mangle fulls tendig, 
her blir havpåvirkni nga fo r kraftig for de 
relativt skjøre karplantene. 

A v fu gler som ofte oppholder seg på rulle
steinstrender kan vi nevne steinvender, fjø
replytt og tjeld. Som navnet sier, snur stein
venderen på småstein i fjøresona og spiser 
smådyr som lever under dem. 

Sandstrender 
Sandstrender dannes i bukter \lg viker på 
steder hvo r havbunnen består av sand. 
Sandstrender er va nlige i Norge , men det er 
bare få steder de er så store at det kan dannes 
sanddyner (som vi snart skal komme tilbake 
til ). Vanligvi s vil hverken de store al gene eller 
strandberge nes dyr finn e seg til rette i den 
løse sanden. Derfor vil sjøso na , f]øresona og 
det meste av bølgeslagsona prak tisk tal t være 
vege tasjonsløs. Dyrelivet er også sparsomt, 
vanligst er sa ndskjell , hjerteskjell, f]ø remakk, 
strandkrabbe, sandklltling ,)g små individer 
av rødspe tte, skrubbe og sandflyndre. På 
sandstrender dan nes det ,)gså tangvoller hvor 
vi kan finne strandreddi k, ta ngmelde, brusk
meide \)g sodaurt (av asken til den siste ut
vant en soda). Innafor vil vi finne en me r eller 
mi ndre sk rinn vege tasjon av fleråri ge planter. 
For at de flerårige pl antene skal kunne finne 
fo tfeste i den løse sa nden, har de o ftest et 
vidtgående, krypende ro tsystem. Bladene er 
gjerne sti ve av kiselsyre l)g!el ler har et sol id 
voksovertrekk som besky ttelse mot sanden. 
Vanlige planter er strandrug, sa ndstarr , 
strandarve ,)g strandfl atbelg. 

Ved sterk vindpåvirk ning og st,xe tilgjen
gelige sandmengder vil sanden lett kunne 
blåse in nover land som jly!!;esand. En del 
planter som marehalm, strandk veke og 

De slørste r/.//Ies feinslrendene dannes der slOre 

endemorener geir III i havel. 

F%: Klalls Hoiland. 


strandrug er spesiali sert til å leve i flygesa nd 
ved at de danner tette tuer som OPP!';1 nger den 
fyk ende sanden. Ved oversanding begynner 
skudde å vokse oppover slik at planten kom
mer fri . Derved kan det oppfanges mere sand . 
Et terhvert få r vi dan net store sanddyner. 
Sanddynevegetasjonen betyr på steder som 

.Lista og Jæren enormt mye for å hindre 
sandOukt og derved ødeleggelse av jordbruk 
og bebyggelse. På steder der det er fare fo r 
sandflukt plantes det ofte ut marehalm . (1 
Nederland sier man at marehalmen betyr 
mere fo r landets si kkerhet enn hele den hol
la ndske arme.) Det er derfor svært vik tig å 
verne ,lm sanddynevegetasjonen slik at ikke 
motorkjøretøyer, bebyggelse eller for mye 
tråk k (f.eks. ved bading) ødelegger det ver
difulle plan tedekket. Innover etableres vege
tas jonen mere, og vi får gjerne ei dyne-grashei 
d,)minert av lavt gras og andre tørketålende 
urter. Det hender ,)fte a t bølgeslag eller sterk 
vind bryter seg åpning i sanddyne-randen. 
Derved vil det oppstå noe som likner på 
vind tun nel. Sandkornene vil bl åse med stor 
kraft gjennom åpningen, og de vil fa ktisk 
«slipe» ned de bakenfo rli ggende områdene. 

Det graves ofte utei trau forma uthulning bak 
åpningen, og sa nden vil kunne erodere helt 
ned til grunn va tnet. Om våren og høsten vil 
det gjerne være åpent vatn i disse «dyne
traua» (et fenomen som vanligvis forbløffer 
fol k første gang de vandrer gjennom disse 
tilsynelatende ørkenaktige sanddyneland
skapene). Om sommeren tørker dynetraua 
inn , men vegetasjonen bærer preg av fuktig
het. Det er et sterkt innslag av mer eller 
mindre fuktighetselskende planter som kryp
vier, krypk vein , slåttestarr , skogsiv, sandsiv, 
myrklegg ,lg engkarse. På steder med mye 
skjell sand kan vi finn e sjeldnere, kalkkre
vende planter som jåblom, tusengylden, eng
marihand og strandmarihand. I dynetraua 
hekker ofte vipe, sandlo og heipiplerke. I vårt 
land har vi svært få sanddynenm råder av 
større utstrekning. De største ligger på Lista 
og .l æren. M indre områder kan vi finne over 
store deler av Sørlandskysten, pa Karmøy og 
Nord-Møre. På Lista og Jæren er det under 
utarbeidelse verneforslag for en del sanddy
neområder, og det er å håpe at også flere av 
våre andre strand typer kan bli sikret for 
ettertida. 
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NORDLAND 

Et samfunn i balanse med naturen 
- nesten til nå 

N åraltkommer til alt: Kjenner vi egentlig 
Norge? Hva vet vi egentlig om hver

. andre? Om forskjeller i levekår og kultur? 
Diffust aner nok noen hver at det kanskje 

er så som så med kunnskapene. Plutselig er 
det noen som sier at «på våre kanter» er 
Linjegods et tilbakeskritt. Eller de slår i bor

det for å slippe automatsentralen. Vi stopper 
opp, men før anelsen er blitt tanke har vi - det 
store Vi - avvist det hele som bakstreversk 
uforstand. Hadde VI brydd oss med å analy
sere årsakene, lytte til meningene og prøve 
å tolke ytringene mer i sammenheng, så 
hadde vi sikkert også visst mer. 

Men viten er ofte brysom ballast. Det er og 
har alltid vært enklest å mene når man lite 
forstår. I et par hundre år ble således den 
nordlandske bonde ansett som dum og doven 
fordi han tillot seg å dra fisk opp ~v havet: 
«Den nordlandske Nation synes i 
alminnelighet temmelig at inclinere 

] 

J 


til Ladhed. Dovenskab og heslige 
Laster. som foruden uorden i det 
moralske. tillige fører største Tab 
og Skade med sig i det huuslige. 
Deres hengivenhed til Havet og Fi
skeriet er næsten i exessu .. alt fra de 
spådeste aar til den graae alder hvad 
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Men viten er ofte brysom ballast. Det er og til Ladhed, Dovenskah og heslige 

har alltid vært enklest å mene når man lite Laster, som foruden uorden i det 
forstår. l et par hundre år ble således den moralske, ' tillige fører største Tab 
nordlandske bonde ansett som dum og doven og Skade med sig.i det huuslige. 
fordi han tillot seg å dra fisk. opp ~v havet: Deres hengivenhed til Havet og Fi
«Den nordlandske Nation synes i skeriet er næslen i exessu; allfra de 
alminnelighet temmelig at inclinere spådeste aar til den graae alder hvad 

der kan føre Baade og røre aarene, 
ligger bestandig paa Havet , Vinter 
OR Sommer, i Tiide OR Utide». 

Slik skreven embedsmann i 1775, og i noen 
penere former mer enn mange like til i dag. I 
min studietid husker jeg fra departements
folk følgende definisjon av ei jukse «det er et 
snøre med en torsk i den ene enden, og en 
tosk i den andre». Men først nå, 200 år etter 
det første sitatet, ser det ut til at man har 
lykkes med å skille jordbrukeren fra fiske
ren. 

Ennå i 1960 var kombinasjonsbruket van
lig. Men i tiåret som fulgte forsvant c/3 av 
dem. I dag kan vi vel nesten regne dem som 
fortidsminner. 

Men til hvilken pris skjedde omveltnin
gen? Så visst ikke til jordbrukets fremme i alle 
fall. Fra stort sett å være en sjølforsynt lands
del helt til i I 940-årene, er den gått over til å 
bli en betydelig netto importør av landbruks
produkter.Landbruksarealene er de siste 
tiårene redusert, kvaliteten av jorda forrin
ges, produksjonen pr. mål synker. Men inn
satsen av kunstgjødsel, dieselolje og kapital 
bare øker. Til glede for hvem? 

Det nordlandske samfunn, som like til i 
30-årene var i hannoni med naturen, er nå 
kommet i utakt med de~. Samtidig er store 
deler av det samme samfunn også i ferd med 
å bryte sammen. 

Fylkesagronom og forfatter Knut Moe på
viser at det har skjedd, hvordan det skjedde 
og hvorfor. Dokumentet heter «Bygdefolket 
i Nordland». Det er skrevet til Nordland 
landbruksselskap's l OO-års jubileum og er på 
365 sider grundig dokumentert og kommen

tert stoff. Forfatteren er så langt fra noen 
rabulistisk ungdom. Han ble nettopp pensjo
nist etter et langt yrkesliv viet den landsdelen 
han nærer dyp kjærlighet til. 

Stoffet er overveldende rikt. Men boka 
utmerker seg først og fremst ved å være vel
skrevet. Kanskje noe fragmentarisk og litt 
fattig på sammenfattende teorier. Men lett
lest. Den som interesserer seg for samfunnet 
og dets utvikling vil nesten føle den som 
spennende. I alle fall grep jeg meg selv stadig 
i å lese litt mer enn jeg hadde tenkt den 
kvelden, for jeg måtte se hvordan det 
gikk...En offentlig samfunnsplanlegger blir 
rent misunnelig over å se hvordan forfatteren 
klarer det vanskeligste av alt, nemlig å be
skrive hvordan «alt henger sammen med alt», 
slik at myriader av enkelthendelser og inn
blandede personer ikke blir et kaos av løs
revne opplevelser, men en helhet. 

Moe nektet å gjøre det lett for seg selv ved 
å skrive bare om landbruket i Nordland. Det 
aner ham at nettopp i denne så tidstypiske 
spesialiseringen av ansvar og tankegang må 
noe av årsakene til sammenbruddet ligge. 
Han nekter å betrakte bonden bare som en 
produksjonsfaktor, om aldri så viktig. Bon
den er noe mer. Han er først og fremst et 
menneske. Det er ikke produsenter som dan
ner samfunn. Det er mennesker. 

Hele tiden er det mennesker vi møter i 
boka. Tjenestemenn og politikere får beholde 
sin personlighet. Tall, statistikker og andre 
fakta brukes for å belyse resultatene av men
neskers virke. Nettopp derfor gjør Moe ut
viklingen forståelig for oss. Den er ikke len
ger et abstrakt imperativ det ikke nytter å 
styre, enn si kjempe i mot. Moe tar den 
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ganske enkelt for det den er, men som vi så 
,)fte glemmer, nemlig summen av de få store 
og mange små beslutninger vi lar styre våre 
handlinger fra dag til dag. 

N'år sant skal sies, gir vel ikke boka et 
balansert bilde av alle bygdefolk s kår og 
livssituasjon gjennom de omtalte 100 år. 
Bygda er se tt «fra fjøsdøra». Det er derfor 
den er så virke lighetsnær. Men deJ111ed blir de 
som ikke hadde noe fj øs behandlet relativt 
perifert. I sær i bokas siste del, ti den etter 
krigen. Noen stor inn vending er det ikke. 
Dels var an tallet brukere bemerkelsesverd ig 
høy t (og brukene til svarende små). Gruppene 
daglønnere, eneyrke fi skere O.l. blir rela tivt 
små. Den sosiale overklasse behandles stort 
sett ikke som bygdefolk, og det er vel riktig. 
Dels var de få og dels sto de utenfor bygde
sa mfunnet, sel v om de bodde der. 

Det vese ntlige formålet med boka har vært 
å beskrive landbruket i Nordland slik det 
totalt sett va r vevet sammen med det hele og 
komplette samfun n. I vår spesialist- og sek
tor pregede tid er vi blitt så va nt til ,\ betrakte 
samfu nnet som en stabel løsrevne elementer 
at vi blir forvirret når noen presenterer dem 
som byggverk. Måtte Oer fø lge Moe i så 
måte ' 

Som en avslutning skal jeg gi noen eksem 
pler på hans måte å skri ve på: 

Allmennskolen blir beskrevet stort sett vel
vi llig, men han har også øyne for de ns mang
ler: 

«DI:'/ var dl:' 11 ,e l' I:' ling sm,., bil:' 
/ll l:'lall , dl:'! slim fy lle bygdelil/kels 
hvadag, Iradisionsslo!f' Fu Nord
lalld. jordbruksdl'l/ i. fiskl:' og hus
flid. 011/ del i del hele hadde Vll'l'I 

mulig cl gi slik undervisning ndr del 
bare var 10- /2 ukas skoll'gang, 1:'1' 

vel jilrreslen el spørsmål. Pa den 
annen side går de l vanskelig an cl 
jilmek le al sklilen bidrog lil Ol ung
dOI11I11('/1 blI' ji-I'/'I1l17l'df!jort for sitt 
opprinneligl:' miliø, og al den I,ertl:' 
ringet/k l for prim,errueringene.» 

