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TAKK FOR MEG 

15. februar overlater jeg generalsekre
tærstolen til Torbjørn Paule. og det er 
slutt på 2 hektiske år i Naturvernfor
bundets tjeneste. Det har vært ei rik 
tid, og det er vemodig å forlate skuta. 

Jeg vil takke alle dere jeg har møtt 
for godt samarbeid. Det er blitt mange 
kjente og mange venner, Fra Alta i 
nord, til Gaular i vest og Tovdal i sør. 
Har opplevd et engasjement som gir 
tro på framtida. Skuffelsene har vært 
mange og gledene få vil sikkert en
kelte hevde, men naturvernet har all
tid kjempet i motvind - og vi må aldri 
gi opp. Men det har vært vondt å opp
leve hvordan demokratiet blir tråkket 
på i mange saker, hvordan mennesker 
som all sin tid har vært vant til å nå 
fram med grundig og saklig informa
sjon, har mistet troen på politikerne. 
Utbyggingsvedtakene for Orkla og 
Alta var sfike maktovergrep mot lo
kalsamfunnene og de som bor og vir
ker der. Takk til dere som har gjort det 

som er mulig for å hindre disse over
grepene. 

En takk også til de mange utenfor 
organisasjonen som jeg er blitt kjent 
med - i departementene, i andre orga
nisasjoner, blant politikerne og i mas
semedia. Naturvernforbundets virk
somhet er blitt mer utadvendt, og jeg 
tror at det er nødvendig for å skaffe 
forbundet informasjon og innnytelse. 

Det har blåst friskt omkring Natur
vernforbundet, og det blir neppe færre 
stormbyger i I 980-åra. Generalsekre
tærstillingen vil alltid være en urias
post, og jeg ønsker Torbjørn Paule alt 
godt i den krevende oppgaven han nå 
tar fatt på. 

Til slutt en hjertelig takk til de 
mange som har støttet Norges Natur
vernforbund økonomisk i min tid som 
generalsekretær, både gjennom inn
samlingene til Alta-rettsaken og gjen 
nom bidrag forøvrig. Uten denne støt
ten hadde det ikke vært mulig å holde 
aktiviteten oppe. 

Per Flalberg 



Motstand mot 
vernetanken 
Etter hvert er det blitt alminnelig anerkjent at et land har 
forpliktel ser når det gjelder naturvern. Og tanken om 
opprettelse av spesielle verneområder - det vil si områ
der der naturen gis et mer eller mindre sterkt vern mot 
inngrep fra menneskenes side - har hatt gjennomslags
kraft så å si over hele verden. Her i landet har tradisjo
nell naturfredning fått sin selvfølgelige plass i lovgivnin
gen, og Naturvernloven opererer med tre former for 
områdefredning - nasjonalpark, naturreservat og land
skapsvernområde. 

Det ideelle system av naturvernområder har man om 
det lykkes å sikre representative og tilstrekkelig store 
utsnitt av alle naturtyper som forekommer innen landets 
grenser. Hos oss er det langt igjen til dette målet er nådd. 
Og håpet om at vi noen sinne skal komme i mål på dette 
området svinner så å si fra dag til dag. Dette har flere 
årsaker. En av dem er at altfor mange føler seg tråkket 
på tærne når det viser seg at det innen deres enemerker 
fins natur som det er særlig verd å ta vare på: «Natur
vern er nok bra, men ikke her hos oss!» 

En av de mange er herredskogmesteren i· Setesdal. 
Når vi velger nettopp ham som eksponent for denne 
bøygen i naturvernarbeidet, skyldes det bare den tilfel
dighet at han under «Min mening» i dette nummeret av 
«Norsk Natur» sier sin mening om verneplanene i Øvre 
Tovdal og ikke minst om Lise Henriksens artikkel i 
« Norsk Natur» nr. 6-1979. 

Han mener at de som ønsker å få opprettet et verne
område i Øvre Tovdal angriper grunneierne, og at deres 
motiver at de ønsker å ha naturen for seg selv. 

En gang i mellom er det nødvendig å slå selv de mest 
innlysende fakta fast på nytt : Norges Naturvernforbund 
har aldri angrepet «bygdesamfunnet og interessene 
der». Forbundets vedtekter og arbeidsprogram, og det 
arbeid som er utført gjennom alle år, viser tvert i mot at 
bygdesamfunnet og primærnæringene i Norges Natur
vernforbund burde finne sin beste støttespiller. Men 
selvfølgelig fins det mange i bygdesamfunnene, og da 
kanskje først og fremst blant funksjonærer og veiledere 
innen jord- og skogbruk, som er sterkt uenig med Na
turvernforbundet i mange saker. Når den slags uenighet 
oppstår burde man kunne vente argumenter, ikke be
skyldninger om at man angriper bestemte næringer og 
grupper av mennesker. Men ett angrep er det i artikke
len. Det er imidlertid rettet mot fylkesmyndighetene, 
som støtter planene om vei og intensivert skogsdrift, 
tross områdets klart dokumenterte verneverdi. 

Forskjellige former for vern er anerkjent arealbruk i 

dagens norske samfunn, fastslått i lov. For de ulike ka
tegoriene av verneområder er det visse kriterier som må 
oppfylles. Når undersøkelser viser at et område er ver
neverdig, vil Norges Naturvernforbund gå inn for vern. 
Samtidig anser vi det som en selvfølge at ingen må bli 
økonomisk skadelidende når et verneområde opprettes. 
Men det er grunn til å merke seg at graden av økono
misk tap vil variere etter fredningsformen. I Øvre Tov
dal er det snakk om landskapsvernområde, noe som 
blant annet innebærer at det fortsatt kan drives skogs
drift etter bestemte retningslinjer. 

Når et område foreslås vernet etter Naturvernloven er 
det vanlig at motstanderne prøver å redusere områdets 
kvalitet som eventuelt verneområde: «Området er ikke 
urørt!» Dette er overflødig argumentasjon. Fra natur
vernets side er det gang på gang påpekt at det her i 
landet har vært så vidt mange mennesker i så vidt lang 
tid at det bare er minimale arealer som med noen rett 
kan kalles absolutt urørte. I artikkelen som diskuteres 
brukes da også uttrykk som «urørt preg» og «urskog
preg». Men har da området noen spesiell verdi som 
naturvernområde? Fagrapportene fra Kontaktutvalget 
for Vassdragsreguleringssaker ved Universitetet i Oslo 
burde ikke etterlate noen tvil om det. Her heter det bl.a.: 
«Uberørthet er av stor betydning i vernesammenheng. 
Øvre Tovdal har en uberørthet som er sjelden i denne 
landsdelen. . .. Veimangelen gjør området spesielt og er 
en av hovedårsakene til den uberørthet som preger om
rådet. . .. For det første er området ett av de svært få 
nesten uberørte områder i Aust-Agder ... Skogtypene er 
for det meste uberørte, og nylig hogst kan overhodet 
ikke observeres. Området inneholder urskogpregede 
granskoger av ulike typer, uberørte furuskoger med 
mange tørrfuruer, og relativt rike, kulturpregede hage
markskoger omkring Nuten og ViderstøI. ... Området 
bør vernes som et landskapsverneområde.... Følgende 
inngrep må absolutt unngås: Enhver form for regulering 
av ~assdraget, hyttebygging, vegbygging, hogst og dre
nerIng av myrene». 

Etter de klare faglige uttalelsene som foreligger må 
det være åpenbart at vern er den riktige bruken av dette 
området. Likevel er den lokale motstanden forståelig 
vern er tross alt et sterkt brudd med den tradisjonelle 
utnyttelsen av områdene. Informasjonsvirksomhet og 
konkrete tiltak som kan skape større forståelse for og 
mer positiv holdning til vernetanken i lokalmiljøene vil 
derfor være av aller største betydning. ~ 
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VIS HENSYN TIL 

LØVSKOGEN 


Samfunnet regulerer skogbruket først og fremst gjen
nom lov om skogbruk og skogvern. Loven har ikke 
detaljbestemmelser for skogens drift og skjøtsel, men 
overlater ansvaret for rasjonell utnytting av skogres
sursene til den enkelte skogeier. Sålenge skogen be
handles i samsvar med lovens «prinsipper for skog
skjøtsel» har eieren selv rett til blinke og stelle sin 

skog. Skogbruksloven ble revidert i 1976. Rasjonell 
utnytting av skogressursene kan etter dette ikke opp
fattes tradisjonelt. Loven pålegger nå skogbruket å ta 
hensyn også til skogens rekreasjonsverdi, som viktig 
del av landskapet, som livsmiljø for planter og dyr og 
som områder for jakt og fiske. 

Løvskogen diskrimineres 
Betydningen av et rikt innslag av løv
trær i våre skoger er understreket både 
fra naturvernhold og av viltbiologer. 
Også estetiske hensyn taler for løv
trærne. Hos oss dominerer de åpne 
hogster (flatehogst). Dette er til fordel 
for de fleste løvtrearter, som raskt 
etablerer seg på hogstflatene. Men 
gran og furu er de økonomisk viktige 
treslag, og skogbrukeren favoriserer 
disse på beskostning av løvtrærne, 
som bekjempes gjennom hele omlø
pet, ved ulike former for ugrasbekjem
pelse, reguleringer og tynninger. Selv 
om utgangspunktet vanligvis er det 
beste for et rikt innslag av løvtrr i våre 
barskoger, blir det endelige resultat li
kevel ofte et ensartet bestand, sterkt 
dominert av hovedtreslaget. Riktig
nok blir det hevdet at en bør sørge for 
et visst innslag av løvtrær i barbestan
dene, men i praksis synes dette å' be
grenses til igjensetting av løvtrær i åp
ninger og huller i foryngelsen , hvis 
dette ikke generer hovedtreslaget. 
Valg av treslag er foretaksøkonomisk 
begrunnet og skyldes relative priser og 
delvis også avsetningsproblemer for 
løvvirket. 

Nå viser de siste oppgaver fra 
Landsskogtakseringen økende tilvekst 
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for løvskogen. For perioden 1958-70 
var økningen 25 mill. m3• I samme pe
riode økte granvolumet med 26 og 
furu med 21 mill. m3• Tilsvarende tall 
for perioden 1970-76 var 17, 13 og 5 
mill. m3• I 1976 var totalt volum for 
løv, gran og furu 112, 277 og 174 mill. 
m3• 

Det er likevel ikke grunn til å anta 
at denne utviklingen skyldes en hold
ningsendring i synet på løvskogen, 
men heller avtagende innsats i skogs
skjøtselen, slik at skogen idag i større 
grad «skjøtter seg selv». Andre fakto
rer kan være endret beitetrykk og 
gjengroing av nedlagt innmark. 

Jordbunnsforholdene 

Ved siden av virkeproduksjonen, har 

løvtræmes betydning for jordbunns

forholdene lenge vært tillagt vekt. Bar

trær produserer et surt og tungt ned

brytbart strø med klart uheldig virk

. ning på jordsmonnet. Strøet i løvskog 
omsettes lettere og jordbunnsforhol

dene er vanligvis gunstigere. Der det 

skjer skifte fra løvskog til barskog og 
AV tilplanting med gran på dyrket mark, 

vil det på lengre sikt resultere i ugun
01TARKROHN stigere jordbunnsforhold. Trolig be

virker løvskogen også et mindre surt 




jordsmonn, noe som bør være av spe
siell interesse i vår tid. Det er videre 
kjent at løvtrærne ved sin rotvirksom
het kan forbedre jordbunnsforhol
dene. Et relevant spørsmål er derfor 
hvordan flere påfølgende omløp med 
monokulturer av bartrær vil virke på 
den primære produksjon. Svaret er 
ikke opplagt, men det er grunn til å 
frykte at løvskogsbekjempelsen på 
lang sikt vil få uheldige utslag. 

Økosystemets stabiltet 
En økologisk læresetning forteller at 
stabilteten i et økosystem er nær knyt
tet til systemets diversitet. Variasjons
rike system er mer stabile enn enkle, 
og har større mulighet for reetablering 
av likevekten hvis det oppstår uba
lanse. Ved forvaltning av biosystemer 
må en derfor stille spørsmål om en 
forenkler systemets struktur (oppbyg
ging), og om dette går på bekostning 
av dets funksjon. Hva med vår skog
behandling i dette lys? Reduserer vi 
ved vår skogskjøtsel skogens evne til å 
opprettholde og reetablere likevekt? 
Vi opplever for tiden en krisetilstand i 
skogbruket med meget alvorlige bille
angrep. Årsaksforholdet er en kombi
nasjon av flere uheldige faktorer med 
bl.a. stormfellinger og ekstreme tørke
somre som har svekket granskogen. 
Spørsmålet er imidlertid om skogens 
egne forsvarsmekanismer i sterkere 
grad ville redusert skadene om vi 
hadde drevet en mer nyansert skogbe
handling. 

I lengre tid har billene hatt gode 
formeringsmuligheter fordi vindfall, 
snøbrekk, avkapp etter hogst og ubar
ket tømmer er blitt liggende i skogen 
utover sommeren. Når stormfeIlin
gene rammet i 1969 og senere, var det 
derfor i utgangspunktet ganske store 
billepopulasjoner. Dette er noe av for
klaringen på det omfang skadene har 
fått. Ville et rikelig løvtreinnslag i våre 
granbestand gjort disse sterkere mot 
vindskader? Mye taler for at ensartede 
granbestand, lavtynnet og høyt opp
kvistet, er en skadeutsatt skogtilstand 
og at løvtrærne som stabiliserende 
faktor i granskogen ikke er gitt til
strekkelig oppmerksomhet. 

I den senere tid har vi også opplevd 
flere alvorlige skogbranner. Et rikt 
løvtreinnslag reduserer brannfaren i 
skog. 

Flora og fauna 
Når det gjelder å bevare mangfoldet 
(variasjonen) i skogsnaturen er løv
trærne av stor betydning. Floraen i 
løvskog skiller seg klart fra det langt 
fattigere plantelivet i barskogen. En 
rekke sopper og laver knyttet til løv
trær, og løvskogen har et særlig rikt 
insekt- og høyere dyreliv. Løvtrærne 
har stor verdi for flere av våre viktigste 
viltarter. Dette er argumenter som til
sier mer av løvtrær i barskogen, og at 
det etableres rene løvbestand 

For å illustrere forholdet mer kon
kret skal kort nevnes enkelte tall for 
mengde fugl i løvskog og barskog. 
Edelløvskoger og oreskoger er de yp
pigste med mengder på 1200-2500 
hekkende par/ km2• I granskoger er 
nivået 200-500 par/ km2, mens ikke 
varmekjære løvskoger i lavlandet lig
ger mellom gran- og edelløvskogene. 
Furuskogene har 100-200 par/km 2• 

Også artsantallet er høyere i løv- enn i 
barskoger. Hvordan skogen behand
les er avgjørende for artssammenset
ning og mengde i alle skogtyper. 

På grunn av korte omløpstider og 
selektive hogster blir hulerugende ar
ter sterkt skadelidende i kultursko
gene. I denne sammenheng er det i 
barskog særlig viktig å beholde et løvt
reinnslag helt til løvtrærne bukker un
der i konkurransen med bartrærne. I 
løvtrærnes nedbrytningsfase er mulig
hetene for hulerugere særlig gode og i 
dette stadium når barskogens natur
lige fuglefauna maksimal diversitet. 

Tar en utgangspunkt i den opprin
nelige treslagssammensetning og til
stand i de nordlige barskoger må en 
anta at mengden hulerugere var meget 
betydelig. Releasjonen her er at det 
eksisterer sammenhenger mellom sko
gens sunnhetstilstand og fuglesamfun
net, selv om dette forhold er vanskelig 
målbart. 

Skogen er et viktig fritidsmiljø for 
mange, en funksjon som vil få økt be
tydning. Varierte skoger øker opple
velsesrikdommen. Løvtrær og løvskog 
er i denne sammenheng viktige miljø
skapende elementer. 

Uro i skogbruket 
Idag er det uro i skogbrukskretser over 
den øknig av løvtremassen som har 
funnet sted de siste 15-20 år, og det 
pekes på at den produksjonsmålset
ting som er skissert for vårt skogbruk 
ikke kan oppfylles uten en betydelig 
øket innsats for å konsentrere produk
sjonen mer om gran og furu . I denne 
situasjon er det mange som setter sin 
lit til plantegiften glyfosat, som ble in
trodusert i 1976. Dette middel virker 
effektivt mot det meste ugras i 
granforyngelser, inkludert løvtresla
gene. Virkningen på vegetasjonssam
mensetningen blir mer varig enn ved 
tidligere brukte midler eller manuell 
rydding fordi rotsystemene drepes. I 
glyfosat har skogbruket fått et sterkt 
virkemiddel for regulering av treslag
sammensetningen fra etableringsfasen 
av et nytt bestand. 