Langsomt virker slike ting til å forandre 
innsti ll ingen i et folk. Kanskje vi her har sett 
et glimt av forklaringen på hvorfo r vi i dag 
har problemer med å skille mellom ny ttig og 
unyttig arbeid ? - Et problem Moe kommen
terer sli k: 

«Del må komme en ot71v/lrdering av 
h va som er nyLtig og IInyllig arbeid 
i sam/ill1nel.1 dag dømml:'/' vi nytten 
bare eller kroner og ører i brutto 
l1osi(!/1olproduk t. Om el yrke ska
per slInne mennesker på kropp OR 
sinn og el annel skaper nervl:'vrak, 
las dette ikke med i regneslykkl:' t. 
Om el yrke pleier OK kulliver(!/' no
/1.11' og el unnetforstyrrer og ødell:'g
RI:'/' den, så komll1er del ikke/ram i 
na.\/onalregnsk apel.» 

M rl1: 
«Del lar .I'l:'g onlakelig gjøre cl 

lagl:' el tallmessig l1ormsyst(!/'/1 som 
tor rned alle dissetak lorene oKjlerl:' 
til. Nå kommer vi så langl hos oss al 
vi hor 1:'1 slondplInk Ik lartjiml1ull:'f'l 
ov bygde/illkel siøl ) Det haster Ined 
jimnuleringen.jill· dl:' l el' ikke lenge 
/or garnbommen løper lom nå .!> 

Så kan vi reOektere over beskri velsen av 
de t samfunn SO I11 var, og som vitterli g var 
øk,)logisk forsvarlig. Og, som slett ikke va r så 
fa tti g som vi gjerne vil ha det til , når vi 
unnskylder dagens rovdrift pi't na turressur
ser. Fordi naturnæri ngene domi nerte så 
sterkt i Nordland like til siste krig, kan Moe 
i et eget avsni tt t.o.m. dokumentere at 

«De beryktede 30-årene var en vekstpe
riode i Nordland.» Jo da , fo rfa tteren går 
gjerne på tvers av ved tatte «sannheter». 
Kanskje er ikke alt han sier like vist. Men du 
verden, det er herli g å møte et menneske som 
tenker ,.jøl' 

Så å si «på kjøpe t» vil de neste lesere av 
boka få en ny og ikke ubetydelig provins til 
landet lag t. De vil ga nske enkelt vill' mer om 
Norge og dets mangfol di ghet. ff 

Hvor mye 
.


energI 
trenger vi? 

Energidebatten har som regel som utgangs
punkt a t vi trenger mer energi. Spørsmålet 
blir da å avgjøre hvordan vi skal kunne pro
dusere mer til en lavest mulig pris og med de 
laveste miljøkostn ader. Dermed kommer 
man inn i en deba tt på ekspertenes premisser 
om hva som er minst ille av atomkra ft , vann
kraft eller olje, og i de neste land ender man 
med mer av alt -- altså det motsa tte av hva de 
Oeste miljøbevisste går inn for. Det er for å 
lI nn gå en slik debatt at vi må begynne å 
analysere hvor mye energi som trengs for å 
dekke våre behov fo r mat, klær, bolig, helse
tjenester, arbeidsplasser, transport og kom
muni kasjon. Dessu ten må vi fin ne ut hVl:'m 
som trenger energi mest, slik at de som har 
størst behov, bli r tilgodese tt/ol' de som alle
rede bruker fil l' mye. 

Hvem som bruker hva av rå varer og energi 
her i verden begyn ner etter hvert å bli kjent : 
Ser man på grupper av land , finner vi at 
indus tri landa med bare 30% av verdens be
f!)lk ning bruker nær 85% av all tilgjengelig 
«Kommersiell» energi (som til svarer !)ver 
96% av totalen), mens lItviklingslanda med 
70% av befolkn ingen bare bruker 15% av 
energien. Til tross for dette går industrilan
dene in n for il øke sitt energi forbruk og or
ga ni serer seg i en !(klubb» for å sikre veksten 
i framtida. Medlemmene i Det Internasjonale 
Energibyråe t (IEA), de ves tlige industriland, 
er en ige om å oppre ttholde eksisterende for
syningskilder fo r energi, og å øke energipro
duksjonen innen egne områder. Det er de 
rikeste landene som også i framtida vil 1'01'

AV DAG POLESZYNSKI 


Foto Helge Sunde 
søke å sikre seg brorparten av til gjengelig 
energi - de som har mest fra før, søker stadig 
mer. Dette betyr at mindre energi blir til gjen
gelig for fattige land, og at lett til gjengelige 
olje-, gass- og kullreserver brukes opp av vår 
generasjon og dermed ik ke kan benyttes av 
våre etterk ommere. 

Omk ring 97% av energiforsyningen i ver
den skri ver seg fra fossil brensel (olje, gass og 
kull ). Av de tte representerer olje 40%, ku ll 
38% og gass 19%. Det som det fi nnes minst 
av, olje oggass, tappes ut fortest, men bruken 
av kull har vis t bare en liten økning i dette 
århundret. Industrilandene er mest avhen
gige av olje, fo rdi dette er en spesielt rimelig 
og anve ndeli g energikilde. Tidlig i år økte 
USA 's oljeim port til 44'/" av oljekonsumet, 
mens land som Japan og EF-medlemmene 
importerer nesten altdetde bruker. Derfor er 
i-landene spesiel t interessert i fl sikre oljefnr
syningene. Dette gjøres på nere måter : I ) 
Man opprette r en «krisefordelingsplaIl>I hvor 
IEA-medlemmene f,) rdeler olje seg i mell om 
i til fe lle aven ny «boiko tt» fra oljelandenes 
(OPEC) side, og 2) ma n ,)ppmuntrer med
lemslanda til å produsere mest mulig nlje, 
gass, osv. på eget territor ium eller annet sted 
utenfor OPECs kon tro ll (Arkti s, An tarktis, 
havbunnen, «stabile» u-land ). I forbindelse 
med den siste strategien er utvinningen av 
olje og gass fra Nord~jøen særlig velk,)mmen. 
Jo høyere produksj')Il, jo bedre. 

Men trenger ikke vi i industrilandene også 
mer energi? Generelt kan vi si at det ikke er 
energi , men resu ltatene av bmken av energi vi 
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Hvor mye 
.

energI 
trenger vi? 

lo' 

Energidebatten har som regel som utgangs
punkt at vi trenger mer energi. Spørsmålet 
blir da å avgjøre hvordan vi skal kunne pro
dusere mer til en lavest mulig pris og med de 
laveste miljøkostnader. Dermed kommer 
man inn i en debatt på ekspertenes premisser 
om hva Sl)m er minst ille av atomkraft, vann
kraft eller olje, og i de !leste land ender man 
med lI1er av 011- altsa det motsatte av hva de 
flesle miljøbevisste går inn for. Det er for å 
unngå en slik debatt a t vi må begynne å 
analysere hvor mye energi som trengs for å 
dekke vare behov for mat, klær, bolig, helse
tjenester , arbeidspla sser, transport og kom
munikasjon. Dessuten må vi finne ut hvem 
som trenger energi mest, slik at de som har 
størst behov, blir tilgodese tt/fil' de som alle
rede bruker fiJr lI1ye. 

Hvem som bruker hva a v råvarer og energi 
her i verden begynner etter hvert å bli kjent: 
Ser man på grupper av land, finner vi at 
industrilanda med bare 30% av verdens be
folkning bruker nær 85% av all tilgjengelig 
«Kommersiell» energi (som til svarer over 
96% av totalen), mens utviklingslanda med 
70% av befolkningen bare bruker 15% av 
energie n. Til tross for dette går industrilan .1 

dene inn for å øke si Lt energi forbruk og t)r
ga ni serer seg i en «k lubb» fo r å sikre veksten 
i framLida. Medlemmene i Det Internasjonale 
Energibyrået (I EA), de vestlige industriland, 
er enige om å opprettholde eksisterende for
syningskilder for energi, l)g å øke energipro
duksjonen innen egne områder. Det er de 
rikeste landene som også i framtida vil for-

AV DAG POLESZYNSKI 


FolO Helge Sunde 
søke å sikre seg brorparten av tilgjengelig 
energi _. de som har mest fra før, søker stadig 
mer. Dette betyr at mindre energi blir tilgjen
gelig for fattige land, og at lett tilgjengelige 
olje-, gass- og kullreserver brukes opp av vår 
generas.ll)n og dermed ikke kan benyttes av 
våre etterkommere. 

Omkring 97% av energiforsyningen i ver
den skriver seg fra fossil brensel (olje, gass og 
kull) Av delte representerer olje 40%, kull 
38% og gass 19%. Det som det finnes minst 
av, olje og gass, tappes u t fortest, men bruken 
av kull har vist bare en liten økning i dette 
århundret. Industrilandene er mest avhen
gige av olje, fordi dette er en spesielt rimelig 
og anvendeli g energikilde. Tidlig i år økte 
USA 's oljeimport til 44%av oljekonsumet, 
men s land som Japan og EF-medlemmene 
importerer nesten al t det de bruker. Derfor er 
i-landene spesielt interessert i ~l sikre oljefor
syningene. Dette gjøres på nere måter: I ) 
Man oppretter en «krisefordelingsplan» hvor 
IEA-medlemmene fordeler olje seg i mellom 
i tilfelle aven ny «boikott» fra oljelandenes 
(OPEC) side, og 2) man oppmuntrer med
lemslanda til å produsere mest mulig ,)lje, 
gass, osv. på ege t territorium eller annet sted 
utenfor OPECs kontroll (Arktis, Antarktis, 
havbunnen, «stabile» u-land). l forb indelse 
med den siste strategien er utvinningen av 
olje t)g gass fra Nordsjøen særlig velkommen. 
Jo høyere produksjon, jo bedre. 

Men trenger ikke vi i industrilandene også 
mer energi? Generelt kan vi si at det ikke er 
energi, men resultatene av bmkm av I!nl!rgi vi 

trenger , f.eks. varme boliger, transport, indu
stri varer og mat. Nå kan det disku teres hvor
vidt vi i ves ten trenger mer industrivarer og 
tjenester av ymse slag, men enkelte grupper i 
samfunnet kunne nl)k trenge mer materielle 
goder. For at alle ska l sikres et tilfredsstil
lende konsum, kan mye gjøres ved å jevne ut 
forskj ellene på fattig og rik. Samtidig kan 
man satse på en b('dr('/ ressurSlIlnylle!se, altså 
få mer igjen for samme innsats . På energi
siden ser det ut til å være sEerlig mye å hente: 

En gruppe amerikanske fysikere regnet i 
1974 ut hvor mye energi man kunne klare seg 
med , om energien ble utnyttet maksimalt. 
Man fant da at til formål St)m krevde lave 
tem peraturer (oppvanning, koking, kjøling) 
ble energien utnyttelmed en effektivitet på 
3-6%. Dette gjaldt for 28% av USA 's energi
budsjett. Til transportformål, dvs. ~4 av to
talbruken av energi, beregnet man utnyttel
sesgraden til 10%. Industrien, som st,) for 
37/" av tota len, utnyttet bare 25 -30% av 
energiens muligheter. Alt i alt har Barry 
Commoner, en fremstående amerikan sk bil)
log, beregne t at USA kun u/nytter 15% av 
energien som brukes, og at de praktiske bes
paringsmuli gheter li gger på minst 55- 60%. 

Om effektive sparetiltak ble satt inn i USA, 
ville landet klare seg uten importert olj e. 
Totalt ville besparelsene kunne komme opp 
i 6-7 tonn ku llekvivalenter per person i USA 
og kanskje 2- 3 tOlln i andre industriland, Sl)m 
vanligvis bruker mindre enn c ', av energien 

per person i forhold til USA. Om en så 
effektiv sparekampanje ble satt i verk, vi lle 
prisene på OPEC-olje synke til fordel for 
andre utviklingsland , som dermed vil le få råd 
til å øke importen. Videre ville verdens totale 
prod uk sjt)n av fossile brensler bli redusert, 
noe som både ville gagne naturmiljøet i dag 
(f.eks. mindre sur nedbør) og sikre framtidi ge 
generasjoner rimeligere fossil energi. Sist, 
men ikke minst, vilJe markedet fl )r atomkraft 
bli så redu se rt at atomkraftutbygginga ver
den l)Ver ville stanse opp. 

.Jeg har ikke berørt det faktum at store 
deler av befolkningen i industrilandene har et 
materielt konsum s,)m langt overskrider det 
som trengs for å leve et god t li v. Dessu ten er 
infrastrukturen i i-land innrettet sl ik at selve 
livsrørselen nødvendigvis medfører et høyt 
ressursforbruk. En langsiktig omlegging til 
mer rasjonell energibruk, kt)plet sammen 
med m\)derasjon i forbruk t)g mindre ressur
skrevende strukturer (f.eks, l)Vergang fra in
dividuell til ko llek tiv transport) vil på lengre 
sikt kunne muliggjøre en kraftig opprustning 
i behovsdekningen hos de grupper som vir
kelig trenger det. Samtidig ville de pa toppen 
av f,)rbrukspy ramiden fåmu lighet til å un ngå 
skadevirkningene av for stort forbruk . Vi 
ønsker med andre ord ikke bare en verden i 
økologi sk balanse, men 'lgså en rellj"erdig 
verden , hvor ingen overutviklete grupper 
gjennl)m mak tutøvelse og ressurssløsing skal 
kunne hindre verdens f,)lk emasser i å oppnå 
dekni ng a v si ne fu ndamen ta le ma terielJe 
behov. :a 
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GAULARVASSDRAGET 

- en livsnerve i 

Bygde-Norge 


P aragraf 8 i Vassdragsreguleringsloven 
forutsetter at både fordeler og ulemper 

skal utredes side om side ved søknad om 
konsesjon for utbygging av vassdrag. Konse
sjon skal bare gis dersom fordelene er større 
enn ulempene. Slik står å lese i Lov om 
vassdragsregulering av 1917. Alle vet imidler
tid at verneverdiene blir skjøvet tilside ved 
vurdering av utbyggingssaker. Det har alltid 
vært sjølsagt at en kraftutbygging vil gi de 

største fordelene, og kraftutbyggerne har all
tid sørget for å «dokumentere» dette med 
meterhøye rapporter og effektiv lobbyvirk
somhet. Svært få u tredninger om et vassdrags 
verneverdi har sett dagens lys fra dette hold. 
Til nå er ca. 80 TWt (milliarder kilowattimer) 
av landets økonomisk nyttbare vannkraft ut
bygd. Ca. 21 TWt er fredet i henhold til 
verneplan for vassdrag, og 57 TWt «står til 
disposisjon» for utbygging. l dette tallet får vi 

Vallestadfossen nærmest, med Råheimsdalen 
og elva. Gjennomsnitts vassføring: 18 m 3 /sek. 
Middels flom: 85 m 3/sek. NVE har tilrådd: 
mellom 0,5 og 3 m 3/sek. Bildet er tatt i au
gust ved vanlig vassføring: ca. 40 m 3 /sek. 

ingen fonnening om de verdier som ligger 
bak kilowattimene. 

Dersom utbyggingen fortsetter som nå, vil 
all utnyttbar vasskraft være utbygget om \O 
år. Norges Naturvernforbund har i alle år 
arbeidet for vern av vassdrag fordi vi vet at 
vår vassdragsnatur har en viktig økologisk 
funksjon. Mange bygdesamfunn er etterhvert 
blitt klart over dette, også fordi erfaringer fra 

andre utbyggingssteder viser at fordelene 
ikke alltid har vært så store ved en vassdrags
utbygging. I forbindelse med konsesjonssøk
naden om utbygging av Gaularvassdraget fra 
Sogn og Fjordane Kraftverk er det derfor 
gledelig at representanter for Gaulardalfø
rene har dannet en infonnasjonskomite for 11 
gi folk i bygda og sentrale poli tikere lokalt og 
nasjonalt en oversikt over de verdier vi mister 
ved en utbygging. 

«Infonnasjonskomiteen for Gaular
vassdraget» har i denne forbindelse laget en 
stillfilm som de har kalt «Gaular-vassdraget, 
ein livsnerve i bygde-Noreg». «Norsk Natur» 
har nedenfor laget et kortfattet sammendrag 
av teksten til denne filmen. 

Gaula har sitt utspring helt opp under 
Jostedalsbreen og renner sju mil gjennom 
bosatte dalfører før det når Dalsfjorden. Na
turen langs dette vassdraget er produktiv, 
storslagen, vekslende og vakker. Det er det 
lengste lavlandsvassdraget på Vestlandet, og 
er karakteristisk nok et av de siste av denne 
typen vassdrag som ligger urørt. 
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andre utbyggingssteder viser at fordelene Jordbruksområdene langs vassdraget er dette i kroner og ører, vil likevel gleden ved 
ikke alltid har vært så store ved en vassdrags noe av de beste i hele Sogn og Fjordane, noe selve fisket forsvinne for alltid fra bygdemil
utbygging. I forbindelse med konsesjonssøk ikke minst de unge i bygda er klar over. Ny jøet. Gaular-laksen og ørreten kan ikke kjøRAGET 
naden om utbygging av Gaularvassdraget fra 
Sogn og Fjordane Kraftverk er det derfor 
gledelig at representanter for Gaulardalfø
rene har dannet en informasjonskomite for å 
gi folk i bygda og sentrale politikere lokalt og 
nasjonalt en oversikt over de verdier vi mister 
ved en utbygging. 

«Infomlasjonskomiteen for Gaular
vassdraget» har i denne forbindelse laget en 
still film som de har kalt «Gaular-vassdraget, 
ein livsnerve i bygde-Noreg». «Norsk Natur» 
har nedenfor laget et kortfattet sammendrag 
av teksten til denne filmen. 

Gaula har sitt utspring helt opp under 
Jostedalsbreen og renner sju mil gjennom 
bosatte dalfører før det når Dalsfjorden. Na
turen langs dette vassdraget er produktiv, 
storslagen, vekslende og vakker. Det er det 
lengste lavlandsvassdraget på Vestlandet, og 
er karakteristisk nok et av de siste av denne 
typen vassdrag som ligger urørt. 

jord ryddes, nye hus kommer til og flere vil 
komme. De frodigste beitene finner vi langs 
elva. Helt til nylig har de gamle stølsgrendene 
vært i bruk, og husene er holdt ved like. 
Skogen i hele Gaulardalføret gir grunnlag for 
arbeidsplasser på de mange sagene rundt om 
i bygdene. Fisket i vann og elv gir ikke bare 
glede til små og store mesterfiskere, men er et 
viktig tilskott til kosthold og inntekt. Gaula 
er en avde beste lakseelvene på Vestlandet og 
fangsten kan komme opp i 7000 kg i året. 
Men hele 90% (60.000 kg/år) av Gaular
laksen blir tatt i Dalsfjorden. Et ødelagt lak
sefiske vil derfor berøre langt flere enn opp
sitterne langs elva. Kraftverksdirektør Her
land legger forøvrig ikke skjul på, i en 
brosjyre om utbyggingen , at fisket i sterkt 
regulerte vann vil bli totalskadd. Fisken fra 
Haukedalsvannet og Viksdalsvannet alene 
har en omsetningsverdi på kr. 240.000,-. Sjøl 
om grunneierne i området vil få erstatning for 

pes tilbake for erstatningssummen, om den 
blir aldri så stor. For ingen laks kan yngle og 
vokse opp i kilometerlange tørrlagte elve
strekninger, og ingen ørret i vann der selve 
næringsgrunnlaget er utradert av regulering
sonene. 

Det har bodd folk langs Gaula i uminne
lige tider, trolig fra siste istid, og det er nær 
sammenheng mellom bosetting og vassdrag. 
Bosettingen ligger uten unntak ved vassdra
gene på løsmateriale som elva har ført med 
seg, og som den stadig holder ved like. 

Det er kanskje mer vanskelig å forstå at 
elva i dalbotnen kan gi vann og liv til det som 
vokser oppetter dalsidene. Her er det hår
rørskreftene som virker. Dalsidene langs 
dette vassdraget består av løsmasser. Disse 
massene virker som «trekkpapir» på vannet 
som renner i dalbotnen. Med andre ord: ved 
en regulering med tørrlegging av store elve
strekninger synker grunnvannet, «trekk pa pi

e har all
iette med 
obbyvirk
vassdrags 
ette hold. 
wattimer) 
nkraft ut
nhold til 
t «står til 
Het får vi 

Vallestadfassen nærmest, med Råheimsdalen 
og elva. Gjennomsnitts vassføring: /8 m 3 /sek. 
Middels flom: 85 m 3/sek. NVE har tilrådd: 
mellom 0,5 og 3 m 3 /sek. Bildet er tatt i au
gust ved vanlig vassføring: ca. 40 m 3 /sek. 

ingen formening om de verdier som ligger 
bak kilowattimene. 

Dersom utbyggingen fortsetter som nå, vil 
all utnyttbar vasskraft være utbygget om 10 
år. Norges Naturvernforbund har i alle år 
arbeidet for vern av vassdrag fordi vi vet at 
vår vassdragsnatur har en viktig økologisk 
funksjon. Mange bygdesamfunn er etterhvert 
bli tt klart over dette, også fordi erfaringer fra 
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ret» får mindre å suge fra og gnmnen overfor 
elva blir uttørket. Ved en utbygging av 
Gaular-vassdraget vil nesten alt elvevannet 
bli borte i nettopp i de viktigste vekstmåne
dene fra store deler av H aukedalen, Rå
heimsdalen, Eldalen og Vetlefjorden. Elve
strek ningen Vikdalsvannet - Alværfossen får 
samme skjebne. 

Det er ikke få tusen mål jordbruksland som 
grenser tett til elva i disse områdene. 
Våre politikere vet at verden krever mat og 
forfekter en matforsyningspolitikk i tråd med 
dette. Vi kan derfor ikke rolig se på at Gau
larvassdraget bygges ut og på hva som vil 
hende med de mest løfterike jordbruksområ
dene i fylket , sier Informasjonskomi teen. 
Også beiteområdene i G aularområdet er 
store - men på langt nær utnyttet. Særlig i de 
store fjellområdene sørover mot Balestrand 
og Høyanger er beitet godt, og gir grunnlag 
for et godt sauehold . Men her er det plass til 
Oere . 

Utbyggingsplanene for vassdraget er særs 
omfattende. 22 vann skal reguleres, ti av dem 
20 m eller mer. Den største reguleringen er på 
hele 72 meter. Det gjelder Gjerlandsisvannet. 
Overføringstunneler skal bygges i k ilometer
vis fra van n til vann og samle inn og tørrlegge 
elve- og bekkefar. Alt skal samles inn og 
demmes opp i de store damanleggene. Fem 
kraftstasjoner vil få en effekt på ca. 1200 
GWt (millioner kWt). Kraftmastene vil ruve 
i landskapet. Om det blir 132 kV linjer må. 
hogstgatene være 60 meter brede, og det vi l si 
60 mål for hver km. Landbrukssjefen i Sogn 
og Fjordane er meget skeptisk og fylkeslan d
bruksstyret i Sogn og Fjordane har vedtatt en 
uttalelse der de går bent imot utbyggingspla
nene for storparten av vassdraget. 

Vassdragsutbyggingens innvi rkning på. 
klimaforholdene er det få som nevner. Det vil 
bli sluppet store oppvarmede vannmengder 
vinterstid gjennom krafttunnelene. Følgen 
vi l bli store, isfrie partier ved tunnelåpnin
gene der frostrøyken vil velte opp kalde vin
terdager og følge dalføret nedover. Også 
rundt store deler av Dalsfjorden kan det opp
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stå klimaomslag fordi ferskvannstilførselen 
her vil ise til fjorden. Risikoen for kaldere 
vintre og dermed dårligere vekstforhold om 
våren vil være tilstede . Samtidig beholder 
området Vestlandets kalde sommertempera
turer. Alle inngrep som kan svekke landbru
ket må vurderes nøye. Næringen er fra før 
utsatt og ennå har vi bare sett opptakten til 
den oljevirksomheten som styresmaktene 
skal «frigjøre» 30000 bønder til. 