Naturvernloven 
I dagens debatt er det en tendens til å 
gi naturvern begrepet innhold ut fra 
egne motiv. Naturvern er definert i 
naturvernlovens formålsparagraf. 
Bærende er at naturens kvalitet skal 
opprettholdes og den biologiske pro
duksjon ikke forringes. Med dette 
forstås at variasjonsrikdommen i 
planter og dyr, landskap og økosyste
mer må bevares og at naturens evne 
til, ved hjelp av jord, vann, luft og sol
lyset, å opprettholde en vedvarende, 
høy framtidig primær produksjon må 
vernes. Enhver forvaltning av natur
ressurser bør vurderes mot denne bak
grunn, også biologiske og estetiske 
konsekvenser av skogbrukets treslags
valg. ~ 
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Lavering av Viggo Ree 

JERVFORVALTNINO 00 NATURVERN 
Like før jul mottok vi denne artikkelen fra WERNER leverte han mønstergyldige, naturfaglige arbeider bl.a. om 
SUNDF0R. 5.januar i år omkom han i snøskred i Gautå reguleringsvirkninger på fuglelivet i Hovdeffossen i Lågen 
dalen ved Hjerkinn, 28 år gammel. Jerven lå ham sterkt på og om våtmarker i Oppland. Werner Sundfør rakk mye, 
hjertet. Men hans naturvern engasjement og -kunnskap han rakk å vinne stor respekt og mange venner. Men han 
spente vidt. Ved siden av sitt arbeid ved Skogbrukets kurs ville gjort så mye mer. Det er mange som føler tapet når 
institutt hadde han krefter til stor innsats som styremedlem han nå er borte. 
og redaktør i Oppland Naturvern, og for offentlige organer 

I Vest-Europa er det bare Norge, Sve etter at snøscooteren kom til landsde kgl. res. av 28. august 1975 ble jakten 
rige og Finland som har levedyktige len. I Sør-Norge synes det ikke å være ytterligere innskrenket. Denne gang 
bestander av jerv. Arten har imidlertid påvist andr~ jervebestander enn den gjaldt det jervebestanden i de fire 
aldri vært tallrik i Norge. Fram til som forekommer i området Dovre nordligste fylkene i landet som ble fre
1973 var jerven fredløs her i landet, Rondane- Lesja-Snøhetta-Oppdal. det i yngletiden, fra I. mars - 31. mai. 
noe som medførte at den ble sterkt et Jerven er i dag en av de mest truede (Yngling foregår imidlertid også i feb
terstrebet i våre fjellområder. Vanlig dyrearter i Norge. ruar.) 
jakt, hijakt og store organiserte jakt Den harde beskatningen av jerven Det var imidlertid ingen åpenbar 
oppbud, såkalte «jerveringer» må ta medførte at store deler av bestandene grunn til at totalfredningen av jerv 
den største skylden for den kraftige i Norge sto i fare for å bli utryddet i ikke også skulle gjelde de nordligste 
desimeringen av bestanden som fant begynnelsen av I 970-årene. Det var fire fylkene. Og ettersom nordnorske 
sted i 60-årene og i begynnelsen av derfor på høy tid at jerven ble fredet i forhold ikke syntes å skille seg så 
70-tallet. I Nord-Norge synes det nå Sør-Norge til og med Sør-Trøndelag sterkt ut at det berettiget til alminnelig 
som om spor etter jerver blitt sjeldne ved kgl. res. av Il. mai 1973. Ved ny jakt, var det ventet at en totalfredning 
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av jerv i Nord-Norge var det neste 
skritt på vei for å sikre jervebestanden. 

Svekket fredning 
Det som imidlertid skjedde, var at det 
i de følgende år ble foretatt radikale, 
trinnvise lempinger i de fredningsbe
stemmelsene som ble vedtatt for Sør
N orge i 1973. Dette har først og fremst 
gått ut på å øke jakttrykket og ta i bruk 
utradisjonelle hjelpemidler som snø
scooter og helikopter under jakten. 
Disse lempingene er foretatt uten at 
forvaltningsmyndighetene har hatt en 
tilfredsstillende oversikt over jervens 
biologi, uten at det har foreligget noen 
bestandsoversikt og uten at det er do
kumentert at jervebestanden er min
dre truet nå enn i 1973. 

De første lempingene i fredningsbe
stemmelsene kom i kgl. res. av 14. ap
ril 1978. I de tidligere bestemmelsene 
var det bare hjemmel for å gi tillatelse 
til felling av skadejerv i de fire nord
ligste fylkene i fredningstiden. Nå ble 
det imidlertid åpnet adgang til å gi fel
lingstillatelse på såkalt skadejerv i hele 
landet, når hensynet til jervestammen 
gjorde det ubetenkelig. Dette førte til 
at det straks ble søkt om fellingstilla
telser innenfor området Rondane
Dovre-Lesja-Snøhetta-Oppdal, der 
man sommeren før hadde hatt jerve
problemer i saueflokkene. Rundt om i 
bygdene ble det samtidig opprettet 
«jervejaktlag» som ventet på at søk
nadene om fellingstillatelser skulle 
innfris. 

I siste halvdel av 1978 ble det gitt 
fellingstillatelse på to «skadejerver» i 
området. Naturvernkrefter hadde på 
forhånd gitt til kjenne at de prinsipielt 
gikk sterkt imot fellingstillatelser. 
Dette ble bl.a. begrunnet med at even
tuelle reguleringer av denne truede 
dyrearten måtte være vel fundert og 
forankret i solid forskning. Det ble 
presisert at den kjennskap forvalt
ningsmyndighetene hadde til jervens 
liv og levnet, var høyst mangelfull, og 
ikke på noen måte tilstrekkelig for en 
forsvarlig og biologisk fundert forvalt
ning. Dette var også blitt innrømmet 
av myndighetene selv. Bl.a. ble en be
standsoversikt sterkt etterlyst. Å vur
dere fellingstillatelser måtte bli tem
melig vilkårlig så lenge jervebestan
dens størrelse ikke var kjent. 

Tillempinger i fredningsbestemmel
sene slik de forelå i april 1978, er for
såvidt greie sålenge ordlyden følges 
ved at det bare blir gitt «særskilt opp
nevnte jegere tillatelse til å felle enkelt
dyrsom er årsak til særlig store skader, 
når hensynet til jervestammen gjør det 
ubetenkelig.» (Uthevelser av forfatte
ren). 

Jakt med snøscooter 
Det var imidlertid meget betenkelig 
når det ble gitt tilIatelse til å felle to 
jerver uten at det forelå noen 
bestandsoversikt, samtidig som det 
var helt på det uvisse om hensynet til 
jervestammen gjorde det «ubetenke
lig». Som om dette ikke var nok, ble 
det også gitt dispensasjon fra forbudet 
mot bruk av snøscooter under jakten. 

At forvaltningsmyndighetene ved 
flere anledninger hadde gitt uttrykk 
for at jervebestanden var i økning, 
hadde ført til stor uro i naturvernkret
ser. Annet kunne en heller ikke vente 
når de to felIingstilIatelsene var basert 
på «bestandsvurderinger» som stort 
sett stammet fra opplysninger fra 
saueeierhold om skade som jerven 
skulle ha forårsaket. 

Endret atferd 
Slike «bestandsvurderinger» må anses 
som meget tvilsomme. Store tap av 
sau som bevislig er drept av jerv, tren
ger ikke nødvendigvis gjenspeiles i en 
stor jervestamme. Det har bl.a. lenge 
vært kjent at rovdyr som kommer opp 
i uvante og «kunstige» situasjoner, 
kan vise spesielle atferdsmønstre som 
ikke forekommer under vanlige for
hold. Et slikt atferdsmønster kan opp
tre når et rovdyr stilles overfor store 
mengder potensielle og lett angripe
lige byttedyr som f.eks en flokk hus
dyr. Denne «kunstige» situasjonen 
der rovdyret står overfor lett tilgjenge
lige byttedyr med sterkt nedsatt beve
gelseskapasitet, og kanskje begrensede 
muligheter til flukt (inngjerding 0.1.), 
kan utløse en unaturlig adferd hos 
rovdyret som gjør seg utslag i at det 
dreper alt det får tak i, uten at dyret 
nødvendigvis spiser av de drepte byt
tedyrene. 

Velkjent i så måte er reven som dre
per alle hønsene i hønsehuset, minken 
som dreper alI fisken i settefiskdam
men og bjørnen som herjer i tette 

sauebestander i utmark. Atferd som 
gir seg utslag i stordreping uten at rov
dyret har behov for maten, kalles 
overskuddsdreping. Et lignende at
ferdsmønster benevnes ekstrem næ
ringsseleksjon. I dette tilfellet dreper 
også rovdyret en mengde byttedyr, 
men nå blir en del av bytte konsumert. 
Dyret kan f.eks. forsyne seg av visse 
«delikatesse-deler». Velkjent i så måte 
er bjørneundersøkelsene i områder 
med stor tetthet av sau i Hedmark. I 
enkelte år slo noen bjørner en mengde 
sau, men spiste stort sett bare juret og 
brystfettet. Å motsette seg felling av 
slike skadedyr ville ikke være riktig, 
når hensynet til rovdyrbestanden gjør 
det ubetenkelig. 

At det forekommer overskuddsdre
ping, ekstrem næringsseleksjon o.l. 
predasjonsmønstre også hos enkelte 
jerver hersker det liten tvil om. Det er 
derfor grunn til å anta at det er et ut
slag av spesielle omstendigheter og at
ferdsmønstre, og ikke en stor jervebe
stand, som ligger bak store deler av de 
tapstallene for sau, som bevislig ert 
forårsaket av jerv i det aktuelle områ
det. 

Forvaltningsmyndighetenes «be
standvurdering», som dannet en del 
av grunnlaget for fellingstilIatelsene 
og gi dispensasjonen for snøscooter
bruk i 1978, er på denne bakgrunn 
meget tvilsomme. 

Kostbar, men resultatløs jakt 
Registreringer av jerv ble satt i gang 
i begynnelsen av 1979 i området 
Rondane- Dovre-Lesja-Snøhetta
Oppdal. Størstedelen av registrerings
mannskapet besto av saueeiere. Regi
streringen gikk først og fremst ut på å 
skaffe en bestandsoversikt. Mens regi
streringen pågikk, hadde forvaltnings
myndighetene fortsatt ingen holde
punkter for hvor mye jerv som fantes. 
Ikke desto mindre ble det utstedt fel
lingstillatelser på tre jerver i området. 
Det ble organisert jaktlag og gitt dis
pensasjon til bruk av snøscooter. Det 
ble imidlertid hverken funnet eller sett 
noe til de store mengder jerv som an
givelig skulle finnes i traktene. Og da 
fredningstiden (113-31/5) begynte å 
nærme seg uten at det var felt jerv, så 
det nærmest ut til at myndighetene 
fikk «panikk». Ihvertfall kan en van
skelig tolke det annerledes da det ble 
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tatt i bruk forkastelige metoder ~om 
helikopterjakt. Hele denne resultatløse 
jervejakten kostet store summer, 
sekssifrede tall er blitt antydet fra an
svarlig hold. 

Offentlige midler mot truet art 
At det med offentlige midler ble satt i 
gang en storstilt aksjon med betalte je
gere, snøscootere og helikopter for å 
felle tre dyr aven art som er truet med 
utryddelse, og som det ikke fantes 
noen bestandoversikt over, skapte na
turligvis sterke reaksjoner langt uten
for naturvernkretser. Jaktmetodene 
brøt med alle jegertradisjoner, all jakt
moral og alle vernetanker som hadde 
festet seg i folks bevissthet. En har lov 
til å stille spørsmål om hva hensikten ' 
er med nasjonalparker, jaktlov og lov 
om motorisert ferdsel i utmark, når 
forvaltningsmyndighetene setter 
gang slike jerveaksjoner. 

Jakten syntes også å være i strid 
med de da gjeldende forskrifter, som 
ga anledning til bare å felle enke/tdyr 
som var årsak til særlig store skader, 
når hensynet ti/ jervestammen gjorde 
det ubetenkelig. Fellingstillatelsen 
gjaldt imidlertid tre jerver, uten hensyn 
til om disse dyrene hadde gjort skade 
på sau, og uten at noen visste hvor stor 
jervebestanden var i området. 

Og som om dette ikke var nok, kom 
det en ny kgl. res. av 29. juni 1979 som 
lempet fredningsbestemmelsene i 
Sør-Norge ytterligere. Nå var det ikke 
lenger snakk om å gi tillatelse til fel
ling av enke/tdyr som var årsak til sær
lig store skader. Nå ble det gitt hjem
mel til , å gi tillatelse til felling av flere 
dyr, selv om disse ikke var skadedyr. En 
har her lov til å stille spørsmål , om 
dette var en måte å «legalisere» jerve
jakten som foregikk tidligere på vinte
ren? 

Feller, gift og saks? 
Videre ble det hjemlet adgang til at 
DVF «fastsetter nærmere regler for 
felling og fangst i det aktuele område 
etter retningslinjer gitt av Miljøvern
departementet.» Det nye her er at mu
ligheten for fangst står åpne. Det reiser 
seg dermed et spørsmål om dette vil 
føre til bruk av feller, gift, saks O.L? 

Fra naturvernhold ble det gitt ut
trykk for meget store betenkeligheter 
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da forslaget til forskrifter forelå, men 
de anmerkninger som ble anført, var 
overhodet ikke tatt hensyn til da for
skriftene forelå i sin endelige form. 

Det kommer helt tydelig fram at 
forvaltningsmyndighetene sentralt 
slakker av på sitt ansvar for jervebe
standen. Det synes videre som om 
myndighetene har fulgt minste mot
stands vei, og lyttet mer til det som er 
blitt sagt fra saueeierhold enn fra na
turvernhold. Dette er betenkelig så 
lenge jerven er ført opp under, og er 
akseptert å høre inn under kategrorien 
DIREKTE TRUET DYREART i lis
ten over norske og nordiske pattedyr 
som står i faresonen. 

Forvaltningen aven truet dyreart 
må legges til et høyest mulig ledd i 
statsforvaltningen. Inntil den siste ti
den har det også vært Miljøvernde
partementet som har hatt myndighet 
til f.eks. å gi fellingstillatelse på jerv. 
Tendensen i den siste tid har imidler
tid vært at DVF mer og mer har fått 
hånd om dispensasj6nene alene. En 
slik «delegering» av myndighet er me
get beklagelig slik situasjonen er i dag. 

Ulike signaler kan tolkes dithen at 
det nå også vurderes å «delegere» de
ler av forvaltningen av jervebestanden 
til «jervegruppen> på lokalplanet. Å 
legge et så stort nasjonalt ansvar som 
å forvalte våre store og truede rovdyr 
til lokalplanet er enda mer betenkelig. 
Dette kan ikke godtas, selv om natur
verninteressene skulle bli representert 
j slike grupper. 

Tåler ikke beskatning 
I tidsrommet februar-mai 1979 iverk
satte DVF sporingsundersøkelser etter 
jerv i området Rondane-Dovre-Le
sja-Snøhetta-Oppdal. En av svakhe
tene ved slike undersøkelser vil være 
faren for bl.a. dobbelttellinger av spor 
fra samme dyr. Resultatene i rappor
ten fra undersøkelsene synes imidler
tid i alle fall å styrke tidligere antagel
ser fra naturvernhold i Oppland om at 
jervebestanden i området ikke tåler 
noen generell beskatning. Sporingsun
dersøkeisene viste at det ikke er flere 
dyr i området enn det minimum som 
bør være i en levedyktig jervebestand. 
I Knutshøområdet (ca. 420 km2) ble 
det ikke observert jervespor. I Ron
dane - Dovreområdet (ca. 1200 km2) 

ble det observert spor etter l hannjerv 
og 2 hunndyr. I området Lesja
Snøhetta-Oppdal (ca. 1650 km2) ble 
det observert spor etter 2 hanndyr, 4 
hunndyr og I dyr av ubestemt kjønn. 

Det kan være på sin plass å nevne at 
Oppdal Sau- og Geitaislag søkte DVF 
om å få felle hele 7 skadejerver da den 
første fellingstillatelsen løp ut 1/12
78. Søknaden gjaldt bare innenfor 
Oppdal 0stfjell og Oppdal Vestfjell. 

Til sammen ble det altså sett spor 
etter 3 hanner, 6 hunner og I jerv av 
ubestemt kjønn i det ca. 3270 km2 

store området. Undersøkelser av jerv 
som er foretatt andre steder, synes å 
vise at en hannjerv trenger et leveom
råde på 1000-2000 km2

• Det er videre 
vist at innenfor dette arealet kan det 
godt være 2-3 hunndyr. Disse tallene 
synes å korrespondere godt med det 
som kom fram under sporingsunder
søkelsene i begynnelsen av 1979. Re
sultatet viser at hver hannjerv hadde 
ca. 1000 km 2 til rådighet, og for hver 
hann forelå observasjonr av ca. 2 hun
ner. 

Når den omtalte rapporten konklu
derer med at det trolig er 10 jerver i det 
aktuelle området, kan dette høres mye 
ut. Det er imidlertid viktig å være klar 
over at det nødvendigvis ikke er indi
vidantallet som er avgjørende når det 
gjelder denne truede artens overlevel
sesevne. Teoretisk sett er et hanndyr 
og et hunndyr nok til å få besanden på 
fote igjen. Men i praksis vil bestanden 
være ømfintlig overfor regulerende 
inngrep-, ettersom dyrene lever meget 
spredt og ettersom kjønnsfordelingen 
er skjev (3 hanner, 6 hunner). En kan 
derfor ikke godta generelle fellingstil
latelser for å «tynne ut» bestanden av 
jerv. 

Den vesle jervebestanden i det ak
tuelle området var med andre ord i yt
terste fare da det ble gitt fellingstilla
telser på tre dyr i 1979. Det skulle 
egentlig bare en porsjon uflaks til for 
at en slik «uttynning» hadde rammet 
de tre hanndyrene som var til stede. 
Samtidig må det også understrekes at 
det i området Rondane-Dovre (ca. 
1200 km 2) ble observert spor etter to 
hunnjerver og kun en hann vårvinte
ren 1979. Høsten 1979 ble det skutt en 
jerv i dette området. Det er grunn til å 
påpeke at det var en hannjerv som ble 
skutt. ~ 



Bedre vern av Europas 

DYRE- OG PLANTELIV 

På «Den 3. europeiske miljøvern
ministerkonferansen» i Bern, 19.
21. sept. 1979, undertegnet Norge, 
sammen med 18 andre land samt 
EF-kommisjonen, den såkalte 
«Konvensjonen om vern av ville 
plante- og dyrearter og deres leve
områder». Forhåpentligvis vil stor
tinget godkjenne avtalen i nær 
framtid. Når 5 land som har under
skrevet avtalen har fått den god
kjent av sine nasjonalforsamlinger, 
vil den tre i kraft. 

Konvensjonen har bl.a. sin bak
grunn i «Den 2. europeiske miljø
vernministerkonferansen» i 1976, 
hvor det ble vedtatt å be Europarå
det sammenkalle en ekspertkomite 
som skulle utarbeide et avtaleverk 
for vern av planter og dyr i Europa. 
Samme år opprettet Europarådet 
en slik gruppe, sammensatt av re
presentanter fra rådets medlems
land, inkludert Norge. Ekspert
gruppen avsluttet sitt arbeide i de
sember 1978. 

De land som nå har undertegnet 
avtalen er Belgia, Danmark, 
Frankrike, Vest-Tyskland, Hellas, 
Irland, Italia, Lichtenstein, Luxem
bourg, Nederland, Norge, Portu
gal, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, 
Storbritannia, Finland og Østerri
ket. Flere land ventes å undertegne 
avtalen senere. 

Til denne avtalen er det bl.a. 
knyttet 4 meget konkrete lister som 
angir hvilke arter som trenger ver
netiltak, inkludert vern av leveom
råder. Likeledes angis fangstmeto
der som ikke kan godtas. 

I. 	 Liste over plantearter som skal 
totalfredes. 

2. 	 Liste over fugler og pattedyr 
som skal totalfredes. 

3. 	 Liste ove fugler og pattedyr som 
det kan være behov for å samar
beide om forvaltningen av. 

4. 	 Liste over jakt- og fangstmeto
der som skal forbys i de land 
som godkjenner onvensjonen. 
Av spesiell interesse for vårt land 

kan kanskje nevnes at de fleste små
fugl arter vil bli totalfredet, slik at mas
sefangst av trekkfugl vil bli meget be
grenset eller umuliggjort. Man kan 
også nevne at det kommer toalfred
ning aven rekke vadefuglarter, og 

Jaktfalk. Foto Jon østeng Hov 

også av ugler og dagrovfgler. Videre 
vil bl.a. Norge også få ansvar for en
kelte større rovviltarter, og grusomme 
fangstmetoder som f.eks. bruk av saks 
og gift vil bli forbudt. 

Miljøverndepartementet hadde 
innbudt I representant fra Norges 
Naturvernforbund som medlem av 
den norske delegasjonen, noe vi setter 
pris på. I all beskjedenhet oppfatter vi 
det som en honnør til Naturvernfor
bundets mangeårige arbeid på dette 
viktige saksområdet. 

For den som var tilstede ved konfe
ransen i Bern, var det gledelig å legge 
merke til den helhjertede oppslutning 
fra alle lands delegasjoner, og også 
oppfordringene om rask behandling 
og godkjenning i de deltakende lands 
nasjonalforsamlinger. Disse oppford
ringene kom fra så vel ministre som 
parlamentarikere. 

Norge bør være et av de første land 
som godkjenner konvensjonen, og 
Norges Naturvernforbund · har alle
rede rettet en henvendelse til myndig
hetene om dette. Denne konvensjonen 
er en viktig milepel for internasjonalt 
samarbeide om vern av flora og fauna 
i Europa. 

Etter planen skal konvensjonen bli 
fulgt opp av et omfattende opplys
ningsarbeide i de forskjellige land, in
kludert vårt eget. I dette arbeidet vil 
det være naturlig med et samarbeide 
mellom myndigheter og naturvernor
ganisasjoner. I vårt land er dette sam
arbeidet kommet godt i gang, noe som 
forhåpentligvis vil gi synlige resultater 
i løpet av kommende år. 

H.J.E. 
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Fra Mardøla . ........ . til Alta 


Foto Burny Iversen 

BREDO BERNTSEN 

DET GRØNNE TI-ÅRET 

Om man skal se tilbake på 

1970-årene og sette dem i et ver
neperspektiv, er det helt klart at disse 
årene fremfor noe annet tiår har stått 
i natur- og miljøvernets tegn. Svært 
meget av den politiske debatten og i 
det hele den offentlige debatten i avi
ser, i bøker, radio og TV har vært pre
get - ja dominert av naturvern og for
urensninger, energiproblemer og res
sursspørsmål. 

Den grønne bølgen brøt definitivt 
inn over landet i 1970, på flere fronter. 
Dette året var Naturvernåret 1970 
lenge forberedt og effektivt gjennom
ført av Europarådet. Her til lands 
flommet det over av filmer, brosjyrer, 
foredrag og artikler om naturvern, og 
begrepet økologi kom på alles lepper. 
Avslutningen på året var den 6. sep
tember, med brennende varder landet 
over. l Oslo var det stort fakkeltog 
med tusenvis av mennesker på bena. 
Dette arrangementet ble ledet av Nor
ges Naturvernforbund og de andre 
nordiske naturvernforeningene. 

I 1970 ble det også vedtatt en ny 
moderne naturvernlov med en for
målsparagraf som gjør naturvernet til 
en overordnet samfunnsfaktor. Dette 
var synspunkter som særlig Natur
vernforbundet hadde kjempet frem: 
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«Naturen er en nasjonalverdi som 
må vernes. Naturvern er å disponere 
naturressursene ut fra hensynet til den 
nære samhørighet mellom mennesket 
og naturen, og til at naturens kvalitet 
skal bevares for fremtiden . Enhver skal 
vise hensyn og varsomhet i omgang 
med naturen. Inngrep i naturen bør 
bare foretas ut fra en langsiktig og all
sidig ressursdisponering som tar hensyn 
til at naturen i fremtiden bevares som 
grunnlag for menneskenes virksomhet, 
helse og trivsel.» 

Sist, men ikke minst, ble Mardøla
aksjonen i det første av I970-årene, 
symptomatisk for hvor sentral kam
pen om vann og vassdrag skulle bli i 
tiden fremover. Ingen verneaksjon til 
forsvar for den norske naturen vakte 
slik debatt her til lands (og i utlandet) 
som da man opplevde Mardøla
aksjonen, en ikkevolds aksjon ledet av 
Samarbeidsgruppene for natur- og 
miljøvern (SNM). Det aksjonistene, 
med folk som Arne Næss og Sigmund 
Kvaløy i spissen, fryktet var den sta
dig økende naturødeleggelse, sentrali
sering og urbanisering drevet fram av 
norsk og internasjonal storindustri og 
storfinans. Nå førte ikke den om
stridte aksjonen fram - etter en må
neds tid ble den avblåst etter at le

derne ble båret bort av politiet. Men 
for alvor var striden om våre vassdrag 
kommet i søkelyset. Flere og flere for
langte heretter skikkelige verneplaner 
for vassdragene for å få slutt på den 
stadige utbyggingen. Norges vass
drags- og elektrisitetsvesen var blitt et 
omstridt offentlig organ, etter i en år
rekke å ha vært nasjonalhelt. En egen 
verneplan for vassdrag ble endelig lagt 
frem i 1971 og behandlet i Stortinget i 
1973. I 1976 kom så verneplan Il. Om
kring disse ble det stor debatt. Kløften 
mellom hva Naturvernforbundet og 
andre naturverninteresser anser for å 
være et rimelig vernekrav - og det 
som er foreslått vernet, er så stort at 
striden om vassdragene har bare økt. 

Stockholmskonferansen 
I 1972 ble søkelyset rettet mot den glo
bale økokrise i forbindelse med Stock
holmskonferansen - i FN's regi - som 
ble avholdt i Sveriges hovedstad fra 5. 
til 16. juni 1972 under mottoet «Bare 
en jord». Konferansen, som ble en 
stor suksess, var et gigantarrangement, 
selv i FN's målestokk. Møtet ble av
sluttet med et vedtak om en miljøde
klarasjon, og i tilknytning til denne 26 
miljøvernprinsipper. Man besluttet 
dessuten å trekke opp en aksjonsplan 



som inneholdt 109 anbefalinger. Det 
ble besluttet å opprette et eget FN's 
miljøvernstyre, et eget miljøvernsekre
tariat, et miljøvernfond, og 5.juni ble 
fastsatt som verdens miljøverndag. 
Norges delegasjon markerte seg sterkt 
på konferansen. Et norsk forslag om 
økt støtte til familieplanlegging ble 
vedtatt, tross hard motstand fra den 
katolske kirken. Et lyspunkt sett fra 
norsk side, var også det store flertallet 
for forslaget om forbud mot dumping 
av giftstoffer i sjøen - hvor den såkalte 
Oslokonvensjonen var utgangspunk
tet. En skuffelse var det imidlertid at 
det fellesnordiske opplegget til et for
slag om forbud mot overlydsfly gikk i 
vasken. 

Miljøverndeparternen tet 
Med utgangspunkt blant annet i Res
sursutvalgets syn på natur- og miljø
vern som et bredt og omfattende pro
blemområde, ble tanken om et eget 
departement for natur- og miljøvern 
aktualisert. Regjeringen Bratteli la 
frem en proposisjon om opprettelse av 
et Miljøverndepartement, og ved kgl. 
res. ble dette opprettet 5. mai 1972. Le
der for departementet ble professor 
Olav GjærevoH - lenge Arbeiderparti
ets ledende naturverner. Departemen
tets hovedoppgave skulle være «å ar
beide for en best mulig balanse mel
lom utnytting av våre ressurser for 
økonomisk vekst, og vern om natur
ressursene til beste for menneskelig 
trivsel og helse». Det var nok varie
rende synspunkter på departementets 
oppgaver og oppbygging, men at en 
milepæl var nådd forvaltningsmessig 
for natur- og miljøvernet er klart. 

Den grønne bølgen preget også vårt 
land i EF-debatten i 1972, som svært 
meget kom til å kretse rundt natur
vern- og ressursproblemene, og som 
bidro til å åpne folks øyne for disse 
faktorenes betydning for trivsel og 
helse. 

Energidebatten 
Energidebatten i Norge gikk etter 
hvert over fra debatt bare om vann
kraftutbygging til også å dreie seg om 
olje, atomkraft og energiproblemer 
generelt. Denne ble intensivert i for
bindelse med energikrisen vinteren 
1973/74. Norges Naturvernforbund 

tok seriøst for seg hele dette problem
komplekset gjennom et eget utvalg 
som kom med en omfattende utred
ning i 1974, «Energi, miljø og sam
funn.» Hovedkonklusjonen er at de 
høyindustrialiserte lands nåværende 
vekst i energiforbruket og ressursfor
bruket rent generelt kan og må stanses. 
I Norge foreslo man at energiforbru
ket gradvis avtrappes til null fram til 
1990. Atomkraft - som gjennom hele 
tiåret var et sentralt diskusjonstema 
ble det tatt sterk avstand fra. Tankene 
om utflatning i energiforbruket har 
flere og flere av partiene etterhvert 
sluttet seg til. 

Mange slags «år» 
Opp gjennom I 970-årene ble de fleste 
natur- og miljøvernaspektene trukket 
frem og diskutert på store konferanser 
og i forbindelse med offisielle «år» 
etterfulgt av debatter og aktiviteter på 
«grasrota». I 1974 kom befolknings
problemene i søkelyset gjennom FN's 
Verdens be/olkningsår 1974. Samme 
året ble det arrangert en egen Verdens 
matvarekonjeranse. I Norge blusset 
straks diskusjonen om sjølberging og 
vern av matjorda opp i avisinnlegg, 
foredrag og publikasjoner. Vi fikk 
småbruk-aksjonen på Hitra og i 1977 
opprettelsenav «Aksjon Bygde-No
reg». Siden kom Arkitekturvernåret i 
Europarådets regi i 1975 og den store 
bosetningskonferansen - Habiat - i 
FN's regi i 1976. Europarådet hadde 
også et eget våtmarksår i 1976, for å 
verne om våtmarkene som er i ferd 
med å forsvinne i alarmerende tempo. 
Dette verneåret ble ansett som så vik
tig at det ble vedtatt forlenget året et
ter. 

Den grønne tråden gjennom alle 
I 970-årene har her hjemme utvilsomt 
vært kampen om vassdragene. Dette 
begynte som nevnt med Mardøla
aksjonen og fortsatte særlig med Har
dangervidda. Striden her gikk gjen
nom hele perioden og var særlig lang 
og kvass. Naturvernforbundet, Den 
norske Turistforening og Norges Je
ger- og Fiskerforbund samarbeidet i 
denne saken aktivt gjennom Samar
beidsrådet for naturvernsaker og 
hadde en god medspiller i miljøvern
minister Gro Harlem Brundtland, 
som gikk sterkt inn for vern av Vidda. 
I oktober 1979 tilsluttet Stortinget at 

Vidda skulle vernes og stor nasjonal
park opprettes med vassdragene Veig · 
og Dagali. Med dette var en av de helt 
store stridssakene bragt til ende med 
seier for det ideelle naturvernet! 

Rettssak mot Staten 
Gjennom Alta-sakten fikk vi så en 
gjentakelse av Mardøla-demonstra
sjonen og Finnmarksvassdraget fikk 
ikke mindre omtale enn Mardøla. Na
turvernforbundet gikk dessuten for 
første gang til rettssak mot Staten ved 
Olje- og energidepartementet - en 
rettssak som ennå ikke er avgjort. 
Dette må sees i sammenheng med for
bundets engasjement på energiområ
det generelt (bl.a. med en ny utvidet 
utgave av utredningen «Energi, miljø 
og samfunn» i 1979 - og spesielt med 
aksjonen «Vern våre siste vassdrag». 
Naturvernforbundet har forøvrig i 
hele perioden stått sentralt i alt det na
sjonale vernearbeidet. Det har utviklet 
seg til en sterk og selvstendig organisa
sjon - og har nå kretsforeninger i alle 
fylker og dessuten en hel rekke lokal
lag i mange kretser. Medlemstallet har 
økt fra ca. 10000 i 1970 til ca. 38000 
ved utgangen av 1979. 

En kort oppsummering av det vik
tigste som har skjedd i det grønne ti
året må bli at naturvernet har fått sitt 
definitive gjennombrudd - sin legiti
mering - i opinionen, pressen, admi
nistrasjonen og i det politiske liv. 
Opprettelse av nasjonalparker, land
skapsvernområder og reservater er 
ikke noen perifer og sær virksomhet 
lenger. Ei heller kontroll med for
urensninger, aktiv arealplanlegging og 
vern om dyrket og dyrkbar jord. Alt 
dette er nå hjemlet i lovverket, admi
nistrert aven egen miljøvernadmini
strasjon og voktet aven aktiv opinion. 
Hva så med 1980-årene? Det har vist 
seg klart gjennom hele det foregående 
tiåret at i praksis har det ikke vært lett 
å forene vekst med vern - og enda 
vanskeligere blir det i årene fremover. 
Overalt presser «utviklingen» seg på 
kraftlinjer, motorveier, flatehogster, 
sur nedbør og flerrende støy ... En ut
flating i veksten - gjennom en mo
derne økopolitikk - må til om natur
og miljøvernarbeidet skal nå sine 
langsiktige mål. Å ta konsekvensen av 
at det er grenser/or vekst blir 1980-åre
nes store utfordring. ~ 
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INGE LIEN 

Grenseoppgang i 

sauhaldet 
I. delen: Frå jerve-hets til ære
frykt for alt liv 

Jerv, ørn og andre norske veidare var truga av utryd Norske veidare får aller nådigast balansere på 
ding. Så vart dei freda, og stammene er i ferd med å randa til utrydding, men ikkje utan kamp. Nyleg kom 
taka seg noko opp att. Men surne har aldri tykt vel om det offentlege føresegner som vil halde skadane på 
desse fredningane. Serleg er det ein del målsmenn for bufe og tamrein på eit rime/eg nivå. Veidar-hatare ville 
sauhaldet som markerar seg som veidar-hatare. Auka endre dette til minst mog/eg skadar. Kva er minst 
sautap dei siste par åra har gjeve dei ny tyngde bak mogleg? Med våre tekniske hjelperåder er dette null 
kravet om å få gjera om att fredningane til vanleg skadar, og da er det berre å stå på. 
forfølging. 

Det er veidar-hatare som vil halde 
norsk utmark «rein for rovdyr». For å 
trøste naturvernarane hevdar dei at 
veidarane er sikra ei framtid i Sverige 
og Finland der småfe-haldet er min
dre utbreidd. Det skal innførast fel
lings-premiar som effektivt stimulerar 
folk til jakt på streifdyr frå granne
landa, og elles vil dei bruke enda meir 
effektive hjelperåder om det skulle 
vera naudsynt. 

Om det så skulle vise seg seinare at 
veidarane blir like truga i granne
landa, og sau-interessene i Noreg i 
mellomtida har fått hevd på «rovdyr
rein» utmark i nokre tiår, så trur ikkje 
eg det blir lett for naturvernet å argu
mentere for arts-innføring og vern av 
veidare på nytt i norsk natur. Sjølv om 
tunga tal ar berre om lokal forvisning, 
så er eg redd at hjerta talar om total 
utsletting! 
. Det er erstatnings-ordningar for 

tapt sau. Men veidar-hatarane vil ik
kje finne seg i det meiningslause at ein 
del av arbeidet deira skal bli mat til 
udyr som menneska ikkje eingong har 
gleda av å få sjå. Sidan bror medskap
ning ikkje eingong er nyttig for Men
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neskets augo, lyt han dømast frå retten 
til livet. 

Kjærleiken blir egoismens og 
drepar-viljens tenar 
Det beste argumentet mot veidarane 
er visst dette: Sjølv om eg får full er
statning, skal ikkje dei kjære lamma 
mine bli rivne i hel av udyr. Kvar er 
vårt hjertelag når vi høyrer om desse 
lidingane? Vi kan ikkje klandre rov
dyra som berre fylgjer naturen sin. 
Det er vi menneske som må bruke den 
intelligensen vi har fått til å skape ei 
god verd. Er vi kristne med kjærleikens 
program, set vi alt inn på å utrydde 
skadedyra, slik at husdyra og alle fre
delege villdyr med, kan få kjenne 
tryggleik og gleda ved tilveret! 

Utsegna ovanfor er ei samanstilling 
frå veidar-hetsen i surne aviser siste 
haust. Det vart måla dystre utsikter for 
småfe-næringa, samstundes som hu
manismen fløymer over og drøyper 
dråpar av hjertevarme på lammet, 
dette symbolet på det vergelause og 
uskuldige. 

Også påbod frå «kjærleikens evan

gelium» blir visst nytta, men da som 
egoismens og drepar-viljens tenar. Da 
Iyt eg seia: Stakkars udyr, nåde vere 
med dykk, for når veidar-hataren dø
mer vil han sikkert fare lett over slike 
skriftstelle som Salm. 104, der det står 
at ungløvone burar etter bytte, og dei 
krev si føda - av Gud. Du veit at Bi
belen kan ein få til å sei a mest kva som 
helst, når ein tolkar han overflatisk og 
til inntekt for seg. Eg likar ikkje å gå 
vidare med veidar-hatarens ordbruk 
som eg har teke utgangspunkt i. Kan
skje kunne det opne sinnet hans om 
han får vendt sine eigne fordommar 
mot seg sjølv ein gong, men det er 
helst for optimistisk. 