Kraften i Gaularvassdraget skal gå til in
dustri. Røyken i Høyanger kan stå som sym
bol på at såkalt «renslig kraft» går til kraft
krevende og forurensende industri. H vert år 
blir Ardal og Sunndal verk subsidiert med 
270 millioner kroner, dvs. 75000 kroner pr. 
arbeidsplass. Industri steder som dette bruker 
like mye strøm som en middels norsk by. 

85 prosent av kraften i Sogn og Fjordane 
går til smelteindustri alene. Bare femten pro
sent bli r brukt i husho ldning, jordbruk, ser
vicenæringer og verks tedindustri. I tillegg 
blir kraften fra Jlere vassdrag ført ut av fylket. 
(Aurland - Lærdal). Kraften fra vassdragsre
guleringen i Sogn og Fjordane går med ett 
unntak til storindustri og bysentra. Trass i 
dette planlegger stat og fy lke å bygge ut de tre 
siste vassdragene her: Gaula, Naustdal 
Gjengedal og Jotunheimen/Breheimen. 
Kraftutbyggingen kan være steinen som løser 
folkeJlukten fra landbruket i bygdene. En 
rekke ulemper i en utsatt næring kan tilsam
men få farlige virkninger, ikke bare for Sogn 
og Fjordane men for landet som helhet. Vi 
har nå kommet inn i en energigalopp så stor 
a t kraften fra Gaularvassdraget bare rekker 
til 9 måneders fo rbruksøkning. Da må vi gå 
løs på neste energikilde. Derfor unngår vi 
ikke atomkraftverk ved å bygge ut Gaular
vassdraget. Snarere tvert imot, vi øker galop
pen enda mer og tvinger fram denne u tvik Ii n
gen fortere. Vi står nå ved et valg - et valg 
mellom på den ene siden bygdene våre, mat
ressursene, en natur i balanse og fremtiden , 
og på den andre siden teknologisamfunnet 
som setter kortsiktig økonomisk utbytte 
foran menneske og miljø. D et sku lle ikke' 
være vanskelig å velge. n 

Den 
økologiske 
utfordringen 

(Eller: Hvor ble det av øko
politikken) 

AV 
MAGNAR NORDERHAUG 

I Norsk Natur 
nr. I, 1971 ble o rdet «økopolitikk » første 
gang tatt i bruk: «Syttiårenes samfunn vil 
nemlig bli tvunget til å utvikle en økopolitikk 
- en politikk for den videre samfunnsutvik
ling som konsekvent er verdiorientert mot 
økologisk informasjon - h vor man målrettet 
satser påen «li vsform» som er i harmoni med 
biosfærens ressurser.» 

(Ivar M ysterud og Magnar Norderhaug: 
0kopolitikk - Naturvernets nye dimensjon). 
0kopoli tikkbegrepet har siden da fått en vid 
utbredelse i vår hjemlige debattt. Men hva 
så? 

Hva har skjedd? 
Siden 197 1 har u ttrykket både blitt brukt og 
misbrukt. Fra 1970 (Naturvernåret) til 1972 

(etter FN's miljøvernk onferanse) vakte «den 
økologiske erkjennelsen» interesse og engas
jement i vide kretser. Senere meldte reaksjo
ner av ulike slag seg, i en atmosfære preget av 
energikrise og øk\)J1omiske tilbakeslag. 

0nske t om en bred og dyptgripende debatt 
om «den økologiske utfordringen» ble ikke 
oppfylt. Det hele utviklet seg i stedet til en 
overnadisk vulgær-debatt med fastlåste posi
SJoner. 

Politiske grupperinger reagerte på ulike 
må ter. Noen tok ')PP økologiske bruddstyk
ker i sine programmer. Andre neglisjerte det 
meste . Og noen gikk i forsvarsposisjon, fordi 
de nye synsmåtene rokket ved tradisjonelle 
grunnvoller eller dogmer. 

Typisk er alles avs tandstagen fra det be
ryktede <mullvekst»-begrepet. - Som knapt 
noen umaket seg å klarlegge, men som alle 
med politisk respekt for seg selv tok bestemt 
a \Istand fra. 

Men problemene fins der fortsatt. 
Miljøverndebatten etter 1973/74 har tildels 
vært preget av reaksj,)ner på de betraktnings
måter som vakte interesse i 1970-72. «Ak~ion 

skaper reaksjon», som professor Gjærevoll 
pleier å si. 

Og h,)lder vi oss til tradisjonelle , uøb)lo
giske betr·aktninger fra økonomer, tekn,)lo
ger, demografer og framtidsforskere, kan vi 
nå lett få inntrykk av at alvorlige miljøvern
problemer knapt nok finnes. Det hele er blitt 
et spørsmål om teknologi, vekst og fordeling. 
Og biologenes røster er ikke lenger så inter
essan te eller lette å høre. Men de grunnleg
gende problemene finnes der fortsa tt: 

- Befolkningsvekst 
- Sult 
- Knapphet på dyrkningsjord 
- Erosjon 
- 0kende ørkendannelser 
- R ovdrift på skogene 
- Vannmangel 
- R ovdrift på havets ressurser 
- De globale forurensningene 
- Utarmingen av de genetiske ressursene. 

Hva er ø~ 
Det er stc 
- økopol 

trekker 
økolog 

- 0kopo 
eller 
overor 
traktni 
men m 

- 0kopo 
(i orde 
servati 
temene 

- 0kopo 
pelig ir 
kelige 
Iighet, 

- 0kopo 
ressurs 
misk p 
langsik 
grunnf 

Ulike 0PI 
. råder om 
blemene. 
ikke forr 
tekniske 
mer. I d, 
overse al 

problem 
Det gjelc 
drift på c 
grunnla! 
løsning, 
sert, og' 
holdnin, 
kervi å s 
på et hel 
Dette gj( 
økonom 
kritiske 
politisk 
Paris, l' 
nister iv' 

«Vin 
de grun 



;tilførselen 
)r kaldere 
)fhold om 

beholder 
:rtempera
e landbru
er fra før 
ptakten til 
esmaktene 

.l gå til in
som sym

r til kraft
i. Hvert år 
idiert med 
kroner pr. 
ette bruker 
)rsk by. 
? Fjordane 
~mten pro
bruk , ser
. I tillegg 
tav fylk et. 
lssdragsre
år med ett 
ra . Trass i 
:e ut de tre 
Naustdal 

3reheimen. 
1 som løser 
gdene. En 
an tilsam

:e for Sogn 
helhet. Vi 
pp så stor 

are rekker 
'a må vi gå 
unngår VI 

ut Gaular
ker galop

le utviklin
g - et valg 
våre, mat
fremtiden , 

isamfunnet 
sk utbytte 
skulle ikke 

~ 

Den 
økologiske 
utfordringen 

(Eller: Hvor ble det av øko
poli tikken) 

AV 
MAGNAR NORDERHAUG 

( Norsk Natur 
nr. 1, 1971 ble ordet «økopolitikk» første 
gang tatt i bruk: «Sy ttiårenes samfunn vil 
nemlig bli tvunget til å utvikle en økopolitikk 
- en politikk for den videre samfunnsutvik
ling som konsekvent er verdiorientert mot 
økologisk infol111asjon - hvor man målrettet 
sa tser på en «li vsform» som er i harmoni med 
biosfærens ressurser .» 

(Ivar Mysterud og Magnar Norderhaug: 
0kopolitikk - Naturvernets nye dimensjon). 
0kopolitikkbegrepet har siden da fått en vid 
utbredelse i vår hjemlige debattt. Men hva 
så? 

Hva har skjedd? 
Siden \971 har uttrykket både blitt brukt og 
misbrukt. Fra 1970 (Naturvernåret) til 1972 

(etter FN 's miljøvernkonferanse) vakte «den 
økologiske erkjennelsen» interesse og engas
jement i vide kretser. Senere meldte reaksjo
ner av ulike slag seg, i en atmosfære preget av 
energikrise og økt)nomiske tilbakeslag. 

0nsketom en bred og dyptgripende debatt 
om «den øk,)logiske utfordringen» ble ikke 
oppfylt . Det hele utviklet seg i stedet til en 
overfladisk vulgær-debatt med fastlåste posi
sjoner. 

PoEtiske grupperinger reagerte på ulike 
måter. Noen tok opp økoll)giske bruddstyk
ker i sine programmer. Andre neglisjerte det 
meste. Og noen gikk i forsvarsposisjon, fordi 
de nye synsmåtene rokket ved tradisjonelle 
grunnvoller eller dogmer. 

Typisk er alles avstandstagen fra det be
ryktede «null veksD)-begrepet. - Som knapt 
noen umaket seg å klarlegge, men som alle 
med politisk respekt for seg selv tok bestemt 
avsta nd fra. 

Men problemene fins der fortsatt. 
Miljøverndebatten etter 1973/74 har tildels 
vært preget av reaksjoner på de betraktnings
måter som vak te interesse i 1970-72. «Aksjon 
skaper reaksjoJl», som professor Gjærevoll 
pleier å si. 

Og holder vi oss til tradisjonelle, uøk,)lo
giske betraktninger fra økonomer, teknolo
ger, demogra fe r og framtidsforskere, kan vi 
nå lett få inntryk k av at alvorlige miljøvern 
problemer knapt nok finnes. Det hele er blitt 
et spørsmål om tek lw logi, vekst og fordeling. 
Og biologenes røster er ikke lenger så inter 
essante eller lette å høre. Men de grunnleg
gende problemene finnes der fortsatt: 

- Befolkningsvekst 
- Sult 
- Knapphet på dyrkningsjord 
- Erosjon 
- 0kende ørkendannelser 
- Rovdrift på skogene 
- Vannmangel 
- Rovdrift på havets ressurser 
- De globale forurensningene 
- Utarmingen av de genetiske ressursene. 

Hva er økopolitikk ? 

Det er stadig viktig å minne om at: 

- økopoliti kk innebærer et helhetssyn, der vi 


trekker politisk fornuftige slutninger av 
øk,)logi sk ku nnskap. 

- 0kopolitikk er ikke sosialisme, liberalisme 
eller konserva ti sme. 0kopolitikken er 
overordnet de gamle -ismene. De nye be
traktningsmåtene kan ikke underordnes, 
men må omforme, de gamle r'Ul1mene. 

- 0kopolitikk innebærer en radikal politikk 
(i ordets egentlige forstand), - mot et kon
servati vt siktemål (bevaring av de li vssys
temene vi selv er en del av). 

- 0kopolitikk betyr å forene naturvitenska
pelig innsikt med grunnleggende mennes
kelige verdier: måtehold, medmenneske
lighet, forutseenhet. 

- 0kopolitikk betyr at befolkningspolitikk, 
ressurspolitikk, energipolitikk og økono
misk poli tikk utvikles til et hele, bygd på 
langsiktige målsettinger og økologiske 
grunnforu tsetni nger. 

Ulike oppfatninger 
råder om en del av ressurs- og miljøvernpro
blemene. Særlig når det gjelder tilganger av 
ikke fornybare ressurser , og muligheter for 
tekniske løsninger av forurensningsproble
mer. I deba tten har vi imidlertid lett for å 
overse at vi også står overfor et annet sett av 
problemer som kanskje er langt mer alvorlig. 
Det gjelder de fornyba re ressursene, vår rov
drift på disse og den ,)Verbelastning av natur
grunnlaget som nå skjer l)Ver hele jorden. En 
løsning a v disse problemene er uhyre kompli
sert, og vil i seg selv nødvendiggjøre helt nye 
holdninger i vårt forhold til naturen. Og sø
ker vi å se problemene under ett, er mangelen 
på et helhetssyn like slående idag som i 1970. 
Dette gjelder ikke minst om vi ser på felt som 
økonomi og energi politikk. Det nye er at 
kritiske røster også begynner å melde seg fra 
politisk hold. Under OECD's ministenl10te i 
Paris, \974, sa den australske miljøvernmi
nister M. Gass blant annet: 

«Vi må lære verdensbefolkningen å forstå 
de grunnleggende fakta om romskipet Jor

den, vekstens grenser og de trusler det inne
bærer ikke å forstå de grunnleggende lover i 
biosfæren. Mennesket er ikke herre i naturen, 
mennesket er en del av naturen. 