For Mennesket er blitt allmektig i 
naturen, og udyra får helst ein dom 
utan rettargang. Og utan appell
instans. Så fyrst som sist: Fram med 
bensinen over udyr-hia! Brenn un
gane deira til daude. Tak att nokre og 
set dei i kasser og bur så lenge dei le
ver. Til fryd og studier for Mennesket 
- Homo brutalis. Jag dei attverande 
udyra med helikopter og snøskutrar 
over vidda til dei sprengjest, det er hø
veleg straff! 



Fram med børsa alle staute karar 
om dykk aldri har stelt ein sau eller 
tala godt om bonden. Få med skyttar
lags-rekruttane om børsekolba enda 
subbar bakken. Gå manngard over 
landet med tøffe western patronbelte 
og moterette fritidsklede it la manns
idealet. Syt for eit bilete på framsida 
av lokal-avisa - det fylgjer framleis ro
sande gjetord med veidesoger og jakt
heltar. Og tal frå FN syner at mange 
artar er truga eller utrydda. Tenk at vi 
står midt oppi dette - er vi ikkje 
flinke? 

Udyra er helst djevelens verk, og 
det vil aldri bli lyst fred over minnet 

deira. Utstoppa eksemplar vil stå med 
grinande glefs som dei i levande livet 
berre hadde i sjeldan desperate situa
sjonar. Kanskje bør dei ha med seg 
tanngarden til ein større slektning og 
litt raudmåla synd i munnvikane, for 
at dei betre skal fortelje ettertida san
ninga om veidarane: Dei var alltid fæ
lande sinte, og tenkte berre på åtak på 
Mennesket og buskapen hennar. 

Det einaste vonde i veidedyra er 
at dei tek mat frå mennesket 
Skal det haldast dom over livet under 
ein nøytral domar, kan Mennesket 

sjølv koma uheldig ut. Vi er einaste 
arten som held andre artar i lenker og 
livsvarig ufridom, medan veidaren let 
matdyret sitt få gå fritt. Det same får 
sauen mest halve året, og det er eit for
mildande omstende for mennesket. 

Naturen kan vera brutal i Mennes
kets augo. I gjernings-stunda til veida
ren har matdyret eit naturleg be
døvingsmiddel for seg som heiter pa
ralyse, men lidingar er nok vanleg. 
Dauden kjem ikkje med ein gong. 
Heller ikkje i slakteriet stoggar vel 
livsfunksjonane straks. Dyret må blø 
seg ut dersom kjøtet skal bli bra nok. 
Men her vil ein unngå lidingar i avli
vinga med elektrisk strøm ei tid på 
sauen, før ein set kniven i strupen. Det 
er nok og eit pluss for Mennesket. 

Surne veidare kan stundom slå ned 
for fote når dei fyrst får høve til det, 
akkurat som Mennesket i haust-slakt
inga. Det er måten å overleve på. Det 
å vera tilsett i naturen som veidar, kan 
nok vera ei vanskeleg stilling. Også 
veidedyra må syte for mat og opplæ
ring til smårollingar dei er glade i. 
Tenk at ulven har eit kjærleg familie
liv! Men nedslaktinga kan stundom 
sjå ut meir som ein frydefull leik for 
jerven enn strev etter mat, akkurat 
som sportsjakt og sportsfisking som 
også sauhaldare legg til rettes for i si 
utmark. 

Ja, visst er det fælt at reven tek lam 
for å leva, akkurat som Mennesket, 
men det er nå naturen hans, og levere
glane hans er kanskje like gode som 
våre. Og sidan sauen i auka grad blir 
avla og kraftfOra slik at lamma må sl i
tast med rå kar-makt ut av mødre som 
rivnar under fødselen , kan det vera at 
lamma blir for store til at han greier å 
ta dei! 

Den største harmoni og velvære 
opplever veidar-hataren i natur som er 
utglatta og fullt innretta på Mennes
ket. Han ser på harmonien i fjellet 
som han ser med velvære på ein ugras
fri åker. Småfuglane som fangar fluger 
og klyper dei i hel midt i syngjar-spelet, 
er fryktelege udyr. Nei, det er dei ik
kje. Fuglane er nyttige som tek fluger, 
og så lenge dei ikkje tek menneske
føde, er fuglesongen vel-låt i øyro. 
Men jerven tek lam! Det er stygt å 
taka mat som Mennesket kan bruke, 
og difor er jerven vond i heile sitt ve
sen. 
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Hadde fangstmåten til veidarane 
vore avgjerande, ville det ikkje fun
nest ein huskatt i heile Noregs land. 
Men kattar er det på mest alle gardar, 
og høyr korleis veidar-hataren sit og 
stryk Pusen sin om kveldane: «Er du 
der da, Pus! Kom da stakkar, så skal 
du få litt mjølk. Eg skal berre lunke ho 
litt åt deg. - Nei sjå der er ei mus 
kom hit ungar skal dykk få sjå korleis 
katten tek ei mus!» 

Ja, kattens leik med musa kjenner vi 
godt. Kanskje er det fordi vi helst 
kjenner velfødde velstands-kattar. I 
motsetnad til desse har eg ved eit par 
høve sett kattar som må leve av eigen 
fangst, og der musa har gått ned på 
«høgkant». Kanskje er det med katten 
som med Mennesket: Skal vi leve av 
fangsta, vil vi vel setja meir pris på 
maten i garnet enn leiken med livet på 
kroken. 

Tevling er det mest reelle argu
mentet mot veidedyra 
Artane kjempar om plass. Eit natur
område er sett saman avartar som til 
saman utnyttar dei ulike livs-tilgan
gane. Måren lever mykje av ikorn, 
ugla lever mykje av mus, begge er dei 
storskogens dyr. Av to artar som vil ha 
same matfat og livsrom, kan den eine 
bli uttevla. Fjellreven som vart nesten 
forvist i Noreg av Mennesket, har 
sjølv etter langvarig fredning hatt van
skar med å vinne utbreiing på nytt, 
kanskje fordi varmare klima har gjort 
raudreven til konkurrent. 

Både jerven og Mennesket vil 
gjerne ha sau. Dertil er det Mennes
kets sauer (?). Så har vel Mennesket 
lov til å tevle ut jerven og forvise han 
frå landet. Eg må vedgå at denne tan
kefylgja ikkje er lett. Vansken oppstår 
fordi ho kan virke logisk samstundes 
som samvetet mitt ikkje kan godtaka 
ho. I slike høve trengst det ei etisk 
grunngjeving. Det trengst ein moral 
som kan setja grenser for dei handlin
gar som er teknisk moglege. Er det 
uforsvarleg å utnytte dei tekniske hjel
peråder som kan utslette alle artar 
irekna Mennesket, så er det vel og 
uforsvarleg å utnytte dei hjelperåder 
vi har til å utslette surne artar. Men om 
dette kan det vera reell usemje. 

Om det er viktig med ei etisk grunn
gjeving, så er det og viktig at denne 

14 

grunngjevinga er grunnleggjande ekte 
og ærleg. Eg vil her nemne det naud
synte frednings-vedtaket som styres
maktene fann grunn til å setja i verk i 
1973 for å hindre forvisning av norske 
veidedyr frå landet. Men heilt fram til 
vedtaket vart fatta, var det veidar
hatare som var opptekne på organisa
sjons-plan med korleis ein kunne få 
bekjempa veidarane meir effektivt. 
Ein målsmann for småfe-næringa ut
tala før vedtaket i 1973 at ein måtte få 
folkeopinionen med seg mot rovdyr
plaga, og da var det truleg best å argu
mentere ut/rå dyrevern-omsyn! Eg trur 
dette speglar av ei rådande haldning, 
og folk bør gjera sine ettertankar når 
lidingar og etikk blir køyrt fram som 
argument mot veidarane! 

Strid om godt og vondt høyrer helst 
menneske-samfunnet til. Når sauhald 
og naturvern skal stridast på etisk 
grunnlag, bør det ikkje skje utfrå kva 
som er grusomt og godt i naturen, men 
på grunnlag av retten til å forvise ein 
art fordi han tev lar med Mennesket. 
Det er vanskeleg å finne eit klart svar 
på dette. Som sympatisør både for 
sauhald og naturvern trur eg at vi må 
søkje ei løysing i etisk grunngjeve må
tehald - eit måtehald som gjeld både 
utbreiing av veidare og utbreiing av 
menneskelege aktivitetar. Mennesket 
har vel snart lagt beslag på sin rettmes
sige del av Jorda. Det etiske utgangs
punktet bør etter mi meining vera ære
flykt Jar alt liv. 

Kvar lands-lut må ha plass for 
høveleg budskap og alle villdyr 
Veidarane må ha rett tillivsrom, sjølv 
om dei ikkje tener Mennesket. Vi har 
ikkje vaiet mellom å lata oss utkon
kurrere i naturen, og å sjå på alt ikring 
oss berre som reidskap til eigen nytte. 
Det er ein mellomting. 

Den som kritiserar natur-forakta, 
treng såleis ikkje vera menneske-for
aktar. Den farbare vegen mellom dei 
to grøftene er ærefrykt for alt liv. Kan 
vi godtaka og like jerven slik han er og 
forsvare han sjølv om han tek matdyr? 
Og samstundes støtte landbruket slik 
at det kan gjeva menneska det vi treng 
av ull og saukjøt? Om eg skalleggje eit 
anna innhald i veidar-hatarens kjær

leik, så må vel kjærleik helst vera noko 
som ikkje stoggar ved grenser som er 
sette av fordommar. 

Naturvern trengst fordi nærings
interesser ikkje tek ansvaret for sine 
handlingar! Landbruket må ikkje len
ger kjenne ansvar berre for buskapen, 
men og for alle dei villdyra som land
bruket påvirkar med si verksemd. Vårt 
ansvar utfordrar oss til å utvikle ein ny 
økonomisk politikk for sauhaldet, slik 
at det blir plass i alle lands-Iutar for 
høveleg buskap og for alle villdyr som 
naturleg høyrer til der. Landbruket må 
og gjeva ein sjølvsagd plass for jerven 
og dei hine veidarane, akkurat som 
buskapen skal ha plass. 

Dette betyr ikkje at kva som helst 
buskap skal ha plass kvar som helst, 
like lite som det betyr at kva som helst 
villdyr skal ha plass i bygder og inn
mark. Det må stillast tillempings-krav 
til den buskapen som skal bruke ut
marka, elles vil det einast bli natur
landskapet som må tilpassast buska
pen. Når veidar-stammene skal regu
lerast, må økologiske konklusjonar 
leggjast til grunn både når det gjeld 
omfang og metodar. Regulering av 
veidar-stammene må ikkje føre dei på 
randa til forvisning frå landet, og ikkje 
slik at det skapar allmenn forfølgjar
haldning til veidarane. 

Desse tankane har ikkje opphav i 
bakstrev. I gamletida streva ein med 
svakare teknikk, men med stor iver 
mot naturen, mellom anna med uav
grensa veidar-forfølging, og ein la tan
kegrunnen for moderne, naturfiends
leg sauhald. Det viktigaste tildrivet til 
denne og neste artikkel , er naturglede 
og interesse for sauhald, og dermed ei 
søking etter sauhald som kan arbeide 
meir med naturen. 

Mange legg visst avgjerande vekt på 
den direkte livsfaren som veidarane 
betyr for Mennesket. Men dette er 
helst eit spørsmål om forstand på na
tur og vane med åtgjerder. Det er ikkje 
sikkert at det er sunt for Mennesket å 
ikkje møte noko stengsel eller hinder, 
og kanskje treng vi veidedyra til å leve 
saman med, for å bli utfordra til åt
gjerder. Men dette er ein annan disku
sjon. Det som står att i samband med 
sauhald og veidar-vern, er drøfting av 
moglege praktiske tiltak for at sauhal
det kan tåle veidarane betre, og dette 
vil eg gjera i den neste artikkelen. ~ 



TANKER VED TIÅRSSKIFTET 

Vi har igjen passert et årsskifte. Mer 
enn det, - vi har passert et tiårsskifte. 
Og dette har alltid vært milepeler i 
menneskenes liv. Da stopper vi opp. 
Da leter vi etter sammenheng og tegn 
i tiden. 

Nå har 1970-årene gått over i 
l 980-årene. Vil 1980-årene gå over i 
1990-årene? La oss i all nøkternhet 
vedgå at slik spørsmålstilling ikke er 
ny i menneskehetens historie, snarere 
tvert i mot! Men likevel er det kanskje 
først i vår tid at et slikt spørsmål er 
blitt rasjonelt og realistisk. 

Menneskeheten står overfor så 
mange farer, men to av dem er alt
overskyggende. Den ene er atomvåp
nene. Den andre er utplyndringen og 
utarmingen av klodens produktive 
områder, med en stadig raskere øde
leggelse av dyre- og planteliv. Den an
dre er ikke mindre alvorlig enn den 
første. For mennesket kan ikke leve 
ensomt på Jorden. 

Hva brakte 1970-årene med seg? 
Kanskje brakte de mer nytt og mer 
håp enn vi aner i dag! I dette ti-året 
banket økologisk kunnskap og økolo
gisk tenkemåte på døren for alvor. Vi 
vet at det har skjedd en eksplosiv øk
ning i biologisk kunnskapsmengde i 
vår tid. I I 970-årene gjorde bedre sko
ler og bruk av massemedia mye av 
denne kunnskapen til alle manns eie! 
Dette er selve grunnlaget for en mulig 
forandring. 

Og mange tok i mot denne kunn
skapen med glade ansikter, for her 
fikk de svar på spørsmål som stadig 
flere hadde stilt. 

Mange hadde oppdaget at tiden og 

FolO Dag Kjelsaas 

tidsånden ikke ga mye livsinnhold. De 
hadde fått mye å leve av, - og lite å 
leve for. De hadde fått øynene opp for 
de enorme natur- og miljøødeleggelser 
som fulgte i vekstens fotspor. Og vek
sten kunne ikke oppveie sorgen over 
dette. Tanker om framtidig ressurs
knapphet hadde fått sterkere fotfeste. 
Stadig flere hadde oppdaget at indu
strilandenes vekst var årsaken til de 
fattige lands fattigdom. Hva var galt? 

Nå fikk de forståelsen av mennes
kets nære samhørighet med resten av 
naturen. De fikk innblikk i «det store 
samspillet», og skjønte at det var 
«såre godt». Og de skjønte at dette 
samspillet ville oss vel, hvis vi innrettet 
oss etter det. De skjønte at også men
nesket må rette seg etter naturens lo
ver. Og de skjønte at fellesnevneren 
for mange av tidens problemer var en 
materiell vekst som hadde gått vill. 
Noen mennesker begynte å finne til
bake til samhørigheten, og de følte at 
det er godt og riktig å høre til. For de 
store gleder er tidløse og enkle -. 

Troen på vekstens ubegrensede vel
signelse mistet taket i 1970-årene! Og 
i det ligger det et håp. Et framtidig li
kevektssamfunn ble en realistisk mu
lighet. Og der ligger utvilsomt en ve
sentlig del av løsningen når det gjelder 
de farer som truer kloden og mennes
keheten. 

Den nye kunnskap om samspillet i 
naturen, og om menneskets plass i 
dette, er utvilsomt like epokegjørende 
som de store astronomiske oppdagel
ser av Jordens beskjedne plass i et 
uendelig univers. Begge deler har gjort 
skaperverket større, og begge deler 
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burde tilsi større respekt og mer be
skjedenhet fra menneskets side. Og 
dette er utvilsomt forutsetningen for at 
ny kunnskap skal kunne gi løsning på 
gamle problemer. 

I 1980-årene vil vi få svar på om 
1970-årene var et tideverv. 1970-årene 
har i hvertfall tent et berettiget håp! I 
dette ti-året klarte mennesket å plas
sere seg klarere i den store sammen
hengen. Og dette har allerede gitt ut
slag! Både i vårt land og i utlandet har 
det vært klare eksempler på at men
neskene ikke lenger godtar makters og 
myndigheters ødeleggelse av natur og 
livssystemer! 

Dette har forresten historiske paral
leller, - fra andre tider og fra andre 
samfunnsområder. Når regimene ikke 
har fattet tegn i tiden, - når deres 
handlemåte har truet stadig større be
folkningsgruppers liv og interesser, 
når overgrep og inngrep er blitt stadig 
mer omfattende for å opprettholde 
særinteressers fordeler, så har de bare 
i meget begrenset tid kunnet stå i mot 
det nye. Måtte våre og verdens myn
digheter tolke tidens tanker bedre enn 
de gjør, og handle etter det på en ikke 
voldelig måte. Erfaringene fra de land 
som er kommet lenger enn oss på 
veien mot et høyindustrialisert og høy
teknifisert samfunn berettiger dette 
ønsket! 

Jeg tror at Norges Naturvernfor
bund kom gjennom året og ti-året på 
en brukbar måte. Naturvernforbundet 
var et samlende element og et bruk
bart redskap for natur- og miljøvern
bevisste mennesker i vårt land. Den 
funksjonen skal ikke undervurderes. 
Slik fikk vi bidra med hver vår lille del 
i I 970-årenes mulige tideverv. 

Men det var medlemmenes innsats 
i stort og smått som gjorde det positive 
mulig. De sto alltid i fylkningen når 
det røynet på, økonomisk og faglig. 
Jeg føler meg sikker på at de fortsatt 
vil gjøre. det! Godt nytt år! Og godt 
nytt ti-år! 

Hans J. Engan 
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SVEIN MYRBERGET 


I «Norsk Natur» nr. 5, 1979 tas åp
ningen av jakt i Nordre 0yeren 

naturreservat opp på lederplass: 
«Slutt på freden i naturreservatene?» 
Undertegnede er leder for det forsøks
opplegg som er igangsatt i forbindelse 
med denne jakten, og jeg vil gjerne 
komme med noen spredte opplysende 
kommentarer. Jeg vil presisere at dette 
ikke må tas som forsvar for jakten i 
reservatet. 

For det første er det klart at denne 
åpningen av jakt er foretatt av vår 
høyeste miljøvern-myndighet, Miljø
verndepartementet (MO). For det an
d~e er ordningen en ren forsøksord
nmg. 

Forsøket skal, så godt som råd er 
innenfor bevilgningen, klargjøre hva 
denne jakt betyr for fuglebestanden i 
området. Alle er klar over at her er 
jakten som forstyrrende element, det 
viktigste moment - det er viktig å få 
klargjort hvor stor denne forstyrrelse 
er. 

Forsøket omfatter i hovedsak regi
streringer av fuglefaunaen. Dessuten 
registreres jaktutøvelsen, og andre for
mer for menneskelig forstyrrelse, som 
ferdsel fra båt. Dette delarbeid utføres 
ved Inst. for naturforvaltning,
Ås-NLH, i samarbeid med lokale or
nitologer. I tillegg samles data om 
jaktutøvelse, og det blir gjennomført 
en undersøkelse blant jegerne over an
dre sider av bruken av Nordre 0ye
ren. Resultatene vil bli framlagt i de
taljerte offentlige rapporter. 

Dette forsøket kan neppe føre til 
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ubotelige skader på fuglelivet i områ
det. Man må huske på at denne jakt er 
langt mer regulert og begrenset enn 
den jakt som ble drevet i området for 
få år siden - og selv ikke den gang 
hadde man klare holdepunkter for at 
jakten var til større skader for de ak
tuelle arter når man ser det over et 
større område. 

I den endelige vurdering kan det 
imidlertid oppstå vansker. Viktigst er 
å finne ut om denne åpning av jakt er 
i strid med formålene for opprettelsen 
av reservatet. Vesentlig her er hensy
net til våtmarkfuglene. Hvis man får 
klare, helt entydige svar på forsøket, 
burde det imidlertid være enkelt å 
finne ut hvilke følger disse vil få for en 
eventuell fortsatt jakt. Problemene 
oppstår først hvis svarene gir mulighe
ter for ulike syn på om jakten har vist 
seg å være i strid med formålene for 
fredningen. Jeg vil imidlertid velge å 
tro at MO da vil legge seg på en fred
ningslinje. 

Det ser ut som om man i Norges 
Naturvernforbund (NN) er redd for at 
forsøket vil få den konsekvens at det 
kan føre til jakt i andre våtmarksreser
vater. Til det er å bemerke at da må i . 
så fall forsøket klart vise at jakten i 
Nordre 0yeren ikke medfører større 
skader enn de som aksepteres i en vi
dest mulig forstand. Dessuten kan et 
slikt resultat høyst føre til at man tar 
opp spørsmålet om et forsøk i et annet 
område. Det er nemlig slik at selv om 
forsøket i Nordre 0yeren nok vil 
komme til å gi nyttig kunnskap om 
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jaktens forstyrrende effekter på våt
marksfugler, kan man ikke uten vi
dere overføre resultatene til andre om
råder. 

Avslutningsvis vil jeg som gammelt 
medlem av NN rent privat få anmerke 
at jeg ikke satte pris på lederens usak
lige form. Man tillegger her jegerne 
hensikter som man vel ikke uten 
videre kan være sikker på at de har. 
En lederartikkel som vel skal være re
presentativ for et helt forbunds poli
tikk, må ikke kunne angripes som 
usaklig. 

*** 
Kommentar 
Det er grunn til å understreke at vår 
kritikk er rettet mot Miljøverndeparte
mentet, som har åpnet adgang til jakt 
i Nordre 0yeren naturreservat, ikke 
mot Viltforskningen (der Svein Myr
berget er vitenskapelig leder) som har 
påtatt seg å lede et forsøk i forbindelse 
med denne jakten. 1 nnlegget gir oss el
lers anledning til å presisere forbun
dets syn på denne saken: 

~ 
Det er Norges Naturvernforbunds 

klare prinsipielle oppfatning at jakt I 
ikke må forekomme i et naturreservat. 
Unntak kan tenkes i spesielle tilfelle, 
f.eks. hvis en art av ikke naturgitte år
saker truer med å ta overhånd. Jakt for 
jaktens egen skyld er derimot utenke
lig i et reservat, uansett hvor god do
kumentasjon man kan legge fram for 
at jakten ikke er til ubotelig skade. 
Jakt er og blir i strid med den grunn



leggende tanken bak opprettelse av 
naturreservater. A åpne jakt for å 
finne ut om jakten er i strid med for
målet med opprettelsen av Nordre 
0yeren naturreservat er derfor me
ningsløst. 

Forskning med sikte på å klarlegge 
jaktens forstyrrende effekter på våt
marksfu,gler er klart berettiget og øn
skelig. A legge denslags forsøk til et 
naturreservat er like klart forkastelig. 
Forsøk med jaktens virkninger hører 
hjemme i områder der det drives regu
lær jakt. I naturreservater er det fred
ningens virkninger som bør gjøres til 

f gjenstand for forskning. 
Så sent som sommeren 1978 hadde 

Miljøverndepartementet en oppfat
ning som Norges Naturvernforbund 
fullt ut deler når det gjelder spørsmå
let om jakt i Nordre 0yeren naturre
servat. I et notat fra departementet, 
datert 6. juli 1978 - heter det: 

«Før 1973-74 var det en vanlig opp
fatning at områdets betydning under 
vårtrekket var atskillig større enn under 
høsttrekket, men etter at detfra 10. ok
tober 1973 ble restriksjoner på jakten, 
og fra høsten 1975 totalt jaktforbud, 
har det vist seg at området under høst
trekket har en langt større betydning 
enn tidligere antatt. 

Det materiale som nå foreligger, vi
ser klart at den forstyrrelse og beskat
ning høstjakten i området forårsaket , 
hadde en sterk negativ effekt på områ
dets ornitologiske funksjon. Både antall 
arter som benyller området om høsten, 
og antall individer av fugl, har vist en 
klar økning elter at jaktforbudet ble 
innført. Det vil deifor ikke være i sam
svar medformålet medfredningen, om 
jakt igjen skulle bli tillatt i Nordre øye
ren naturreservat». 

«Materialet fra trekktellingene viser 
at antall arter og individer i området er 
meget stort fra midten av august til 
midten av november. Det vil deifor in
nen denne perioden være vanskelig å 
jakte uten at dette skjer på bekostning 
av forannevnte argumenter mot jakt. 
Det er lite trolig at det er aktuelt med en 
jakt periode etter 15. november. Her 
kommer inn at området også etter 
denne tid nyttes aven rekke arter, blant 
annet overvinterende svaner. 

Konklusjonen synes å måtte bli at det 
ikke er forenlig med fredningsformålet 

å ha noen form for jakt i Nordre øye
ren naturreservat.» 

Under henvisning til dette notatet 
skriver Naturvernforbundet i sin utta
lelse til Miljøverndepartementet om 
jakten i Nordre 0yeren, datert Il. 
desember i fjor bl.a.: 

«Med bakgrunn i disse klare og for
pliktende konklusjoner fra departe
mentet, og den forutgående langva
rige og grundige analyse og vurdering 
av jaktspørsmålet, stiller landsstyret 
for Norges Naturvernforbund seg 
fullstendig uforstående til departe
mentets vedtak av 10. august i år om å 
tillate jakt i reservatet. Dette er en be
slutning vi på det skarpeste må ta av
stand fra. 

Spesielt ille blir dette vedtaket når 
man ser det i lys av den tilsynelatende 
gode vilje Regjeringen viser for å 
verne om plante- og dyreliv i interna
sjonal sammenheng. Regjeringen har 
som kjent nylig undertegnet interna
sjonale avtaler om vern av truede 
plante- og dyrearter og deres biotoper 
(Ramsar-, Bonn- og Wildlife-konven
sjonen). Her har man klart gitt uttrykk 
for at Norge aksepterer alle lands an
svar for å verne om naturen og for å 
opprettholde den økologiske balan
sen. Miljøverndepartementets vedtak 
om å åpne adgang til jakt i Nordre 
0yeren naturreservat må derfor ka
rakteriseres som et klart brudd med 
ånd og intensjoner i de ovennevnte 
konvensjoner. Internasjonalt forplik
ter man seg til vern og fremsynt for
valtning, og forlanger f.eks. at Las 
Marismas må fredes, mens man sam
tidig tillater inngrep i et av våre inter
nasjonalt sett mest betydningsfulle 
våtmarksreservater! 

Konsekvensene av å tillate jakt i 
Nordre 0yeren vil også kunne resul
tere i et økende press fra jegerhold om 
at «hobby jakt» skal tillates i andre 
våtmarksområder. Mange av disse er 
av største betydning for trekkende 
fuglearter, bl.a. det nylig opprettede 
0ra naturreservat. 

Nordre 0yeren er internasjonalt 
kjent som en meget viktig raste- og 
hvileplass for trekkende ande- og va
defugl. En av de viktigste årsaker til at 
man har arbeidet for opprettelse av et 
reservat her ved Nordens største inn

landsdel ta, var nettopp erkjennelsen 
av områdets grundig dokumenterte 
betydning for store mengder fugl på 
trekk mellom hekke- og overvintrings
plassene. 

Utnyttelsen av et våtmarksområde 
som hvile- og rasteplass under trekket, 
er nøye knyttet til graden av forstyrrel
ser. Den nødvendige kondisjonsopp
bygging hos fuglene er betinget av at 
alvorlige stressfaktorer unngås. 

Det kan ikke herske tvil om at jakt 
i Nordre 0yeren er en betydelig stress
faktor for såvel jaktbare som ikke 
jaktbare arter. Undersøkelser fra an
dre land har vist at særlig skudd, men 
også ferdsel, resulterer i at fuglene 
ikke får den nødvendige ro til næ
ringsopptak som gir grunnlag for å 
gjennomføre et trekk. Særlig under 
ugunstige værforhold kan jakt repre
sentere en toppbelastning fuglebestan
den ikke kan tåle. 

Selv om en del forhold omkring 
jaktens innvirkning på fuglebestanden 
ennå ikke skulle være fullstendig klar
lagt, kan denne usikkerhet ikke på 
noen måte aksepteres som grunn til å 
tillate jakt i Nordre 0yeren. Et slikt 
eksperiment må karakteriseres som 
moralsk og forvaltningsmessig ufor
svarlig.» 

Disse forholdsvis utførlige sitatene 
skulle være tilstrekkelig til å belyse sa
ken, til å gi et inntrykk av Miljøvern
departementets skiftende holdning, og 
til å vise at Norges Naturvernfor
bunds styre ser ytterst alvorlig på sa
ken. 

Vitenskapelig leder Svein Myrber
get, Viltforskningen, Direktoratet for 
vilt og ferskvannsfisk, finner lederen i 
Norsk Natur nr. 6 usaklig. Bakgrun
nen for denne påstanden er at jegerne 
tillegges «hensikter som man vel ikke 
uten videre kan være sikker på at de 
ham. At utsagnene i vår leder har sin 
bakgrunn i faktiske forhold av betyd
ning for saken fremgår bl.a. av føl
gende sitat fra en redaksjonell notis i 
Norges Jeger- og Fiskerforbunds tids
skrift «Jakt-Fiske-Friluftsliv» nr. 8
1979, side 75: «Den enkeltes oppførsel 
vil i høy grad være avgjørende for om 
vi får beholde denne ordning (jakt i 
Nordre 0yeren naturreservat) - og 
når det gjelder mulighetene til å få til 
tilsvarende ordninger andre steder». 

Red. 
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Kongeøl11 på reinlwdaver - Foto Burny Iversen 

SVEIN KARLSEN 

ØRNENE - EN TRUSSEL MOT 
BUFE OG REINNÆRING? 
Forvaltningen av vår natur har i det 

seneste decenniet fått nye dimen
sjoner. Mens tidligere generasjoner 
stort sett forvaltet flere av våre rovvilt
arter utelukkende med etterstrebeIse i 
form av jakt og fangst, er vi i dag i en 
situasjon hvor mange arter behøver 
ulike vernetiltak for å kunne overleve. 
Blant de arter dette gjelder, er havørn 
og kongeørn. Havørnas utbredelse er 
sterkt begrenset i dag, og Norge har 
omlag 3/ 4 av den vest-europeiske 
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havørnbestanden nå. Også når det 
gjelder kongeørna har Norge en bety
delig del av dagens vest-europeiske 
bestand. Det sier seg selv at vi har et 
stort internasjonalt ansvar for disse ar
tene, noe som blant annet førte til 
fredning av begge ørneartene i 1968. 

Siden da har diskusjonen om ørne
nes forhold til bufe og rein vært om
fattende, og delvis følelsesladet og 
usaklig. Vi har nå nærmere 2 millioner 
sauer og 200000 tamrein i landet, og 

ingen må undervurdere disse næringe
nes betydning for vår kjøttproduk
sjon, eller for den samiske kulturen og 
den spredte bosetning vi har, og øn
sker å ha. Hvert år tapes nærmere 
100000 sau og et betydelig antall rein 
på beite, og tradisjonelt har rovvilt fått 
skylda for store deler av dette tapet. 
Etter ørnefredningen i 1968 har ør
nene fått skylda for en stadig større 
del av dette tapet. Om dette var riktig, 
ville det være vanskelig å forsvare den 



fredning vi har i dag. Alt i februar 
1973 ble da også spørsmålet tatt opp i 
Stortinget, hvor det ble etterlyst lemp
ninger i fredningen i de områder der 
ørna gjorde størst skade. Det ble imid
lertid ikke spurt om ørna virkelig 
gjorde betydelig skade, et spørsmål 
som er helt sentralt i denne sammen
hengen. 

Forskjell på ørner 

Studier av ørneartene har vist at kon

geørn og havørn er svært forskjellig, 

både med hensyn til diett og livsmøns
J.. 
ter. Dr. J. F. Willgohs har i sitt arbeid 
vist at havørna først og fremst lever av 
fisk og sjøfugl. Bare 8% av byttedy
rene var pattedyr, og av disse var un
der halvparten bufe eller rein. Omfat
tende overvåkning av rein i havørn
områder, supplert med et stort inter
vjumateriale, har styrket det man tid
ligere trodde, at havørna utgjør en 
svært liten trusel mot småfe og rein. 
Med dette er det ikke sagt at havørn 
ikke kan angripe og skade rein eller 
lam under bestemte forhold, men 
dette synes å skje så sjelden, at det 
ikke kan tillegges særlig betydning i 
forvaltningen aven sårbar art. 

Kongeørnas forhold til bufe og rein 
er dårligere undersøkt. Ved fredning 
avarten i Amerika, Skottland og 
Skandinavia har det vært hevdet fra 
bufeeiere at en slik fredning ville øke 
tapet av dyr. Både i Amerika og Skott
land er det derfor foretatt flere under
søkelser, uten at det har vært mulig å 
påvise at kongeørna virkelig forårsa
ket tap av betydning. 

Kongeørnas diett 
I Finland og Norge utgjør fugl og pat
tedyr kongeørnas diett, og hønsefugler 
og harer dominerer. I en del under
søkte reir har rester etter bufe og rein 
utgjort omlag 10% av byttedyrene, 
men dette har variert mye fra par til 
par, og fra år til år. Finske arbeider 

" har også vist at en stor del av reinkal
ver funnet i kongeørnreir hadde 
kroppsbein som var dårligere utviklet 
enn normalt for nyfødte kalver. Mate
rialet synes altså å vise at mange av 
kalvene trolig har vært døde før kon
geørna fant dem. I denne sammen
hengen er det viktig å være klar over at 
kongeørna i stor utstrekning eter av 
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kadaver, og det har ikke vært mulig å 
avgjøre om et byttedyr har vært dødt 
eller levende da kongeørna fant det. 

Det er videre samlet opplysninger 
fra en rekke personer som skulle ha 
hatt store muligheter for å ha obser
vert kongeørna i å gjøre skade. Dette 
arbeidet har vist at slike observasjoner 
er meget sjeldne, og bare i noen ytterst 
få tilfeller har vi grunn til å tro at ørna 
virkelig har drept husdyr. Selv om det 
er vanskelig å få se slike hendelser, er 
det overraskende få observasjoner av 
at kongeørna virkelig har voldt skade. 

Hvorfor blir husdyr borte? 
Det totale inntrykk synes å vise at 
kongeørna ikke volder tilnærmelses
vis så stor skade som søknader om er
statning gir inntrykk av. Det er derfor 
viktig å se nærmere på hva man kon
kret vet om tapsårsaker for bufe og 
rein. En studie av dette materialet vi
ser at vi til tross for store tap egentlig 
vet svært lite om hvorfor dyrene for
svinner. De aller fleste dyra er sporløst 
forsvunnet, og av de man finner rester 
etter, er det sjelden man kan fastlegge 
tapsårsak med sikkerhet. Det er derfor 
klart at heller ikke dette materialet do
kumenterer at kongeørna er en bety
delig tapsårsak. 

Hva er da årsaken til de store erstat
ningssøknadene? Svaret er først og 
fremst manglende kunnskap om taps
årsakene for dyra. Jeg har ingen grunn 
til å tro at det store flertall av søkerne 
bevisst forsøker å utnytte ordningen. 
Hver søker må bygge på hva han tror 
er riktig, og generasjoners negative 
holdning til rovviltet generelt påvirker 
uten tvil erstatningssøknadenes stør
relse. Det er også viktig å merke seg at 
for rein, og delvis også for bufe, er det 
bare tap voldt av ørn som kan gi 
grunnlag for erstatning i store deler av 
landet. Dette har ført til at en del sø
kere vurderer ordningen mer som en 
generell rovdyrskadeerstatning. Mye 
tyder på at selve erstatningsordningen 
har skapt syndebukker av ørnene 
våre, og at bare en ny erstatningsord
ning kan rette på dette. Vi får derfor 
håpe at arbeidet med en mer generell 
erstatningsordning, uten syndebuk
ker, fører fram. Men først av alt er det 
behov for undersøkelser som øker vår 
viten om tapsårsakene for bufe og 
rein. ** 

Vandrefalk 
Tegning 
Viggo Ree 

«Aksjon rovfugl» 
I «Aksjon Rovfugl» sitter repre
sentanter for Norges Naturvern
forbund, Natur og Ungdom og 
Norsk Ornotologisk Forening. 
Disse organisasjonene har sam
menfallende synspunkter når 
det gjelder rovfugler og ugler, og 
arbeider for: 

- økt forståelse for deres rolle i 
naturen, 

- at de blir opprettholdt i leve
dyktige stammer innen leve
områder som er naturlige og 
tilstrekkelig store for artene, 

- at det blir etablert tilfredsstil
lende kom pensasjons- og er
statningsordninger for pri
mærnæringene når de gjør 
skade. 