De h,wed tendenser SO Ill nå er gienstand 
I~ )r gl'lbal "ppmerks,)mhet, akselererende in
dustriali sering, rask befolkningsvekst, om
fattende fe ilernæring, oppbruk av fornybare 
l)g ikke fornybare ressurser, og mi ljøødeleg
gelser , er alle sider av samme sak og vil 
uvegerlig, dersom ikke regjeringene endrer 
sin politikk , føre til global kata strofe.» 

Utformingen av 

en prakti sk økopolitikk vil bli et spørsmål om 

en gradvis, men bevisst utvikling. Mentalt, 

politisk og praktisk. 


Dette er en sak som angår hver enkelt av 
oss. Og et ansvar som hviler på alle politiske 
grupperinger. Flere av dem er også under
veis. Omenn ikke i det tempo og med den 
målbevissthet som problemenes alvor burde 
tilsi. Men nettopp derfor må vi la den åpne, 
fl)rdomsfri e debatten om den økt) logiske ut
fordrin ge n fortsatt få sin sjangse. Men f,)r
hindringene er mange , ikke minst m.h.t. 
mangelfull innsikt, fastlåste oppfa tninger og 
båsmentalitet. Det er derf,)r mer viktig enn 
noen gang (ikke minst m.h .t. NNV's virk
somhet): 

- Å øke den allmenne forståelsen og interes
sen for naturverdiene omkring oss. 

- Å utvikle den allmenne kjennskap til de 
øk,)k)giske grunnreglene, og hva de inne
bærer i dagens verden. 

- Å bidra til en åpen, fordomsfri politi sk 
debatt l)m hva som egentlig er fornuft og 
realpolitikk i dagens verden. 

Det er først på dette grunnlag vi kan vente 
at en økopolitikk i ordets egentlige forstand 
kan ta fo rm . En politikk der det kortsiktige 
og snevre får vike for langsiktige og allsidige 
målsettinger. 

En politikk som søker å virkeliggjøre det 
mottoet fra FN's miljøvernkonferanse «Bare 
en jord» egentlig innebærer. 

Dette er den økologiske utfordringen. 'l:f 
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Revestreker og flotte rovdyr 

oppover trærne for å gjemme fangsten sin her 
for andre dyr. Noen sier at jerven er slem 
fordi den dreper og spiser andre dyr, f.eks. 
rev eller reinsdyr. Men jerven er bare sulten. 
Den må ha mat akkurat som oss. Vi dreper 
også dyr for å få mat. 

Rumpetrollet: 
Mange dyr både i Norge og andre land er 

nesten blitt utryddet eller er utryddet fordi vi 
mennesker synes de er slemme. De har 
kanskje tatt sau eller andre husdyr fra oss. 
Noen dyr har så fin pels at vi jakter på dem 

.. for pengenes skyld og for at alle «damene» 
skal jåle seg til. I virkeligheten går de i «lånte 
fjær» som det heter. 

Ulv, bjørn og isbjørn, gaupe og jerver de 
store rovdyra her i landet som vi har drevet 
klappjakt på. Derfor er nå både ulv, bjørn, 
isbjørn og jerv truete dyrearter som i siste 
liten er fredet. Det ville være veldig galt om 
disse fine dyra forsvant fra naturen som de 
gjør god nytte i. Mennesket har i løpet av kort 
tid klart å utrydde 200 dyrearter rundt om i 
verden. Tusen andre dyrearter står i fareso
nen. 

Marianne: 
Det er noen barn der som vasker en katt. 

Det synes jeg er dumt. Nesten ingen katter 
liker det. Og Varga forstyrrer fuglene akku
rat når de har unger. Alle veit jo at det er galt. 
Men Varga er så søt når den er sjøsyk. 

Tre 

rydde
og bruke. 
om IgJen
historier 

Tegning av Øyvind Skogvol/. 

, 

BJØRN TORE RAHN, Oslo, forteller 
Det var kjeJleropprydding i blokka til Jan og Tore. Det hadd 
opp en stor, grå kontainer på gårdsplassen . En dag Jan og 
hjem fra skolen så Jan noe som blinket i kontaineren. De gik 
å se hva det var. Det var et fuglebur. 

«Det kan vi ha til de hvite musene våre», sa Tore. «De 
pokker», sa Jan og dro opp en lysegrønn vase. «Den må 
hjem». «Det spørs om mor liker at vi drar inn ting fra søppl~ 
litt usikkert. «For noe tull», avbrøt Jan, «det er jo fullt 
saker». De tok med seg fugleburet og vasen. 

Da de kom hjem, puttet de de hvite musene inn i buret 
noen blomster i vasen . «Nå skal mor bli overrasket når hu 
hjem», sa Tore litt kry. «Tenk , bare vi tittet litt i kontaineI 
vi to fullt brukbare ting, og det vil jeg kalle sløseri», sa To 
var begge enige i. 

DORIS GRESSMYR - Gjøvik , forteller: 
Det var noen uker før St. Hans. Jeg og en venn var på s 
samlet rask . Vi tok alt som kunne brennes. Det samlet vi i 
vi la der vi skulle ha bålet. Vi hadde ikke gått langt før vi l 
til St. Hans bål. Da St. Hans-kvelden kom, la vi alt skrotet 
og tente på. Det ble stor varme. Etter en stund hadde vi tø 
tare på. Da ble det masse hvit røyk . Slik fikk vi både bål og 
stranda. Men ennå var det mye rask igjen . 

VARGA er en hund og en bok for barn (og 
voksne). A/bert W. Owesen har skrevet den 
og tatt alle fargebildene som pryder hver 
eneste side. Boka handler om hunden Vargas 
opplevelser sammen med Ingeborg i skog og 
mark og ved sjø. Marianne, 10 år har lest 
boka og «Rumpetrollet» spør henne hva hun 
synes om den? 

Marianne: 

«Den er fin I Jeg liker bildene best. Særlig 


bildet av reven som hopper for å fange mus. 
Det er så morsomt. Mikkel er så rar. 

Rwnpetrollet: 
Ja , reven hopper på snøen ved en liten 

busk. Den vet at det bor mus her tett inntil 
busken. Den lager et lite jordskjelv under 
snøen der musa bor når den hopper. Gangene 
som musa har laget faller sammen og den må 
skynde seg opp. Og vips... . 

Marianne: 
Jerven er også flott. Den klatrer som en pil 

Etter tresnitt av Eivind Struksnes . 
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Struksnes. 

oppover trærne for å gjemme fangsten sin her 
for andre dyr. Noen sier at jerven er slem 
fordi den dreper og spiser andre dyr, f.eks. 
rev eller reinsdyr. Men jerven er bare sulten. 
Den må ha mat akkurat som oss. Vi dreper 
også dyr for å få mat. 

Rumpetrollet: 
Mange dyr både i Norge og andre land er 

nesten blitt utryddet eller er utryddet fordi vi 
mennesker synes de er slemme. De har 
kanskje tatt sau eller andre husdyr fra oss. 
Noen dyr har så fin pels at vi jakter på dem 
for pengenes skyld og for at alle «damene» 
skal jåle seg til. I virkeligheten går de i «lånte 
fjær» som det heter. 

Ulv, bjørn og isbjørn, gaupe og jerver de 
store rovdyra her i landet som vi har drevet 
klappjakt på. Derfor er nå både ulv, bjørn, 
isbjørn og jerv truete dyrearter som i siste 
liten er fredet. Det ville være veldig galt om 
disse fine dyra forsvant fra naturen som de 
gjør god nytte i. Mennesket har i løpet av kort 
tid klart å utrydde 200 dyrearter rundt om i 
verden. Tusen andre dyrearter står i fareso
nen. 

Marianne: 
Det er noen barn der som vasker en katt. 

Det synes jeg er dumt. Nesten ingen katter 
liker det. Og Varga forstyrrer fuglene akku
rat når de har unger. Alle veit jo at det er galt. 
Men Varga er så søt når den er sjøsyk. 

Tre 
rydde
og bruke
om 19]en
historier 

Tegning av Øyvind Skogvoll. 

BJØRN TORE RAHN, Oslo, forteller 
Det var kjelleropprydding i blokka til Jan ogTore. Dethadde blitt satt 
opp en stor, grå kontainer på gårdsplassen. En dag Jan og Tore kom 
hjem fra skolen såJan noe som blinket i kontaineren. De gikk bort for 
å se hva det var. Det var et fuglebur. 

«Det kan vi ha til de hvite musene våre», sa Tore. «Det var som 
pokker», sa Jan og dro opp en lysegrønn vase. «Den må vi ha med 
hjem». «Det spørs om mor liker at vi drar inn ting fra søppla», sa Tore 
litt usikkert. «For noe tull», avbrøt Jan, «det er jo fullt brukbare 
saker». De tok med seg fugleburet og vasen. 

Da de kom hjem, puttet de de hvite musene inn i buret og puttet 
noen blomster i vasen. «Nå skal mor bli overrasket når hun kommer 
hjem», sa Tore litt kry. «Tenk, bare vi tittet litt i kontaineren så fant 
vi to fullt brukbare ting, og det vil jeg kalle sløseri», sa Tore . Og det 
var begge enige i. 

DORIS GRESSMYR - Gjøvik, forteller: 
Det var noen uker før St. Hans. Jeg og en venn var på stranda og 
samlet rask. Vi tok alt som kunne brennes. Det samlet vi i sekker som 
vi la der vi skulle ha bålet. Vi hadde ikke gått langt før vi hadde nok 
til St. Hans bål. Da St. Hans-kvelden kom, la vi alt skrotet i en haug 
og tente på. Det ble stor varme. Etter en stund hadde vi tørr-tang og 
tare på. Da ble det masse hvit røyk. Slik fikk vi både bål og ryddet på 
stranda. Men ennå var det mye rask igjen. 

ØYVIND SKOGVOLL - Styrksvik, forteller: 
Vi hadde bestemt oss for å dra på tur til Furukollen denne søndagen, 
men vi skiftet straks mening da vi kom til ei myr. Der lå det plastposer, 
blikkbokser, melkekartonger og det verste av alt: to bilvrak I «Dette 
går da ikke an», formante far, og vi fant fram noen søppelsekker og 
satte igang. Da vi var ferdige, tok vi oss en pust i bakken. Vi pakket 
fram maten og spiste. Da snakket vi om hva vi skulle gjøre med 
søppelet. «Jeg synes vi skulle bruke alt om igjen», sa far, og det var vi 
alle enige i. 

I det samme stoppet en heisekranbil på veien, for vi hadde satt bilen 
vår midt ute i veien. «Hva i huleste skal dette bety I Vet dere ikke at 
det er forbudt å stoppe på smale skogsbilveier?» brølte den tykke 
sjåføren. «Men vi rydder jo bare», sa far. «Jasså», sa sjåføren, «dere 
rydder. Det var fornuftig. Er det noe jeg kan hjelpe dere med?» sa han 
og ble blidere i stemmen. «Ja, vi har to bilvrak som ligger borte i 
skogbrynet», sa far. «Jeg må bare opp i eit lita stue her i skogen med 
en vinduspusser til en bil først», sa den tykke sjåføren. Far kjørte bileri 
ut av veien. Sjåføren slengte en masse søppelposer ut av vinduet, for 
han mente at det kunne trenges. 

Imens fortsatte vi å rydde, og en stund etterpå hadde vi plukket 
rubb og rake. Like etter kom kranbilen tilbake igjen og med seg hadde 
han en lastebil. Kranbilsjåføren sa at mannen som bodde i huset eide 
en lastebil, og at han mer enn gjerne ville hjelpe oss med å kjøre 
søppelet bort, men ikke på fyllinga. Mannen med lastebilen sa at han 
visste om noen som ville ha det. Mannen tok alle sekkene og dro. 
Bilvrakene tok vi med nedover igjen , der de skulle lages om til andre 
ting. 
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NATUR OG UNGDOM 
I NY SKIKKELSE 

«Natur og Ungdom» har ikke tidli gere hatt 
landsstyre med representanter fra distrik
tene. På NU's landsmøte i begynnelsen av 
januar måned ble den tidligere udemokrati 
ske ordningen med et sentralt arbeidsutvalg 
lagt på hylla. NU 'snye landsstyre består nå 
av 9 representan ter fra 5 regioner. Bjart 
Holtsmark fra Oslo ble a llikevel formann 
e tte r Karen Joha nne Baalsrud og med seg i 
styre t har han: Sissel Eriksen fra T roms, 
Grete Bæverfjord og Arne Lauvaas fra Sør
Trøndelag, Tor Egil Aanestad og M argit 
Haukås fra Jæren og Trond Amundsen og 
Gunnar Thu fra Sørlandet og Telemark . Li s
beth Rønningsbakk representerer Østlandet 
og kommer fra Ringerike . Fire jenter og fem 
gutter. (Ikke verst) r 

Karen Johannes tale på NU's landsmøte: 
Året 1l)76 kan fra vår t synspunkt karak teri
seres på to forskjellige måter. 