I dag er rovfugl og ugler truet fra 
mange hold: 
- indirekte, ved forgiftning og 

ved at leveområder innsnev
res, 

- direkte, ved at hekkeplasser 
blir forstyrret eller ødelagt 
(skoghogst, reirfotografering 
m.v.), ved uvettig jakt, p.g.a. 
mangelfulle artskunnskaper 
hos jegere, og ved regulær 
plyndring, særlig av egg og 
unger, med sikte på omset
ning og økonomisk gevinst. 

Aksjon Rovfugl har grunn til å 
anta at den ulovlige plyndring 
og omsetning av rovfugl og ug
ler og deres egg øker i omfang i 
Norge. Virksomheten har inter
nasjonal karakter. 

19 




Testamentarisk gave 

I 1979 fikk Norges Naturvernfor
bund beskjed om at vi hadde fått 
en meget stor testamentarisk arv et
ter Elisa Augusta 0iberg (f. Wille), 
Kolbjørn Arnulf 0iberg og Anne 
Ingeborg 0iberg. Alle var hjemme
hørende i Drammen. Arven var på 
kr. 42139037. Etter søknad har 
Staten gitt fritak for arveavgift, slik 
at summen går ubeskåret til orga
nisasjonen. 

Elise Austa 0iberg ble født 5. 
nov. 1890, og døde 27. sept. 1978. 
Hun var utdannet bokhandler, og 
drev i nesten 40 år (1927-1965) 
egen forretning i Drammen. 

Kolbjørn Arnulf 0iberg ble født 
Il. nov. 1894, og døde 24. jan. 1967. 
han var knyttet til Livsforsikrings
selskapet Idun, og var ved sin fra
treden akvisisjonsdirektør. 

Anne Ingeborg 0iberg ble født 
10. nov. 1907 og døde 15. des. 1975. 
Hun var sykepleier av yrke. Hun 
var søster av Kolbjørn 0iberg. 

0ibergs var særdeles åpne for 
naturen, og hadde sansen for natu
rens egenverdi. De førte et aktivt 
friluftsliv, og så sant mulighetene 
var der, søkte de ut i naturomgivel
sene, sommer som vinter. Særlig 
var det fjellet som trakk, og riktige 
«fjellfolk» var de alle tre. De var 
solide folk, og turutstyret var det vi 
kaller enkelt og greit og vel gjen
nomtenkt. Det kunne på mange 
måter stå som en motpol til det ut-

Til venstre Kolbjørn og Elise Øiberg 

styrsjag og motepress som vi opple
ver i dag. 

Regelmessig gikk vegen til Jo
tunheimen og Gjendebu. Senere, 
etter Kolbjørn 0ibergs død, kom 
Høvringenområdet sterkere inn i 
bildet. At det ble disse områdene 
som trakk 0ibergs til seg, var ingen 
tilfeldighet. 

Kolbjørn 0iberg var av Gud
brandsdelsslekt, og Elise 0iberg 
kom i sine yngre dager til Ringebu, 
og arbeidet der i en bokhandel. Det 
var i Ringebu at Elise og Kolbjørn 
0iberg traff hverandre, og det var 
der de senere ble viet. Senere slo de 
seg ned i Drammen. 

Denne testamentariske gaven 
har gjort et dypt inntrykk på oss! 
Den har nok en gang minnet oss på 
hvor sterkt og hvor alvorlig mange 
tar sitt naturvernengasjement, og 
hva de er villige til å gi til dette ar
beidet! Den har også forsterket fø
lelsen av at Naturvernforbundet 
alltid har sine venner i ryggen. Og 
den følelsen gir trygghet på veien! 

Norges Naturvernforbund kan 
bare takke for denne storslagne ga
ven, - og love at pengene skal bli 
brukt ubeskåret i naturvernets tje
neste, og på en måte som vil være i 
givernes ånd. Arven og minnet om 
giverne vil styrke naturvernets og 
Naturvernforbundets sak, - i med
gang og motgang. Hjertelig, hjerte
lig takk! Hans J. Engan 

til høyre Anne Ingeborg Øiberg 

VAR NYE 
GENERAL
SEKRE
TÆ'R 
Midt i februar forlot sivilinge
niør Torbjørn Paule sin stilling 
som avdelingssjef i Norges Geo
grafiske Oppmåling og tok plass 
i generalsekretærstolen i Norges 
Naturvernforbund. Der håper vi 
han blir sittende lenge. 

Kart er Torbjørn Paules spe
sialitet - han er blant dem som 
aldri går seg bort i tåka. Men vi 
vet at han vil orientere seg like 
sikkert i naturvernets jungel og i 
forbundets irrganger. For han 
har en solid bakgrunn som aktiv 
naturvernmann, som formann i 
vår kretsforening Buskerud Na
turvern og som representant
skapsmedlem, 

Nettopp fordi han kjenner or
ganisasjonen og det innfløkte 
saksomplekset vi arbeider med, 
vet han at det ikke er noen enkel 
oppgave han går til. Men vi tror 
at nettopp utfordringen passer 
Torbjørn Paules lynne. Og dess
uten vet han at alle som skal bi
stå ham ser fram til samarbeidet, 
og ønsker ham velkommen! 
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Lokal energiplanlegging 
Naturvernforbundet har uttalt seg til 
Miljøverndepartementet om retnings... linjer for energiplanleggingen lokalt. 
Forbundet mener at hovedformålene 
med energiplanleggingen må være 
- å sikre en planmessig utnytting av 

de samlede energiressurser, 
- å sikre en planmessig og vidtrek~ 

kende energiøkonomisering på alle 
nivåer i samfunnet, 

- å sikre en planmessig økende an
vendelse av fornybare energiressur
ser. 
Naturvernforbundet hevder at en 

slik planlegging best kan sikres ved at 
kommuner og fylkeskommuner påbys 
med hjemmel i ny lov å drive omfat
tende energiplanlegging. Organiserin
gen av planleggingen bør i kommu
nene delegeres til generalplan utvalget, 
og de tekniske etater bør ha ansvaret 
for framdriften av planleggingen. I 
denne forbindelse er det viktig å bygge 
opp kompetanse på energiområdet 
med kommunale og fylkeskommu
nale etater. Naturvernforbundet er 
enig i at el-verkene bør gjøres om til 
energiverk slik at en blir sikret fleksi
bel og mest mulig miljøvennlig ener
giforsyning. Et slikt energiverk må 
imidlertid styres utenfra, slik at en 
bl.a. unngår at de økonomske utbyg
gingsinteressene går foran hensynet til 
den energiforsyningen som vil tjene 
samfunnet best. 

Endelig peker Forbundet på at lov
givningen om en kommunal energi
planlegging må innarbeides i den nye 
planleggingsloven slik at energi her 
blir underlagt de samme bestemmelser 
som andre naturressurser. 

Ingen fare for kraftkrise i Norge 
I en pressemelding har Naturvernfor
bundet gått hardt ut mot Samkjørings
direktør Wiedeswang og generaldirek

tør Larsen i NVE etter at disse hadde 
mant frem kraftkrise-spøkelset i nytt
årsintervjuer. Til tross for den uvanlig 
kalde vinteren eksporterte Norge i 
1979 nesten 5 TWh. Når generaldirek
tør Larsen hevder at det er en skjult 
rasjonering av el-kraft i Norge, snak
ker han mot bedre viten. Vår gode 
kraftsituasjon kan illustreres ved at 
Norge har gitt avkall på en utvidelse 
av importavtalene med. Sverige. 

Naturvernforbundet trekker seg 
fra Oljevernrådet 
Oljevernrådet ble oppnevnt for å 
planlegge og samordne landets bered
skap mot oljeskader og herunder bl.a. 
fremme forslag til forskrifter og prak
tiske tiltak og gi uttalelser. Da Natur
vernforbundets representant i Rådet, 
Honoria Hamre, foreslo en uttalelse 
om oljevernberedskapen og oljebo
ring nord for 6TN, var Oljevernrådet 
ikke villig til å realitetsbehandle saken. 
Rådet uttalte i steden at det ikke 
hadde forutsetninger for å foreta en 
slik samlet vurdering som forslaget 
forutsatte. På denne bakgrunn fant 
Naturvernforbundet det hensiktsløst å 
opprettholde sin representasjon i Olje
vernrådet. 

Nyansettelser og engasjement 
Landsstyret har vedtatt å engasjere 
Torbjørn Paule som generalsekretær i 
NNV. Han tiltrer i midten av februar. 

Jan Erik Mæhlum er vår nye mann 
i salgsavdelingen, og Tove Nakken er 
engasjert i halv stilling for å ta seg av 
skole- og studiearbeid. Ny sivilarbei
der i Forbundets lokaler er Torgeir 
Anda. han har som hovedoppgave å 
arbeide med beslutningsprosessen i 
vassdragsspørsmål. 

Gaularvassdraget 
Naturvernforbundet inviterte i desem7 
ber til pressekonferanse om Gaular
vassdraget.Informasjonskomiteen for 
Gaularvassdraget og NNV la fram 
nytt materiale for å underbygge 
påstanden om at dette vassdraget er et 
av våre aller mest verneverdige. NVE 
har tilrådd full utbygging av vassdra
get. 

Naturvernforbundet vil samarbeide 
med Infonnasjonskomiteen for Gau
larvassdraget å få utgitt et informa
sjonshefte om vassdraget. Naturvern
forbundet stiller seg også positivt til 
samarbeid med Aksjon Bygde-Noreg 
om utgivelse av nytt opplag av fakta
hefte «Dei siste vassdraga». 

Alta-saken 
Naturvernforbundet har gått aktivt ut 
i pressen for å fremme argumenter for 
vern, og har understreket at miljø
verndepartementet i 1974 la opp til at 
det skulle foretas naturinventeringer i 
forbindelse med Altautbyggingen, 
men at de frafalt dette etter sterkt press 
fra NVE. Vi hevder at det var ufor
svarlig ikke å gjennomføre slike un
dersøkelser, og at det er uakseptabelt 
om Stortinget nå skal diskutere Alta
utbyggingen enda en gang uten at 
slike undersøkelser er gjennomført. 

Naturvernforbundet har i brev til 
Regjeringen kommet med synspunk
ter på hvilke forhold som må belyses i 
den nye stortingsmeldingen om Alta
utbyggingen. I et senere brev til regje
ringsmedlemmene har Forbundet un
derstreket at utbyggingen vil ha di
rekte og indirekte virkninger for sa
misk livsgrunnlag og kultur. Vedlagt 
dette brevet fulgte informasjonsbros
jyren om Alta-vassdraget. 

Konsesjonsbehandlingen av 
småkraftverk 
I diskusjonen om småkraftverk er det 
fra forskjellig hold fremmet ønske om 
en raskere og enklere behandling av 
konsesjonssøknadene for disse pro
sjektene. I en uttalelse til Olje- og en
ergidepartementet sier Naturvernfor
bundet at noen av disse prosjektene 
kan vise seg å være akseptable, mens 
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andre vil bli møtt med sterk motstand. 
Det må gjelde for søknadenes innhold 
og behandling at de ikke svekkes i for
hold til de regler som er fastsatt i gjel
dende lover og forskrifter. utbyggings
saker hvor betydelige interesser står 
mot hverandre skal ifølge loven fore
legges Stortinget. Etter som vår vass
dragsnatur blir stadig mer utarmet, er 
det åpenbart at de aller fleste små
kraftverk prosjektene vil vekke strid. 
Naturvernforbundet ber derfor Olje
og energidepartementet om i utstrakt 
grad å benytte seg av lovens adgang til 
å la Stortinget ta de endelige avgjørel
ser. 

Innsamlingsaksjoner 1979 
Naturvernforbundets engasjement i 
1979 har i hovedsak vært å sikre de 
gjenværende vassdrag. Et kjærkom
ment tilskudd til dette arbeidet har 
vært de midler som er kommet inn 
ved Aksjon vann (kronerullingen) og 
støtten fra medlemmene til vassdrags
vern, tilsammen kr. 207 000. 

Den ordinære innsamlingen til For
bundets rettssak mot Staten om utbyg
gingen av Alta/Kautokeinovassdraget 
har til nå innbrakt kr. 175000. Dertil 
arrangerte Forbundet en kunstauk
sjon i Oslo 9. desember som ga kr. 
50000 netto. Arbeider gitt av 140 
kunstnere ble budt fram ved auksjo
nen. 115000 kr. av de innsamlede 
midlene ble disponert i 1979. Det vil si 
at Forbundet har ca. 11000 kr. til å 
møte selve rettssaken med. Det kan 
vise seg å bli i snaueste laget - dess
verre. 

Krav om økt støtte til Forsk

ningsprogram om Havforuren

singer (FoH) 

FoH skal gi et viktig grunnlag for 

myndighetenes beslutninger og tiltak 
for å ivareta miljøvernhensynene i for
bindelse med oljeaktiviteten. FoH er 
organisert i fem forskjellige faggrup
per: I. «Strøm og transport» 2. «For
urensninger på populasjoner og sam
funn». 3. «Fysikalsk-kjemiske proses
ser og analytisk kjemi». 4. «Biologisk 
nedbrytning og effekter på mikroor
ganismer». 5. «Effekter på marine 
dyrs fysiologi og biokjemi». 
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I utkastet til plan for forskningspro
grammet har enkelte faggrupper fått 
bare halvparten av de pengene de har 
søkt om. Nedskjæringen er begrunnet 
med «signaler som er gitt fra bevil
gende myndigheter». Sett på bak
grunn av de milliarder som oljevirk
somheten tilfører landet, er dette en 
utrolig gjerrig oppførsel overfor et me
get viktig forskningsprosjekt. NNV 
krever at FoH's økonomiske ramme 
blir utvidet slik at kapasiteten kan 
økes til det nivå faggruppene selv fo
reslår. 

Glyfosat 
Sprøytemidlet glyfosat brukes til be
kjempelse av ugras (løvkratt, urter, 
bregner m.m.) i skogbruket. Midlet ble 
godkjent i 1976 og er idag i utstrakt 
bruk. Naturvernforbundet mottok sist 
sommer og høst en rekke henstillinger 
om å engasjere seg sterkt i arbeidet for 
å begrense bruken av glyfosat. 

Etter at Kongsberg Naturvernfor
ening i 1978 hadde tatt saken opp med 
Landbruksdepartementets giftnemnd 
overtok NNV saken. I brev til gift
nemnda stiller forbundet en rekke kri
tiske spørsmål om godkjenning og 
bruk av glyfosat, bl.a. om hvilke doku
menter som er offentlige i forbindelse 
med prosedyren for godkjenning av 
plantevernmidler, og hvilke konse
kvenser avsløringen av uregelmessig
heter ved et privat, amerikansk forsk
ningslaboratorium, som også har ut
ført tester på glyfosat, bør få. 

I sitt svar forsvarer nemnda sine tid
ligere standpunkt og hevder at det 
ikke foreligger grunner til å forby gly
fosat. Angående offentlighet sier 
nemnda at den dokumentasjon som et 
firma vedlegger en søknad om god
kjenning av plantevernmidler vanlig
vis ikke kan offentliggjøres fordi 
nemnda er pålagt generell taushets
plikt etter Lov om plantevernmiddel. 

Etter denne tolkning omfatter taus
heten, foruten produksjonshemmelig
heter, også dokumentasjon angående 
testing og utprøving av midler. Dette 
mener forbundet ikke er en riktig vur
dering av loven og hevder i et brev til 
Landbruksdepartementet at loven på 
dette punkt må tolkes innskrenkende, 
mer i samsvar med vår tids prinsipper 
for åpenhet i forvaltningen. NNV 
spør også om departementets forstå

else av lovens formulering om taushet, 
er i samsvar med giftnemndas vurde
ring, og en ber eventuelt om en nær
mere begrunnelse for hvorfor det er 
påkrevet å unnta fra offentlighet do
kumenter som angår testing og utprø
ving av midler. 

I et annet brev henstiller forbundet 
til landbruksdepartementet å utar
beide forskrifter i medhold av Lov om 
skogbruk og skogvern for regulering 
av glyfosatbruken. Det bør etableres 
en behandlingsprosedyre hvor de øv
rige interesser som skogbruksloven 
skal ivareta gis reell mulighet til inn
flytelse. Forbundet hevder bl.a. at fri
luftsnemnder (eller tilsvarende demo
kratiske organ) og viltnemnder må 
inngå som formelle ledd i en slik pro
sedyre og at skogeier eller skogoppsy
net må pålegges obligatorisk kunngjø
ringsplikt i lokalpressen i god tid før 
eventuell sprøyting slik at enkeltindi
videt gis anledning til å engasjere seg 
for sitt nær- og fritidsmiljø. 

Offentlige landbruksmyndighe
ter og naturvernloven 
I brev til Regjeringen tar forbundet 
opp de vanskeligheter landbruksmyn
dighetene skaper for arbeidet med 
vern av områder etter naturvernloven. 
I brevet heter det bl.a.: «Norges Na
turvenforbund er kjent med at Land
bruksdepartementets forutinntatte og 
særdeles lite nyanserte holdninger 
skaper store problemer for det offent
lige vernearbeid». Forbundet beklager 
sterkt at landbruksinteresser er blitt til
lagt avgjørende vekt i flere spesielt 
viktige vernesaker, sogar for områder 
som inngår i internasjonale vernepla
ner. N NV retter derfor en alvorlig 
henstilling til Regjeringen om å be
virke at landbruksmyndighetene vur
derer vernesaker mer i samsvar med 
naturvernlovens intensjoner. 

I brevet påpeker forbundet også 
den anvendelse av naturvernloven 
som Regjeringen har akseptert i et par 
fredningssaker i den senere tid. Det 
gjelder landbruksmyndighetenes krav 
om tidsbegrensning av fredningen til 
20 år. Dette er realisert for deler av 
Kurefjorden og Øra natrurreservat. 
Forbundet mener at en her står -over
for en praksis som bidrar til å under
grave sentrale intensjoner bak natur
vernlovens bestemmelser. ** 
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meni'lg! 
N å går det over alle grenser -! 
Det spørs om en ikke må melde seg ut 
av Norges Naturvernforbund nå. 

'" En kan ikke stilletiende godta det ene 
angrepet etter det andre mot bygde
samfunnet og interessene der. Det er 
svært beklagelig at naturvernforbun
det, som etter mitt skjønn aldri har 
hatt større oppgaver enn nå ved inn
gangen til 1980-årene, skal skade seg 
selv med stadige angrep mot våre mo
dernæringer skog og jord. 

Det går ikke an for en organisasjon 
med respekt for seg selv å servere et 
slikt angrep mot primærnæringene 
som Lise Henriksen gjør i Norsk Na
tur nr. 6 i 1979. Her får Lise Henriksen 
stor og bred spalteplass til å angripe 36 
grunneiere i Åraksbø og Sandnes i 
Bygland som har gått sammen om å 
bygge en skogsbilveg fra Haugetveit til 
Sveigshyl i Tovdalsvassdraget. Bønder 
som bur på marginale bruk - økono
misk sett - og som på dette viset trolig 
fortsatt vil kunne leve på gardene sine 
i dette lille samfunnet. - Er det fraflyt
ting fra brukene og utarming av boset
tingen i bygdesamfunnene Lise Hen
riksen og Norges Naturvernforbund 
vil? 

Realitetene er følgende: I 1977 be
stemte 36 grunneiegere i Årsaksbø og 
Sandnes i Bygland seg for å bygge en 
skogsbilveg fra Haugetveit til Sveigs
hyl i Årdalen i Tovdals-vassdraget. 
Vegen er planlagt til 10 km., og han 
fører inn i et område med mye hogst

j. 	 moden skog. Etter en skogtakst i om
rådet, skal det sogne 50-60 000 fm J 

hogstmoden skog til denne vegen. 
Brukene i Årsaksbø og Sandnes er 
små, og det er et være eller ikke være 
for flere av dem om ikke de får styrket 
sitt næringsgrunnlag. - Men dette er 
øyensynlig ikke Lise Henriksen og 
Norges Naturvernforbund redde for! 
Hovedhensikten for dem ser ut til å 

være at så og så mye skog skal være 
«urørt». Dette med urørtheten er 
mildt sagt tøys! I dette skogområdet 
har det vært to kraftige hogster i dette 
århundre. Den føste var rundt århun
dreskiftet og den siste på 1930-tallet. 
Den ene gangen ble all den drivver
dige grana hogd ut, - neste gang var 
det furuas tur. Dessuten var det flere 
gardssager i sving i området til ut på 
1950-tallet. Områdene i Årdalsvass
draget bærer da også preg av hard 
hogst. I mange av liene er det stor 
lauvskogdominans - mens det var 
gran- og furuskog her tidligere. - Vi 
kan altså konkludere 
med at områdene som Lise Henriksen 
og Norges Naturvernforbund finner 
uberørte - har vært utsatt for harde 
hogster for bare 30-50 år siden, - altså 
knapt 1/ 2 skoggenerasjon. Det er kan
skje harde hogster som må til for at et 

. område skal være verneverdig? 
Jeg kan ikke med min beste vilje 

forstå at en organisasjon som primært 
steller med å verne natur i vårt flotte 
land til stadighet er opptatt med å for
søke å stikke kjepper i hjulene på pri
mærnæringen skog. Har ikke alltid 
bøndene selv tatt vare på denne natu
ren gjennom en god skogskjøtsel ? 

Med omsyn til dei tenkte hogstane i 
området, så er det klart at dei i stor 
grad blir blednings- og småflathogster. 
Vi er, tross alt, i 500-700 m.o.h., og det 
er ikke langt til skoggrensa, - så stor

. flateskogbruket vil forby seg sjølv. -
Vi har flere lignende områder her i 
Bygland der hogst er foretatt. Hermed 
er Lise Henriksen og Norges Natur
vernforbund invitert til å ta disse om
råder i øyesyn - etter hogstene. 

Ellers er jeg glad for at vi har fylkes
myndigheter her i Aust-Agder som er 
såpass jordnære at de stoler på grunn
eierne og på oss skogbrukere som skal 
ha med dette å gjøre i praksis. Vi tar 

dette som en tillitserklæring, - og vi 
vil forsøke å være oss vårt ansvar be
visst! La oss sluttelig være enige om at 
Norges Naturvernforbund har mye 
viktigere saker å stelle med i dag enn å 
tirre bygdefolk. Det er jo bygdefolket 
som opprinnelig er Norges Natur
vernforbund's største støttespiller. 
Tenk over det! 

Oddbjørn Aardalen 
(heradsskogm. i Setesdal) 

Er Naturvernforbundet ei hellig 
ku? 
Ja, man må nesten tru det når man 
leser innlegga som kjem. Alle strutter 
av sjølvtillit. «Jeg alene vite», skal en 
danskekonge hava sagt. Er det slik 
ogso med toppene i Naturvernforbun
det? Eller andre som meiner seg 
«Alene vite»? De er som regel vel
etablerte i næringer som ikkje blir be
rørt av de økonomiske belastninger 
som kjem av indgrepa. For eks. saual 
- reindrift - skogbruk. Hev dere høyrt 
ordtaket: Det er lett å skjera breie rei
mar av andres rygg? Tenk på de små
brukarar som driv saual i landets ut
kantar. Bør de tenke mindre på sine 
husdyrs redsel og pine enn på at bjørn 
skal få fortsetta å spre seg rundt om på 
fjellviddene? Eller reindrift-samene 
som det no demonstreres for. Skal det 
takast hensyn til deires frykt for ulv 
jerv - bjørn? Sovidt eg hev forstått, so 
er der ikke flertal for stopp i lokalbe
folkningen eller samerne. To forbund 
av samer hev uttalt seg mot å stenge 
utbygginga. 500 telegrammer fikk 
statsministeren mot utbygging. Men 
kva med de 4 millionar andre nord
menn som ikkje sendte? Er dei mei
ningsberettiget? 

I Norsk Natur nr. 4 for 1979 hev ein 
A.D.H. eit indlegg om skogsbilveg
bygging i Vassfaret, som han er imot. 
Ville vori moro å visst om han ikkje 
ogso er ein av de som hev sitt på det 
tørre langt fra de som blir berørt av 
restriksjonene? 

Nordmarka ved Oslo blei det skrike 
sterkt upp om ødeleggelserne ved mo
derne skogsdrift. Ein undersøkelse 
millom de som nytta Nordmarka som 
rekreasjon, viste at eit fleirtal ikkje 
reagerte i det heile på dette. Ja, det var 
ein del som meinte at det var ein for
del. Det blei lettare å komma fram 
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overalt. Iallfall vinters tid på ski. Bil
vegane gjorde det ogso lettare å 
komma ut i marka. Naturvernforbun
det må ikkje bli ei forening for bare 
romantikere som hev sitt på det tørre. 
Vi små i utkantarna og direkte berørte, 
som skal bera byrdene, må ikkje len
ger bli eit stumt kvæg, som er til for å 
støtte de veletablertes romantiske fø
lelser. 

Vi trenger et naturvern, men vi må 
ikkje overromantisere det. De direkte 
berørte parter må ogso takast hensyn 
til. Din neste som du sjølv. Prøv å sett 
deg inn i dette. 

Torleiv Tveiten 

Ingen kraftkrise 

Det er ingen kraftkrise i Noreg i dag. 

Vi treng ikkje meir kraft enn før Alta 

var konsesjonsbehandla. Energivkes

ten må reduserast og stabiliserast på 

eit nivå som vi har dekning for i fram

tida. 


Energiveksten kan dekkast ved en
ergiøkonomisering på mange felt. AI
tautbygginga er ikkje nødvendig for å 
dekke kraftbehovet i Finnmark. Alta
utbygginga vil gi meir energi enn to
talforbruket i dag. Det vil bety at stor
parten vil bli eksportert ut av fylket 
også til Sverige. 

Det er ikkje demokratisk å starte 
anleggsvegen forbi Stilla før det er 
halde skjønn og det dermed er opp
nådd semje med reindriftsamane og 
andre berørte partar i området. Det er 
heller ikkje demokratisk å starte an
leggsarbeidet før rettssaka reist av 
Norges Naturvernforbund er avslutta. 
Velferdssamfunnet har vel tid til å 
vente til ei eventuell utbygging kan 
skje i juridisk lovlege former? 

Stortingsvedtaket om utbygging av 
Alta blir av enkelte sett på som ende
leg og urokkeleg. Det er all grunn til å 
minne om eit anna stortingsvedtak. 

Luster kommune krevde varige ar
beidsplassar som kompensasjon for 
utbygging av eit av sine vassdrag, 
Leirdøla. Eit samla storting lova 3
400 arbeidsplassar og dermed var det 
grønt lys for utbygging av Leirdøla. 
Då kraftstasjonen skulle opnast kunne 
vi lese i lokalavisa: «400 arbeidsplas
sar reduserte til middag for ordføra
ren». 
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Kraftutbyggarane sine framgangs
måtar er det og grunn til å overvåke. 
Overskjønnet for å fastslå skadane på 
viltet etter Aurautbygginga i Lesja i 
1954 er nå beramma til april 1980! 

Vi vonar at det frå Stortinget si side 
ikkje er meir prestisje i Altasaka enn at 
den kan vurderast på nytt slik at ikkje 
tusenårig livsgrunnlag for tleire sa
miske bygdesamfunn blir øydelagde 
for all framtid. 
Bjarne Fossøy, Kristoffer Hole, Sylvia 
Hådi, Thor Fjesme, Endre Hage 

Min mening 
- er at teksten til bildet av «Dammen 
i Altaelva» i nr. 4 og nr. 6 var en tabbe 
av red. Slike upresisheter behøver vi 
ikke. Vi kan få folk imot oss av slike 
grunner. 

- er at Ottar Krohns artikkel om 
«øra-vern» i nr. 6 var illustrerende og 
god, men at hans uttalelser om «grunn 
til uro» og om jakt som «jegerens hob
byvirksomhet» i den nedsettende to
nen jeg mener å merke, burde vært 
unngått. Jakta er for jegere en hobby, 
men en hobby med sterke nedarvede 
bånd til våre forfedre. Dermed betyr 
den for oss mer enn bare tidsfordriv. 
Skap ikke ondt blod mellom jegere og 
andre naturvernere. 

- er at Arild Adnem i nr. 6 muligens 
tar feil når han sier at oljesølet i 
strandkanten kommer fra en installa
sjon i Nordsjøen. Da jeg selv arbeider 
på en borerigg tror jeg at jeg vet litt om 
dette. Jeg har seilt på båter i handels
flåten og sett litt av hvert her. Regel
verket har jeg kikket på. Det kan virke 
strengt, men ... Se på eldre båter og 
reglene for disse! Jeg tror det kommer 
derfra. Enten tank eller maskinrom. 

- er at Adolph Denis Horn (venn av 
granbarkbillen) også muligens har litt 
feil i sin oppfatning om saker og ting. 
Henviser til leserbrevet i nr. 6. Det er 
vel riktig nok det han skriver, men hva 
skal vi skrive på i alle de åra det tar 
etter at billene har lidd en naturlig død 
og før skogen igjen er produktiv? Hva 
skal snekkerne gjøre? Skal vi fyre hele 
vinteren med kun olje eller Alta-vann? 
Barkbillene tar nemlig også ungtrær 
når de blir sultne nok. 

Per Arve Carlsen 

VITENS.KAP 

OG HVAL 
AV CARL JAKOB RØRVIK 

Havforskningsinstituttet Bergen 

Kai Curry-Lindahls svar til meg i 
Norsk Natur nr. 5 1979 kunne trenge 
noen kommentarer. Først to oppkla
ringsrunder. 

Curry-Lindahl har rett i at kvoten 
for vågenhval i hele Nord-Atlanteren 
i 1979 var på 2552 dyr, men den ble 
ikke forhøyet for 1980 (2543 dyr). 
Disse tallene er summen av kvotene 
for 4 vågehvalbestander i Nord
Atlanteren. Av mitt første innlegg 
(N.N. 1979 nr. 3) går det imidlertid 
fram at den kvoten på 1790 dyr jeg 
nevnte bare gjaldt en bestand i 
Nordøst-Atlanteren, nemlig den som 
for enkelhets skyld ble kalt den «nor
ske» bestanden. De siste forskningsre
sultatene tyder på at til tross for en 
overvekt av hunner i fangsten (60% i 
1970-78), så høstes det mindre enn 
hva denne bestanden kan tåle. Men en 
enstemming Vitenskapelig komite 
vedtok i juli 1979 å beholde kvoten på 
1790 dyr for 1980, og å anbefale at de 
norske myndigheter treffer tlere 
fangstregulerende tiltak for å få ned 
prosenten av hunner i fangsten. 

Så til blåhval bestandene på den 
Sydlige halvkule. Jeg nevnte en nåvæ
rende bestandsstørrelse på rundt 
10000 dyr, Curry-Lindahl nevner en 
størrelse på ca. 1000 dyr. Forskjellen 
på 9000 dyr forklares av Curry-Lin
dahl med at jeg antagelig som en av de 
første godtar politisk motiverte resul
tater fra japanernes «ogenerade» (= 
dårlig utviklede) metoder. Siden dette 
delvis er blitt en debatt om hvem som 
er troverdig og ikke (d.v.s. om kilden 
kommer fra et land som driver hval
fangst eller ikke) la meg sitere fra FAO 
Fish. Ser. 5(l). På side 55 står det (min 
oversettelse): 

«Beregninger som viser at det var 
mindre enn 1000 blåhval igjen på den 
Sydlige halvkule i 1964, er sannsynlig
vis for lave p.g.a systematiske feil i 
fangst/innsats data de siste årene de 



~. 

~ 

~ 

:s 

~ 

Cj 
o 


o 
~ 

~ 

o 
~ 

~ 
~ 

.~ ... -'" 
~~ 
"'.ro 
> '" Ol 00 
000 
'5 .. 
t:: ..... '" I' 
~ ~d' 
:;~M 

.~ S~ 
'" O .. 
00 -'" '" _O O -O .o '" 
",.ro-'" 
." o. " ·O · C c: .o O .... 
~ " Vi' ~ 
E '".... '"00
0-'"'" .... 

~:5 ~ 
C .- Vl 

.- "O'" >'" 
oro~~ 
C 00 C 
~ ~..a; 
'" Lo '" ~~ ~ 
~~o:: 

Lo '" It2 ~ . 
a·g 5 
c '~ Cl 
::l Lo o
'-~><
E · 0 
e1 ~-O 
OJ)c;S 
o '" Et:: Lo 

;.§.~~
'6 .: I 

'" .~ c~ 
~ ~ o.. 

U..l • E 
~ ~ ~ 

ble beskattet. Den nåværende bestan
den teller sannsynligvis rundt 7000
8000 dyr. Det er ting som tyder på at 
bestanden er økende. Pygme-blåhva
len ble bare beskattet hardt i en kort 
periode (1959-62). Skjønt det bare er 
en liten bestand, så ble den ikke redu
sert så alvorlig som de ekte blåhva
lene. Nåværende bestand er på noen 
få tusen dyr». 

Dette var fra den offisielle rapport 
fra FN organisasjonen FAO sin viten
skapelige konsultasjon om sjøpattedyr 
i Bergen i 1976 som også Curry
Lindahl omtaler og deltok på. Den 
samme kilden nevner forøvrig også at 
blåhvalbestanden på den Sydlige 
halvkule ble totalfredet i 1965. 

La meg få legge til at de fleste fre
dede hvalartene ville være lønn
somme å ta som bifangst i forbindelse 
med annen kommersiell fangst. Muli
gens ville det i noen tilfeller også være 
lønnsomt å fange på fredede hvalbe
stander dersom de skulle utgjøre det 
viktigste fangstgrunnlaget. 

Curry-Lindahl hevder på den ene 

siden at hvis forskningsresultater (om 
hvalbestanders tilstand og mulige 
kvoter) foreligger, så presenterer de 
data så usikre og subjektive at de ofte 
består av gjetninger uten grunnlag i 
fakta (N.N. 1979 nr. 5).På den andre 
siden hevdes det at hvalbestandene er 
i en tragisk tilbakegang som blir mer 
og mer tydelig for hvert år og som 
rammer stadig flere arter (N.N. 1978 
nr. 5). Det må være tillatt å spørre om 
hvilken forskning og hvilke data det er 
Curry-Lindahl har adgang til som den 
Vitenskapelige komite ikke har, siden 
han kan fremsette begge disse påstan
dene med så stor sikkerhet. 

Curry-Lindahl skriver . at IWC 
(Hvalfangstkommisjonen) mot den 
Vitenskapelige komiteens råd og ad
varsler vedtok en kraftig økning av 
(total) kvoten for 1979-1980 til 12066 
vågehvaler. 

Økningen av kvoten på ca. to tusen 
dyr, som gjaldt bestandene i Sydisha
vet, ble i imidlertid bare frarådet av to, 
en fra rUCN og en fra FAO. Komi
teens resterende 54 medlemmer (i 

1979) har også en del vitenskapelig 
kompetanse, også de 21 som kommer 
fra nasjoner som driver kommersiell 
hvalfangst. Økt kunnskap kan også 
føre til at kvoter foreslås øket. 

Selvfølgelig gjør det seg gjeldende 
forskjellige vurderinger blant med
lemmene i den Vitenskapelige komite. 
Men jeg tør påstå ut fra flere års 
kjennskap til disse folkene som hvert 
år sitter sammen i flere uker og arbei
der med disse problemene, at det er få, 
dersom noen i det hele tatt, som vil gå 
god for det helsvarte bilde Curry
Lindahl har gitt av IWC og hvalbe
standenes situasjon. 

Det er mange ting som både Curry
Lindahl og undertegnede av plasshen
syn ikke har kunnet trekke fram i 
denne debatten. Det er også et spørs
mål om hvor egnet bladet Norsk Na
tur er for detaljert vitenskapelig de
batt. Jeg vil derfor foreslå at vi begge 
for framtiden prøver å møte opp i den 
Vitenskapelige komite og at vi i fred 
og ro setter oss ned og drøfter disse 
sakene igjennom. 
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MYEAVINNE 

pA VERVING! 


Premieverving 
med helt nye og spesielle premier som nok vil vekke verve
lyst hos noen og enhver. .. 

Premiene gjelder for vervede hovedmedlemmer - men 2 fa
miliemedlemmer regnes som ett hovedmedlem. 
I nytt medlem . . ... . : Et stoffmerke, Norges Natur

vernforbund 
2 og 3 nye medlemmer: Fossekall (Norges nasjonalfugl), 

tresnitt av Eivind Struksnes 

4 og 5 nye medlemmer 	 En neverbutt, laget av Koll 
Granli , Trysil 

6 og 7 nye medlemmer 	 Et glass, type Tangen fra Hade
lands Glassverk 

8 og 9 nye medlemmer 	 En stor keramikk-kopp (te/ des
sert/ suppe), laget av Pille og Ve
gard, Fredrikstad 

10 nye medlemmer .. : 	 Naturvernforbundets emblem i 
sølv utførelse som anheng (leveres 
uten kjede) 

15 nye medlemmer .. : 	 En kniv, laget av knivsmed Isak 
Strømeng, Karasjok 

20 nye medlemmer . . : En ryggsekk 
25 nye medlemmer .. : En akvarell av Sissel Gjersum. 