I) N atur og Ungdoms arbeid har vokst 
både i omfang og i intensitet. Vi er blitt flere, 
og det skjer mye mer hver eneste dag, på 
stadig nye feI ter. 

2) Som en del av opposisjonen i samfunnet 
legger vi merke til at vi stadig må gi tapt for 
krefter <~m er sterkere enn oss, og som vi 
- \ gale veier. 

~ skal vi oppfa tte dette? Selvsagt 

\ 


mener vi at vi har noe vesentlig å fortelle både 
til fo lk flest og til styrende organer. Det viser 
seg også gang på gang at vi får rett når vi 
dystert spår om hvordan det vil bli om ikke 
flere snart sto pper og lurer på hvor utvik
lingsgalloppen bærer hen. Men ønsker vi å 
påpeke dette, er det min st like viktig å kunne 
stille opp alternativer. Det nytter ikke å si nei 
til h va vi ser idag om vi ikke kan forte lle klart 
og tydelig h va vi ønsker isteden. 

Vi må hele tiden huske på hvorfor fe Itbio
logi og miljøvern er to sider av samme sak. 
Som en motvek t til teoretisering og fremmed
gjøring må vi prøve å stille opp naturen som 
læremester og forbi lde når menneskene søker 
nye veier. Vi må skolere oss selv og arbeide 
fo r a t natur- og miljøvern få r en plass i skole 
og oppdragelse av oppvoksende slekter , og 
bruke vår organisasjon til å gi natur- og 
miljøvernet økt tyngde. Ser vi stort på sam
funnsutviklingen, er det tydelig at pressgrup
pene får stadi g større betydning, og som 
tverrpolitisk - men ikke upolitisk - in teresse
gruppe kan vi gjennom aktivt a rbeid nå 
mange. Dermed er det dessverre ikke sagt at 
va kre ord fra forskjellige kan ter virkelig be
tyr ha ndling og egentlige fora ndringer. 

Det er viktig å hu ske på hvorfor vi er 
samlet i en organisasjon. Selve organisasjo
nen skal være en hjelp i arbeidet vårt, slik at 
vi har glede av å være mange som mener det 
samme. Vi må sørge for a t organisasjonen er 
slik oppbygget a t den virkelig tjener denne 
hensikten, og etter iherdige forberedel ser 
gjennom et helt år får vi håpe a t landsstyret 
kan være et godt skritt videre. 

Na tur og Ungdoms store styrke er bredden 
i vår t arbeidsfelt , fra feltbiologiske ak tiviteter 
og til samarbeid med andre organisasjoner 
helt opp på rikspolitisk plan. En kan også si 
at denne spredningen er vårt store problem; 
vi kan umulig rekke å fø lge opp det vi møter 
på alle disse feltene. Her må vi stadig vurdere 
hva slags arbeid vi vil sette kreftene i nn på, og 
samtidig ta i betraktning at andre arbeider 
for mye av det samme som oss. De forskjel
lige miljøvernorganisasjo nene må utfylle 
hverandre gjennom sine måter å arbei de på. 

Natur og Ungdom har kanskje som spesiell 
oppgave å minne om at det først og fremst er 
na turgrunnlaget vi slåss for, ved a t feItbiolo
gien er utgangspunktet fo r vårt arbeid. 

I året som er gått har mye av vårt a rbeid 
dreiet seg om ressursspørsmål, spesielt om 
fo rskjell ige former for energiressurser. Dette 
er ikke nytt. Men som før nevnt er det viktig 
å se helhetlig på de spørsmålene vi tar for oss, 
og her har jeg følelsen av a t vi er kommet et 
stykke videre med ressursproblemene. Nytt 
av året er nemlig ak tiv t a rbeid for utbredelsen 
av begrepet siølberf(ing. En helt ny fi losofi 
ligger bak dette ordet, som slett ikke er nytt 
i seg selv. På mange må ter er det en fellesnev
ner for tanker om begrensede ressu rser som 
må nyttes best mul ig, desentraliseringstan 
ken , selvråderett og en bedre fors tåelse for 
de t lokale miljø. Sjølberging oppfattes av 
mange først og fremst som e t spørsmål om 
matproduksjon, og vi har mye ugjort når det 
gjelder forholdet mellom landbruk og natur
og miljøvern , som burde være to sider av 
samme sak. Men sjølbergingsbegrepet må 
utvides til også å omfatte annen produksjon , 
teknologi, kun nskap og kultur. 

Nå ved nyttår får Norge en 200 mils øko
nomisk sone som skal sikre bedre kontroll 
,)Ver våre egne fiskeressurser. Samtidig er det 
debatt omkring prøveboring etter olje i nord. 
Vi savner et helhetssyn når dette diskuteres. 
Torskestammen minker fa retruende, og erfa
ringer fra Nordsjøen viser a t fi sken fOl'svin
ner fra områder med oljeutslipp og skrot. 
Skal de nordatlantiske fiske stamme ne av 
torsk og sild reddes, må vi få et handlingspro
gram som kan redusere overbeskatningen. 
Fortsa tt konsesjon til trå lere , avtaler med 
andre land så for store mengder stadig fiskes 
opp og økonomiske forhold som gjør store 
enheter lønn somme for fiskerne, er med på å 
ødelegge. Vår 200 mils økonomiske sone er 
ikke mye verdt så lenge overbeskatningen får 
gå sin gang og oljevirksomheten ødelegger 
fisk ens miljø. D ette gjelder uansett om prø
veboring se ttes igang utenfor Nord-Norge 
eller ved Mørekys ten , som også er et viktig 
fiskeområde nord for 62°. 

Det rimer dårlig når _~egjeringen på den 
ene side arbeider for å kunne beskytte fisken , 
og på den andre siden ikke tar hensyn til den 
i sine oljeplaner. D en nordnorske befolkning 
må se på at deres naturlige næringsgrunnlag, 
kretsløpsressursen fisken, utkonkurreres av 
o ljevirksomhet som ikke ser ut til ~ gi de 
arbeidsplassene det snakkes stort om. To 
boreplattformer har vært pl anlagt, hver tren
ger ea. 140 personer; hvorav få uten lang 
spesialutdannelse. Basen på land trenger 5- 8 
personer i boresesongen. ' 

For å gi fisken skikkelige levevilk år og få 
slutt på overbeskatni ngen, må vi altså forelø
pig si klart nei til o ljeborin g i nord og klart ja 
til en omforming av no rsk fiskerinæring. 

La oss så til slutt huske at vi er på vei inn 
i et valgår. Aldri ser vi så godt som da h vor 
små resulta tene er i forhold til løftene . Med 
sitt tverrpoliti ske innhold må miljøbevegel
sen gjennomskue \)g gripe fa tt i enhver p\)
litiker som ikke ta r konsekvensen av sine 
standpun kter. Vårt ønske må være at tanker 
fra deba tten om levestandard/livsstandard 
ska l bli til handling. 
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AKSJON FOR JOTUN 

De naturinngrepene som Vassdragsvese net 
har planlagt i J,) tunheimen vi l ikke bare be
røre dem S,)m b,)r i disse \)m rådene. De 
økologiske ringvirkningene kan komme til å 
bli ødeleggende for st\xe \)mråder , både på 
øst- og Vestlandet, hevder <dotllnheim-ak
sjonen», som til nå har samlet inn \)mkring 
4000 undersk rifter til pwtest m,)t utbyggings
planene i J\)tunheimen \)g Breheimen. De 
som har tatt initiativet til aksj,)nen er R andi 
B,) jer G,)dal, M ålfrid Elvesæter 1mset, Mag
ne H\)lm , R agna G ann o Klæboe, Anna 
H olm, Bjørg Mari t Andersen-Lund, Morten 
Jødal , Hj. Munthe-Kaas Lund ,)g Inger 
Heiberg. 

Stemmeberettigede norske statsborgere 
oppfordres til å skrive under på 0ppfl)pet, 
som er gjengitt på slippen nedenfor, og 

sende den 
bund , Postb( 
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Natur og Ungdom har ka nskje som spesiell 
oppga ve å minne om at de t fø rst og fremst er 
na turgrunnlaget vi slåss for, ved a t fe Itbiolo 
gien er utga ngspunkte t fo r vårt arbeid . 

I åre t som er gått har mye av vårt arbeid 
dreiet seg om ressursspørsmål, spesielt om 
forskjellige former for energiressurser. Dette 
er ikke nytt. M~n som før nevnt er det viktig 
å se helhetlig på de spø rsmålcne vi ta r for oss, 
og her har jeg følelsen av a t vi er kommet et 
stykke videre mcd ressursproblem.::nc. Nytt 
av åre t er nemlig aktivt arbeid fo r utbredelsen 
av begrepet sjølberRil1R. En hel t ny fil osofi 
ligger bak dette ordet, som sle tt ikke er nytt 
i seg selv. På mange må ter er de t en fellesnev
ner for tanker om begrensede ressurser som 
må ny ttes best mulig, desen tra liseri ngstan
ken, selvråderett og en bedre forståelse for 
de t lokale miljø . Sjølberging oppfattes av 
mange først og frem st som et spørsmål om 
ma tproduksjon, og vi har mye ugjort når det 
gjelder forholdet mellom landbruk og natur
og miljøvern, som burde være to sider av 
samme sak. Men sjølbergingsbegrepet må 
utvides til også å omfa tte annen produksjon, 
teknologi , kunnskap og kultur. 

Nå ved nyttår får No rge en 200 mils øko
nomisk so ne som skal sikre bedre kontroll 
over våre egne fi skeressurser. Samtidig er det 
debatt omkring prøveboring etter olje i nord. 
Vi savner et helhetssyn når dette di skuteres. 
Torskestammen minker fare truende, og erfa
ringer fra Nordsjøen viser a t fi sken forsvin
ner fra områder med oljeutslipp og skrot. 
Skal de nordatlantiske fisk estammene av 
torsk og si ld reddes, må vi få et ha ndlingspro
gram som kan redusere overbeska tningen . 
Fortsatt ko nsesjon til trålere , a vtaler med 
andre land så for store mengder stadig fi skes 
opp og økonomiske forhold som gjør store 
enheter lønnsomme for fi skerne, er med på å 
ødelegge. Vår 200 mils økonomi ske sone er 
ikke mye verdt så lenge overbeskatningen får 
gå sin ga ng og oljevirk somheten ødelegger 
fi skens miljø. Dette gjelder uansett om prø
veboring settes igang utenfor Nord-Norge 
eller ved M ørekysten, som også er et viktig 
fi skeområde nord for 62°. 

D et rimer dårlig når .~egjeringen på den 
ene side arbeider for å kunne beskytte fi sken, 
og på den andre siden ikke ta r hensyn til den 
i sine oljeplaner. Den nordno rske befolkning 
må se på a t deres na turlige næringsgrunnlag, 
kretsløpsressursen fisken , utko nkurreres av 
o ljevirksomhet som ikke ser u t til å gi de 
arbeidsplassene det snakkes stort om . To 
borepla ttfOlmer har vært planlagt, hver tren
ger ca . 140 personer , hvorav få uten lang 
spesialutdannel se. Basen på la nd trenger 5-8 
personer i boresesongen . 

For å gi fi sken skikkelige levevi lkår og få 
slutt på overbeskatni ngen, må vi a ltså forelø
pig si klar t nei til oljeboring i nord og klart ja 
til en omfonning av norsk fiskerinæring. 

La oss så til slutt huske a t vi er på vei inn 
i et valgår. Aldri ser vi så godt som da hvor 
små resultatene er i forhold til lø ftene. Med 
sitt tverrpolitiske innhold m å miljøbevegel
sen g jenn omskue ,)g gripe fatt i enhver P,)
litiker som ikke ta r konsekvensen av sine 
standpunkter. Vårt ø nske må være a t tank er 
fra debatten om levestandard /livsstandard 
skal bli til handling. 

OLJE eller FISK? 

Dette er boken S,)111 se tter søkelyset på 

de farer som truer havet langs N,)rskc

kysten . s,)m bi,)].)gisk ressurs ,)g Sl)m 

a rbeid splass. 