(Akvarellene er benyttet som il
lustrasjon i Norsk Natur) 

Slik verver du: 
Vervekortet finner du på siste omslagsside i Norsk Natur. 
her fører du opp navn og adresse på de personer som ver
ves som nye medlemmer. 

NB! Husk å angi hovedmedlem/ familiemedlem. 
Kortet sendes så til oss. Portoen betaler vi. Straks vi har 

mottatt kortet sender vi ut Norsk Natur til de nye medlem
mene ! 

Innbetaling av kontingent: 
For å få premie må du 	ta inn kontingenten for de nye 
medlemmene og sende den til oss. 

Kontingent for hovedmedlemmer er kr. 50,- inkl. Norsk 
Natur, for familiemedlemmer kr.IO,- . 
Kontingenten sendes inn over postgiro 5094602 eller 

bankgiro 6001-05-70835 

26 

ULF HAFSTEN: 

N aturvemets århundre 

Når fikk du sist så nye naturvern for 14 kroner ? En 
bok til å bruke! 

BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i Norge 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om natur
vern i Norge? Da anbefaler vi denne. Pris kr. 65,-. 

o o .. na ogsa som 
stoffmerke 
- nydelig brodert i 
to grønnfarger 
- noe å ha i ryggsek
ken, vindjakka, 
anorakken osv. 

Diameter 7,5 cm 
Pris kr. 10,-. 

ÅRSMØTE 
Østlandske Naturvernforening innkaller til årsmøte 
tirsdag 25. mars kl. 19.00 i Gjøsteensdalen, Samfunn
shuset (over Sentrum Kino) i Oslo. MØT FREM! 

NB! Innkallingen gjelder ogsåjami/iemedlemmer. 

Dagsorden. 
a. 	 Arsberetning 
b. 	Regnskap 
c. 	 Valg av formann og styremedlemmer 
d. Valg av varamenn 
e. 	Valg av revisor 
f. 	 Valg av valgkomite 
g. 	 Vedtektsendringer*) 

PAUSE 
h. 	 Kveldens foredrag ved Odd R. Fremming: «Kon

geørna og andre truede rovfuglarter - samme 
skjebne og samme årsak?» (Lysbildeprogram) 

i. 	 Eventuelt 

*) Det tas forbehold om punkt g, da det på trykketids
punktet ikke var innkommet forslag til endring av 
vedtekter. 



STØTT «AKSJON 
ROVFUGL» 
- kjøp merker! 


Nytt klebemerke (5 cm), 

sett il 5 stk. kr. 10,- . 

Nytt stoffmerke (8 cm) kr. 10,-. 


«Ringen sluttes» 

«KORT OG GODT» 
Prospektkort av Morten M. 
Kristiansen. 9 forskjellige kort 
med rask belysning av natur- og 
miljøvernproblemer. 
Kr. 10,- . 

.. og den 
fleks ... 
Ny re

gode gamle 
brun ugle på i advarende 
hvit bunn. Dia rødt. 8,5 x 10,5 
meter 6,5 cm. cm. 
Sett cl 5 stk. Sett cl 5 stk. 
kr. 20, kr. 18,-

Medlemsnålen Klebemerke 
med forbundets emblem i grønt, fo Som sitter på alt (nesten) 
religger i to utgaver - begge i format i brunt og grønt på hvit bunn. Dia
9 x 9 mm. meter 8,5 cm. 
I forgylt sølv kr. 20, Sett cl 4 stk. kr. 10,
I nysølv kr. 10,

De fem store 
- nå i tresnitt av Eivind Struksnes. 
Velg mellom bjørn, ulv, jerv, gaupe 
og oter - eller kjøp alle. 

Farge rust brun på hvitt. 
Format ca. 20 x 25 eID. 
Pris pr. stk . kr. 35,-. 
Pris for hele serien 
5 stk. kr. 150,-. 

.. ennå noen 
eksemplarerlatar- ** 
igjen. - Pris kr. 38,

kalenderen 
Stikk innom, telefon, eller bruk bestillingskupongen på side 30 I 
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«Indianer

brevet» 

- høvding Seathls 
berømte henven
delse til den ameri
kanske presidenten 
- foreligger nå på 
et vakkert korres
pondansekort 
med akvarell av 
SISSEL 
GJERSUM 
Format A5 
Sett i 5 kort med 
konvolutter 
kr. 35,-. 

Olje eller 
fisk? 
Aksjonsplakat 
fra «Alternativ 01
jedebau». 
Tegnet av Rune 
J. Andersson. Fire
fargetrykk. 
Format 50 x 50 
cm. Pris kr. 15. 

BRUSHANELEIK 
Fargelitografi av Vivian Zahl Olsen. 
Opplag 250 eks. (nummererte og signerte). 
Format 40 x 60 cm. Pris kr. 300,- . 
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Vassdrags
vern! 
Pla km «Vass
dragsvern » tegnet i 
fire fa rger .1\' Morten 
M. Kristiansen. Et 
mu nte rt uttrykk 
for vassd ragenes 
m'lIlge fu nksjoner i 
menneskets miljø 
med vassdrags
utbyggeren som Iy
seslukker. 
Format: 60 x 90 
cm. - Pris kr. 
30. 



VEGGPRYD? 
N atu rvernforbu ndets 
fotoplakater i firefar
getrykk og stort for
mat (vel 60 x 90 cm) 
venter på en plass 
på din vegg. Moti
vene er «Svale
stjert», «Perleugle», 
«Rådyrkalv» og 
«Fjellbakkestjerne». 
Du finner dem i mi
niatyr til venstre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

En fullt utvokst gaupe 

x 83 cm - tegnet av Eivind Struksnes - for kr. 50,

NASJONAL

PARKENE 


I denne prospektkortserien pre

senteres 9 av våre nasjonalparker 

- (Øvre Dividal, Ånderdalen, 

Rago, Børgefjell, Dovrefjell, Ron

dane, Femundsmarka, Gutulia og 

Onntjernkampen). Vanlig kort
 VINTERKORT!format. 
Kortene selges ikke enkeltvis. Våre julekort er like gode som vinterkortl 
Pris pr. serie cl 9 forskjellige kort Sett it 9 dobbelte kort med forskjellige vintermotiver 
kr. 12,-. med konvolutter - kr. 38,

ordens store katt i full størrelse - plakatformat 125 
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TIL 

NORGES NATURV ERN FORB UN D T LF. SALG: 

POSTBOKS 8268 HAMMERSBOR G - OSLO I .1.1 10 ::>7 
POSTGIRO 2362259 (gjelde r bare salge t) - BA NKG IRO 6001.05.70835 Alle snakker om økologi 

- men ikke alle vet hva det er. Denn e publikasjo nen 
gir klar beskjed . En lettlest og oversiktlig innføring i 
det fagområdet som er selve grunnlaget for natur
vernarbeidet. 
Perarvid Skoog: «Økologi». 40 s. Format AS. Pris kr. 
15,-. 

For de nest minste 
har Naturvernforbundet utgitt « Den første natur
boka », en enkel innføring i økologi , bygd på tegne
serieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn. Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/ foreldre. 
Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 s. For
mat A4. Pris kr. 10,-_ 

Det regner fortsatt svo
vel 
og løsningen på problemene omkring sur nedbør er 
fortsatt fjern . Men ved hjelp a v denne boka er det i 
alle fall ikke noe problem å sette seg inn i saken! 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 
50 s. Format AS. Kr. 13,-. 

BREDO BERNTSEN: 
Naturvernets historie i Norge 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges 

Naturvernforbund. 

Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om 

naturvern i Norge? Da anbefaler vi denne, til med

lemspris kr. 65,-. 


Billig og godt 
Restoppl aget av noen eldre NN-publikasjoner sel

ges ekstra rimelig: 

«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» (1972). 352 s. 

Format A4. Kr. 20,- (før kr. 77,-). 

«Litteratur og natur» (1972) Kjøp den sammen med 

det nyutgitte supplement! 96 s. Format AS. Kr. 5, 

(før kr. 16,-) 
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JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 

NB I 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.-


Navn: 

Adresse: 

Poststed: ... ..•.... , . . ...•..... _. . 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det vil få bestilte 
varer tilsendt pr. oppkrav. 

o 	 Det samlede beløp i kr. ..... ... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt sjekk/ 

sendes samtidig pr. bankgiro / postgiro / postanvisning. 

(Stryk det som ikke passer!) 

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

porto i tillegg . 

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

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn og adresse. 

Varenr. Antall Va re 	 Beløp 

eks. «Naturka le nderen 1980» <'t kr. 38.  tils. k r....... . .. . . 

eks. «Natu rkitl e nderen 1979» it kr. 15.  t ils. kr........... • . 

eks. Pla kat « Fjellbakkestjern e» a kr. 20. til s. k r.. 

eks. Pla kat «Svillestjert » a kr. 20. - tils. kr. 

eks. Plaka t «Perleugle)) å kr. 20.- tils. kr. 

eks. Pla ka t « Rådyrkal v~> il kr. 20. - til s. kr.... . . . . .. . . . 

eks. Pla kat «Gaupe» (E. Struksnes) il kr. 50.- tils. kr. 


. .... 	e ks. Plakat «Olje elle r fi sk?» (Rune Anderson) {I kr. 15.- tils. kr.. 

e ks, Plakat «Vassdragsvern» (Morten M. Kristiansen) it kr. 30. - til s. kr. 


... t:ll 	 P r(\:-, p\"· ~I~ (l rh!;ri!..' ,( K (l r! ng god! » (Man en M . Krisliallsen) il kr. 
lO. - . ..,l'lI a \) .., Ik. til s. kr. 

..,l:1l Prn....pck lkl) lhC ric « I\. .. ...jo tlillpilrkcp) il kr. 12. -. SClL il 9 stk . tils. kr. 

....l'lI Vill lcrkol'l ( Nor... kl: ;\.I;lIu rrOIO~J'ilfc r) il kr. ]~( - sett a9 stk . til s. kr. 
...eU <<!m.Jj'lncrh n...'\ct» ;'l kr. 35. - :-.'Ctt il 5 ..... Ik . til s. kr.. 

ch Stoffmcrkc ((Non..tc.... Natu n crnforhunoH i l kr. 10, - til s. k r. 
:-.C!I Scu il 4 sLk . k lch('~merkc r ((Norge... N,t\ urvc rnfo rhund» it kr. 10, - tils. kr. 

· .. cks. Medlc msn.ll i sø l, ' il kr. 10. - ~ lils. kr. 
· .. eks. Mco lc l1l ~ n;,il i gu ll il kr. 20. - til s. kr. 

.'lell Sett il 5 ~tk . sy-ptl-rd lc ks l<U llna mcg»;,'1kr. IK - li ls. k r. 

.'lell Seil ;'1 5 sLk . sy-på-rcflcks (( rund ») il kr. 20. - til s. k r. 
· eks. Stoffmerke «A ksjon Rovfugl» il k r. 10. - tils. k r. 

. . . .... se lt SCII il 5 stk. k lc hc me rker «A ksjo n Rovfug l» il k r. 10. - til s. k r. 

eks. 	 T res ni tt bjørn ( E. St ruksncs) il kr. 35,  ti ls. kr. 
. . eks. Tresni tt u lv ( E. Struksncs) il kr. 35. Lil s. kr. 


· .. eks. T res ni tt gaupe (E. Stru ksnes) ;,'1 k r. 35,  ti ls. k r. 

· .. eks. T resni tt jerv ( E. Struksnes) it kr. 35. til s. kr. 


eks. Tresnitt ote r (E. SI ruksnes) il kr. 35, - Lil s. kr. .... .... . . .. . .. 
se tt Sett it 5 stk . tresni tt (bjørn . ul ..... gaupe. jerv. oter) ;,'1 kr. 150. ti ls. kr........ • • •. 

· eks. LilogrJ fi «Brushaneleik » (Viv ian Za hl O lsen) ,t k r. 300, - ti ls. kr. 

. . .. eks. U. Ha fs ten «(Naturvernets å rhundre» Il kr. 14.  til s. kr. 

.... 	eks. Bredo Berntse n « Litteratur om natu r» I il kr. 5, - lils. kr. 

eks. Bredo Bernisen « Lill e ra tur o m natur.s ll pp l cmen t ~~ il kr. 15. - l ils. kr. 

eks. 1\-1. J<tll sen « Hve m gjø r h va i nalur- og miljøve rnet»"1 kr. 20.  til s. kr. 

eks. M. Segnestam « De n første naturbo ka» il kr. 10.- lils. kr. 


· eks. Pe rarvid Skog «Økologi») it kr. 15.- tils. kr. 
· eks. Oddvar Skre «Sur nedhøn~ å kr. 13. - tils. kr. 

. . . . . . e ks. « Ingen kraftkrise i Norge» il kr. 10. - til s. kr..... .... ... .. 
· eks. Bred o Berntsen «Naturve rnets histo ri e i Norgc)) ;'1 kr. 65,  tils. kr. 

...... eks. H, Solheim «Olje eller fisk '!» il kr. 24.  til s. kr. 
· eks. Brync/Garn,isjorJeI/ Hofsct Il P:lr r. 

«Energi. m iljø og sam fu n n>} il kr. 60. - tils. kr. 

http:Medlcmsn.ll
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Dette kortet gir ikke .
premie 
men brukes av dem som vil gjøre Natur
vernforbundet en tjeneste, men som selv 
ikke vil gå til direkte verving. 

På dette kortet føres opp navn på per
soner som kan tenkes å ville bli medlem
mer av forbundet. 

Send prøveeksemplar av Norsk Natur og annet 
materiell til : 

Navn : ..... .. .. .... . . . .. .. . .... . . . .. . . o • ••
 

Adresse : . .. .. ... . . . . o • •• o • • o • • • •• o • • •• • o • • • • o • • • • • o • 

Poststed : 

Navn : .... . . .. .. . . . o • o • •• o ••• o o •••o ••• o •••• o • o • o ••• o 

Adresse : . . o •• ••• • • •• o ••• • • o , ••• o • • • • o •• •• • o ••• • • o • • • 

Poststed : ......... .. ..... . o • • •• • ••• o •• • •• •• • • •• • • o • • 

Navn : .. . .. o • ••• • • ••• • •• • •••••••••• •• • ••• •• • • • • ••• • o 

Adresse: . . .. . . . 

Poststed : . ......... . .... ... .. ..... .. . . ...... ... . . .. . 


Navn : . ... . ....... .. .... . . . . . ... . . .. .. o •••• o •
•••• o • • 

Adresse : .. .. . .. .. . .. o • o ••• o • • • • •••• •• o • o • • •• • o 

Poststed : ......... . o' • ••' • • o o • • • • • • •• • • o • •• • • •••• o o ••• 


Navn : ........ .. .. . o o • • •• o • • • •• o ••• • • • • • •• o • ••• o o • • • 


Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... o • ••• 

Poststed : .. o o o • • • •• • o ••••• o • • • • • o • • • • • •• •• • • ••• • •• • • 

Navn : . .. . o o o o • •• • • o o " ••• • o •• • • o o ••• • o • ••• • o ••• • o o • • 

Adresse : .. .. . o • ••• • • • • • • • o o • ••• •••• • •• •••• • o • •• • o • 

Poststed : .... .. . . . . ...... . . .. ..... ... . . ..... . . .. o •
 

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

Premiekort 
Dette kortet brukes bare når du verver 

nye medlemmer, og når du selv tar inn 

kontingenten for disse og sender inn kon

tingentbeløpet til Naturvernforbundet. 


Kontingentsatser for 1980: 

kr. 50,- for hovedmedlemmer (inkl. Norsk 

Natur) 

kr. 10,- for familiemedlemmer (hovedmedlems 

ektefelle eller hjemmeværende barn under 25 år) 

kr. 1000,- for livsvarig medlemsskap for hoved 

medlem. 


+ 	Kortet klippes ut og sendes forbundet. 
+ 	Portoen er betalt av oss. 
+ 	 Kontingentbeløpet for de nye medlemmene 

sendes over 
postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05.70835 

+ 	Når vi har mottatt kontingentbeløpet sender vi 
premien til deg. 

Navn : . . . . . . . .. . .... . . ... . . . .. . ... . .... . . .. . . . .. . . . . 


Adresse : . . . o •• • • o • • • • o • • • o • • • • ••• •• • • •••• • • • ••••• • • • 

Poststed : . . o •• o •••• • • • • • • • 

Navn: ... . ... .. . . . . . . . .. . . .. . . o • • • • • • •• 


Adresse : . . o •••• • • o ••• ••• •••• • •• • • ••• o• • • • • o • • ••• • • •• 

Poststed : . o ••• •• • ••• •••• • • o •••• • • •••• o • • •• • •••• • • •• o 

Navn : . . . ... . .. . ... . .. . . . . o • • ••• •• • • • • O
• • •• • o •• • • • " 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ~ .. .. o ••• 

Poststed : .. . o ••• • o ••• • o ••• • o •• • • •• • • •• o o • • ••• • • • • • • • 

Navn : .... . . . . . . .. . ... . ... . . ... . . .. o • •• • • •• •
••	 • • • o • • 

Adresse : .. . . o • • •••• •• ••• • • • ••• ••• • • •••• • • • o • • ••• • • • • 

Poststed : . . o o •• •• • • • • • • ••• ••• •••••• •• • • •• • o •• • •• • ••• 

Navn : .. ... . ... .. .. . .. . . ... . ... . .. . . .. . . . .. ...... . . . 


Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..... . . . . 


Poststed: . . .... . .... . . . .. .. . . . . .. . ......... . . 


Navn : .. . .. . .. . . .. . o ••• • • •• • • •• • 

Adresse : ...... . . . . .. . .... . . . . . . . .. . ; . .. o 


Poststed : .... .. .... . .... . .. . .. .. ... . .. . .. .. o •• • •
•	 • o • 
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