«Olje eller fisk ?» er skrevet av HELGE 

INGVAR SOLHEIM som presenterte 

smak ebiter av st,)ffe t i «Norsk Na tur» 

nr. 4 - 1976. 


Stikk inn,)m fl)fbu ndets sek retaria t 
eller bestill pr. post (kupong side 31) 
l)g få bl)ka til medlemspris kr. 26,- . 
(Boka fås også i bl)k ha ndel, pris kr. 32.-) 
H elge Ingvar Solheim : Olje eller Fisk ? 
IOR sider F,)rma t 15, 2 x 21,R cm. U t
gitt av Un iversitetsf,)r! aget i sa marbeid 
med No rges Na wrvernforbund . 

Illiel~IFiskl 

Helge Ingvar Solheim 

UN IVER~ ITET5FORL..\GET 

AKSJON FOR JOTUNHEIMEN OG BREHEIMEN 

De naturinngrepene s,)m Vassdragsvesenet 
har pla nlagt i Jl)tunheimen vil ikke bare be
røre dem 5,)m bor i di sse ,)mrådene. De 
øk,)ll)giske ringvirkningene ka n komme til å 
bli ødeleggende fl) r ShHe ,)mråder, både på 
ø st- og Vestlandet, hevder «J,) tllJlheim-a k
sjonen», som til nå har samlet inn ,)mkri ng 
4000 underskrifter til pr,) test m,1l utbyggings 
pla nene i J,)tunheimen ,)g Breheimen. De 
som har ta tt initia ti vet til aksj,)nen er R a ndi 
Bojer G odal , M ålfrid El vesæ ter 1mset, Mag
ne H,)lm , R agna G arm,) Klæboe, Anna 
Holm , Bjørg M arit Andersen-Lund, M orten 
Jødal, Hj. Munthe-Kaas Lund og Inger 
Heiberg. 

Stemmeberettigede nl) rske sta tsborgere 
oppfordres til å skrive linder på l)ppr,)pe t, 
som er gjengitt på sli ppen nedenfor, og 

sende den inn til N,)rges Naturvernf,)r «JMunheima ksj,)l1em>. Den Sl)m vil samle 
bund, Postboks R268 Hammersborg, OsI,) I , llnderskrifter , kan skrive av o pprope t på 
som vil f,)rmidl e underskrifter videre til eget ark , med plass til f1ere underskrifter. 

Undertegnede henstiller til Storting og Regjering å skrinlegge alle pla ner om utbyggi ng 
av Jo tunheimen/Breheimen fordi økologiske og andre konsekvenser av et så enOlmt 
naturinngrep ikke kan forsvares. Skulle Storting og Regjering likevel tilrå utbygging av 
dette livsviktige vassdraget, må de fulle konsekvensene av inngrepet gjøres kjent for 
dem denne utbygging vi l berøre. 

NAVN ADRESSE 
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Olje ferden i Hardanger 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Rolf 
Grovens " Oljemaleri, Fritt etter Tidemann og 
Gude». Pris kr. 20,- . 

Olje eller fisk? 
Aksjonsplakat fra " Alternativ oljedebatt » . 
Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk . 
Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15,-. 

latur ø 
kalenderen 
1977 
Vi har fremdeles en kalender som venter på 
deg! Men restopplaget går unna. Hvorfor 
ikke bestille nå? Så får du den! 

• 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• Totalformat 30 x 40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• Bildetekster på norsk og engelsk 
• Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen 

kommer helskinnet fram  hvor som helst på 
kloden 

• Pris kr. 32,
• Bruk gjerne bestillingskupongen på motstående side 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoplakater i firefargetrykk og stort 
(vel 60 x 90 cm) - med motiver fra levende norsk n; 
venter på en plass på din vegg. Motivene er «Svale 
«Perleugle», «Rådyrkalv» og «Fjellbakkestjerne». Du finne 
i miniatyr over og til høyre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

• NASJONALPARKENE - NA pA PROSPEKTKOF 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets na! 
parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm . Kortene selge 
enkeltvi"s. 
Pris pr. serie il 9 forskjellige kort kr. 12,-. 

BLI (UGLE)SI 

UNNA MEG! 

med Naturnvernforb 
refleks. mens vi venter 
frie byer, trafikksikre v 
rent miljø. 

Sy-på-reflek 
på hvit bunn 
Størrelse 8,5 
cm . Selges i ~ 
stk. Pris p 
kr. 18,-. 

GRØNDAHL &. 



jedebatt » . 

Irgetrykk. 

latur ~ 
kalenderen 
1977 
Vi har fremdeles en kalender som venter på 
deg! Men restopplaget går unna. Hvorfor 
ikke bestille nå? Så får du den! 

• 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• Totalformat 30 x 40 cm  bildeformat 30 x 30 cm 
• Bildetekster på norsk og engelsk 
• Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen 

kommer helskinnet fram  hvor som helst på 
kloden 

• Pris kr. 32,-
• Bruk 'gjerne bestillingskupongen på motstående side 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoplakater i firefargetrykk og stort format I 
(vel 60 x 90 cm) - med motiver fra levende norsk natur -
venter på en plass på din vegg. Motivene er «Svalestjert», 
«Perleugle», «Rådyrkalv» og «Fjellbakkestjerne». Du finner dem 
i miniatyr over og til høyre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

• NASJONAlPARKENE- NA pA PROSPEKTKORT 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets nasjonal
parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene selges ikke 
enkeltvis. . 
Pris pr. serie cl 9 forskjellige kort kr. 12,-. 

BLI (UGLE)SETT 

UNNA MEG! 

med Naturnvernforbundets 
refleks, mens vi venter på bil
frie byer, trafikksikre veier og 
rent miljø. 

Sy- på- refleks i rødt 
på hvit bunn. 
Størrelse 8,5 x 10,5 
cm . Selges i sett cl 5 
stk . Pris pr. sett 
kr. 18,-. 

KONGEØRN 
Fredet rovfugl i Norge 

Original tresnitt av E. Struksnes 

Format: 34 x 44 cm 
Farge: Rustbrun 
Opplag: 250 eksemplarer (sign . og num.) 

Pris: kr. 100 

GR0NDAHl &. S0N 



•nun me· ,mng. 

DELTA AKTIVT 

I VALGKAMPEN! 


1977 er valgår. Samtidig vet vi at flere store 
miljøvernsaker står foran sin avgjørelse. Det 
skulle va:rc tilstrekkel ig å nevne spørsmålet 

Brenntorv og myrvern 

I nr. 5 av Norsk Natur skriver Arne Pedersen 
l)m Myrtyper i Norge, inngrep l)g fredning. 
A vsni ttet Myrer Sl)m naturressurs gir et 
nokså. ufullstendig bilde av brenntorvdriften 
l)g strøtorvdriften fordi det ikke er nevnt noe 
l)m at det Itxeligger lovregler for torvtaking. 
Reglene er gitt It)r å verne våre myrer mot 

om norsk atomkraft eller ikke, utbygging av 
Hardangervidda og Jotunheimen, boring et
ter olje nord for 62°N osv. Det sier seg sjøl at 
det ut fra miljøvernsynspunkt vil være en 
fordel at de politiske partiene før valget tar 
klare standpunkter til disse og mange andre 
viktige miljøspørsmål. Mye avhenger her av 
innsatsviljen til miljøbevisste enkeltmennes
ker. Ledende politikere, særlig fra Arbeider
partiet, har sagt klart i fra at de ikke ønsker 
slike spørsmål tatt opp i valgkampen. Det er 
opp til de,f!, å gjøre disse ønskene til skamme. 
Delta i avisdebatter, møt fram på politiske 
møter, still «ubehagelige» spørsmål og tving 
dine lokalpolitikere og partifeller til å ta klare 
(og helst riktige) standpunkter til lokale og 
nasjonale miljøsaker. 

God valgkamp I 

Knllt J. Al1dersen 

jordødeleggende drift. Gjennl)m lange tider
heIt fram til slutten av siste krig, foregikk en 
ganske betydelig urasjonelI l)g jordødeleg
gende torvdri ft i vire kystbygder. Dette fore
gikk ved at hele torvlaget ble spadd ut slik at 
undergrunnen ble liggende bar. S,erlig ille var 
dette når myra lå direkte på berget, eller 
storsteinet mark. Sel vsa gt ble slike ,)mråder 
mer eller mindre ødelagt for fremtidig utnyt
ting tiljordbruksf,)rmål. 

«Komiteen for myr- ,)gjordvern i kystbyg
dene» (Jordvernkomiteen) av 1936 fant ut at 
ca. 1000 dekar myr ble årlig ødelagt eller 
sterk t forringet her i landet på grunn av 
uvettig torvdrift. Jordvernkomiteen og tid
ligere direktør i Det norske myrselskap, dr. 
agr. Aasulv Løddesøl tok da opp spørsmålet 
om en mer rasjonell torvdrift her i landet. 
Foruten en rekke effektive tiltak, ble det også 
fremmet forslag om en egen lov som skulle 
lede torvdriften i det rik tige spor, og som 
også tok sikte på å få slutt på direkte jord
ødeleggelse. 

Ibsen og svovelutslipp. 
Skuespillet «Brand» fra 1866 viser at Ibsen 
var opptatt også av naturødeleggelsene . I 
slutten av femte akt er presten Brand blitt 
jaget ut i «ødemarkerne» med steinkasting 
fra bygdefolket. Omsider kan han stanse 
trygt og tenker tilbake på sin lange strid. Han 
ser da også «sorte syner» som jager lik et 
helritt gjennom natten: <<Verre tider , verre 
syner gjennom fremtidsnatten lyner l Brittens 
kvalme stenkullsky senker sort seg over lan
det, smusser alt det friske grønne, kveler alle 
spirer skjønne, stryker lavt, med giftstoff 
blandet, stjeler sol og dag fra egnen, drysser 
ned som askeregnen over oldtids dømte by.» 

Ibsen's talerør fremstår her nærsagt og 
bokstavelig talt som svovelpredikant og har 
jo dessverre fått så altfor rett i sin profeti. 

Bengt Høyem 

18. mars 1949 fikk vi en lov som bl.a. 
fastsetter bestemte regler for hvor mye torv 
som skal ligge igjen på undergrunnen når 
myra nyttes til torvtak (brenntorv, strøtorv, 
moldtak eller annet teknisk formål). Torvla
gets tykkelse avhenger av undergrunnsfor
hl)ldene. Her kan nevnes at dersom myra 
hviler på berg, skal torvlaget være minst 
1,5 m. 

Vi kan vel idag si at jordødeleggende torv
taking praktisk talt er slutt. Men det er all 
grunn til å være oppmerksom på forholdet. 
Våre torvmyrer representerer bl.a. betydelige 
brenselsreserver som det kan bli ak tuel t å ta 
i bruk i tilfelle en brenselskrise. Under siste 
krig utgjorde torvbrenselet 80-90% a v al t fast 
brensel for befolkningen i flere av våre kyst
bygder. Ikke ubetydelige arealer rasjonelt 
avtorvetmyrer idag fint jordbruksland. Men 
dessverre finnes også stygge sår i landskapet 
som vi tner om li te om ta nke både fra pfi va t og 
offentlig side. 

Per Hornburg 

KILDfN TIL KILDfNE I NATURVERNET 

«Litteratur om natup> er det selvskre vne hjelpemidlet for alle som vil 

seg en allsidig orientering 0111 natur- l)g miljøvernproblemene -- som 

foredragsh,)ldere og artikkelforfattere. Bibliografien gir en kort kar' 

tikk av hver enkelt bok, llg er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen : «Litteratur om natup>. 

96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

HVEM G.JØR HVA? HER ER SVARET! 

I «Hvem g jør hv,\ i natur- og miljøvernet?» presenteres 300 norsk'
nisasjoncr og institusj"ncr .)g deres befatning med natur- og miljø 

mene. Et grunnleggende verk, uunnværlig fl)r alle som søker kont 

naturvernarbeidet. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljøv'ernet?» 252 sider. 


A4. Pris kr. 72.,-. 


DET RE(;NER FORTSATT SVOVEL 

. _ ." g ve ien til løsninger at det reises en opinion. Men opinionen m2 

på viten og her kommer anledningen til il orientere seg om prob 

i forbindelse med sur nedbør, om årsaker og virkninger. 

Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 sider. For 

Pris kr. 13,-. 


FINNMARKSVIDDA I FARE 

«Finnmarksvidda- I,Jr hvem 'Il) gjør rede ror planene om kraftutbyg 

fo r de problemene Sl)m knytter seg til dette unike naturområdets fl 

En brennaktuell bok l)!1l et brennaktuelt tema. Illustrert med flltos , 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda - for hvem ?» 48 sider. Format 

kr. 12,-. 


ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 

- men ikke alle vet hva det er. Denne publika~jonen gir klar b 

«Økologi» er en kortfattet, lettlest og oversiktlig innføring i det fago 

som er selve grunnlaget I'or alt natur- ,)g miljøvernarbeid. Ordlis 

forklaring av faguttrykk. F,)r selvstudium l)g for undervisningsb 

høyere skoletrinn . 

Peravid Skoog: «Økologi». 4X sider. Format AS. - Pris. kr. 15,-. 


MED TANKE PÅ DE NEST MINSTE 

har Norges Naturvernforbund utgitt «Den første naturboka», en en 

røring i økologi, bygd på lcgneserieprinsippet. Hensikten med boka 

barn på de la veste sk,)letrinn forståelse for naturens funksjoner l)g 

problemene menneskene skaper for sitt eget miljø. Heftet innehold 

enkle oppga ver, og veiledning I'or lærere og/eller foreldre. 

Segnestam/Helin: «Den første naturbokm>. 16 siders hefte. Format 

kr. 10,-. 


DET GÅR RUNDT OG RUNDT 
i naturen llg miniu(stillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon i hva so 

tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen består av fire plakater i 
62 x R9 cm Til undervisning på lavere skoletrinn - og f()r museer, 
lek, organisasjoner m.v. i forbindelse med utstillingsarrangementer 
ser. 
Miniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-. 
ALTERNATIV TIL VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram konkrete forslag til energisr 
tiltak og bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsyningen. Heftet 
beidet av Norges Naturvernforbunds vassdragsverneråd. 
«Alternativ til v'annkrafD>. 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10 
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Ibsen og svovelutslipp. 
Skuespillet «Brand» fra 1866 viser at Ibsen 
var opptatt også av naturødeleggelsene. I 
slutten av femte akt er presten Brand blitt 
jaget ut i «ødemarkerne» med steinkasting 
fra bygdefolket. Omsider kan han stanse 
trygtog tenker tilbake på sin lange strid . Han 
ser da også «sorte syner» som jager lik et 
helritt gjennom natten: «Verre tider , verre 
syner gjennom fremtidsnatten lyner I Brittens 
kvalme stenkullsky senker sort seg over lan
det, smusser alt det friske grønne, kveler alle 
spirer skjønne, stryker lavt, med giftstoff 
blandet, stjeler sol og dag fra egnen, drysser 
ned som askeregnen over oldtids dømte by.» 

Ibsen 's talerør fremstår her nærsagt og 
bokstavelig talt som svovelpredikant og har 
jo dessverre fått så altfor rett i sin profeti . 

Bengt H øyem 

\~. mars \949 fikk vi en lov som bl.a. 
fastsetter bestemte regler for hvor mye torv 
S,lm skal ligge igjen på undergrunnen når 
myra nyttes til torvtak (brenntorv, strøwrv, 
moldtak eller annet teknisk f,)mlål) . Torvla
gets tykkelse avhenger av undergrunnsfor
holdene. Her kan nevnes at ders,)m myra 
hviler på berg, skal torvlaget være minst 
\,5 m. 

Vi kan vel idag si at jordødeleggende torv
t<tking prak tisk talt er slutt. Men det er all 
grunn til å være oppmerksom pa forh,)ldet. 
Våre torvmyrer representerer bl.a. betydelige 
brenselsreserver s,)m det kan bli aktuelt å ta 
i bruk i tilfelle en brenselskrise. Under siste 
krig utgjorde torvbrenselet 80-90% av alt fast 
brensel for befolkningen i flere av våre kyst
bygder. Ikke ubetydelige arealer rasjonelt 
avh)[vet myr er idag fintjordbruksland. Men 
dessverre finnes også stygge sår i landskapet 
s,)m vitner om lite 'lmtanke både fra privat og 
,)ffentlig side. 

Per Hornburg 

KILDEN TIL KILDENE I "IATURVERNET 

«Litteratur ,)m natuf» er det selvskrevne hjelpemidlet f,)r a lle som vil ska ffe 

seg en allsidig ,)I"ientering 'lm na tur- og miljøvernproblemene ·- som l,erere, 

foredragsholdere og artikkelforfattere. Bibliografien gir en k'lrt karakteris

tikk av hver enkelt bok, og er altså mer enn en snau boklis te. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natUf». 

96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 


HVEM GJØR HVA'! HER ER SVAREr 

I «H vem gjør hva i natur- og miljøve rnet ?)) presenteres 300 norske orga
nisasjoner og institusjoner 'lg deres be fatnin g med natur· ,lg miljøproble

mene. Et grunnleggende verk, uunn værlig for alle som søker kontakter i 

naturvernarbeidet. 

Alf-Inj!c Jansen: «H\'\'m l!.iør hva i natur- og miljøvernet ?» 252 sider. Format 


A4. Pris kr. 72.,-. 


DET RECNER FORTSATT SVOVEL 
.,) t! veiL' n tilløsIlIng er at det reises en 'lpinion. Men opini,lnen må bygge 

på viten - og her kommer anledningen til il. orientere seg om problemene 
i forbindelse med sur nedbør, om årsaker ,)g virkninger, 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og yerknader». 50 sider. Format AS. 
Pris kr. 13,-. 

FINNMARKSVIODA I FARE 
«Finnmarksvidda - ror hvem'l» gjør rede l\.1r planene 'lill kraftutbygging og 
fo r de problemene som knytter seg til dette unike naturomr:ldets fremtid. 
En brennaktuell bok om et brennaktuelt tema. Illu strert med fotos ,lg kart. 
Øystein Dalland : «Finnmarksvidda - for hvem '1)1 4S sider. Format AS. Pris 
kr. 12,-. 

ALLE SNAKKER 01\1 ØKOLOGI 
- men ikke alle vet hva det er Denne publikasj,)nen gir klar beskjed . 
«Økologi» er en kortfattet, lettlest ng oversiktlig innfø ring i det fagområdet 
som er selve grunnlaget for alt natur- ,)g miljøvernarbeid . Ordli ste med 
fo rklaring av faguttrykk. F'lr selvstudium ,)g f'lr lIndervisningsbruk på 
høye re skoletr inn . 
Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format AS. - Pris. kr. 15,-. 


MF-D TANKE PÅ OF. NF.ST MINSTf. 

har Norges Natlll"vernforbund utgitt «Den første naturboka», e n enkel inn

røring i øk.) logi, bygd pa tegncserieprinsippet. HenSikte n med boka er å gi 

barn på de la veste sk,)letrinn forslåeise f,)r nature ns funk sj,)ner og for de 

problemene menneskene ska per f,lr sitt eget miljø. H eftet inl1eh'llder også 

enkle ,lppgaver, og veiledning ror herere og/eller foreldre . 

Segnestam/Helin: «Den første naturboka)). 16 siders hefte. Format A4. Pris 

kr. 10,-. 


DET GÅR RUNDT OC RUNDT 
i naturen og minilltstillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon i hva som skjer 

tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen består av fire plakater i format 
62 x R9 CIll. Til undervisning på lavere sk,lletrinn - og fo r l11useer, biblio· 
tek, organisasjoner m.v. i f'lrbindelse med utstillingsarrangemen ter ,lg kur
ser. 
Miniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-. 

ALTF.RNATIV TIL VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram konkrete for slag til energisparende 
tiltak ,)g bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsyningen. Heftet er utar
beidet av Norges Naturvernforbunds vassdragsverneråd. 
«Alternativ til vannkraftJ). 24 sider. Format IS x 24 cm. Pris kr. 10,-. 

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
POSTGIRO 9460- BANKGIRO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE 
NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr 
etter følgende satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 15,-, gebyr kr. 2,

Samlet kjøp for inntil kr. 40,-, gebyr kr. 4,

Samlet kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr . 6,

eks. «Bn lsh:llll'kik») Ilt,)~r;tli ,Iv Viviall 7, lhl OI Sl'1l ,'I kr. ,100. 

Helge S,)lhcim: «Oljl' d ie r lis1\»:1 kr. 24, 


eks . «Natllrbknclcrcll I ()77» .\ kr. 32. 


eks. pl<lkaL «Cllicm<lkri Fritt e{[cr Tidcm<l lll1 ,~g C\I(h.·· 


(Rnlr Gr,lvc ll) ;'1 kr. 20, 


.. ~'h:s r1ak,lt ~(Olie dk'r liSt;.)) (RLIJlC Andl'rss,m) :1 kr. IS, 


.. eks. Iresni ll (K ~ lng.l'ørn )) (Fivind Stmks lll's) ,I kr. 100, 


ds Pn'sreklk ,)n $l..'rie «( N "s. i~ma lrar kl" n) . , kr 12, 


ek..; rlak"t «t-"~'l!b"kkl"!'>L i l"rl1 l~» ,I kr. 20, 


l·ks. plilk~11 «Svalcs llert» :, ;;r. 20. 


.... l ';; S. rlakat «Pcrkngl('»:, h . 20, 


.. .. eks. plak'lt ( Rad yrk<ll v» :' kr. 20. 


.. ds. «Altl'rna ti v til vannkra n )) .I;; r lO, 


eks. M. S.:gnl'!'> lalll «L)en rø rsIt: IWltlrbnkiP) ;', h 10, 


.. ('ks. P. Sk~lg : «Øk~,h,~i»:1 kr. 15. 


., eks. ø Oalland: «Finnmarksvidda I~)r hWIll'!».1 kr 12, 


.. ek s. Odd var Skre : «Sur Ilcdbøo>;:' kr 13, 

\.. k, Ihl'd" lkrn lsl'n (( LiUer,l lur ,)In nall.lf)) ;'1 Kr , 16, 

. d -: s. l i . H"btl'n «N<tlllrVl..:rnh,)b> ,', kr. 14 , 

d:-.. 1\. -1. .kIlSl'll «Hwlll gj ør hV<I i natm- <lt! 1'IliliøVl'rnelll ,\ kl', 72 , 

.... l·ks. minilltstilli ngtn «SIRKELEN» ;~I kr. 50, 

:-.t, tt:i 5 stk. sy-pd-n.' lkh «Unna lnl'g» :1 kr I f-i, 

.. 	Sl' lt ;1 4 stk. klebelll l' rkl':r (sti ckl'n;) «Du slc lll' tiU»;1 ~r. 10, pr. Sl..: 1t 

ck:-. I11l'ulcnbn,'i!l ~olv ;'1 ~r. 10, 

ds medlcmsnal i i!1I11 :\ kr. 20, 

Navn. 

Adresse 

Poststed 
O Det samlede beløp i kr. (inklusive eksp.gebyr) 

sendes samtidig pr. bankgiro/postg iro / postanvisning . 

(Stryk det som ikke passer I) 

Id,_~ I 

til s, kr 

tils. kr. 

lil s. kr. 

lil s. kr. 

til s. kr.. 

tils. kr. 

til s. kr . 

ti ls. kr. 

ti ls. kr. 

tils. kr. . 

lil s. kr. 

tils. kr. 

lil s , kr. 

lils. kr 

til", kr 

ti Is. kr. 

ti Is, kr. 

til s. kr. 

tils, kr.. 

til s. kr 

til s. kr 

lil s. kr. 

tib kr. 

se ndes ved lagt i sjekk / 

O Jeg/vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

POrlO i tillegg . 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og 

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig na vn og adresse. 
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BRUSHANELEIK
HENNI~GSMOEN GUNNAR 05~ 


INGA~ NILSENSV 3 A 
 pA VARMYRÅ1 OS LO 2. 10l00( 

Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 

NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
helst med forbundets emblem. Klebemerker (stickers) selges 
i sett å 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk. i 
satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr. 10,-. 

Opplag: 250 eks. (nummererte 
og signerte) 
Format: 60 x 40 cm 
PRIS: kr. 300.-
Brushanen er en typisk våt
marksfugl. Den hekker over 
hele landet på våt gressmyr, 
særlig i fjelltrakter. Farger og 
mønstre i hannens prektige 
krave varierer fra individ til 
individ. Og som nesten alltid 
i dyrelivet har hunnen ingen 
fargemessige fortrinn . Brusha
nen overvintrer i mellom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som til Kapp
staden. 

MEDLEMSNALEN 
med Forbundets emblem 'i 

to utgaver - begge i for

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10, 
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