


Kontingenten 1984 
- litt høyere! 
Etter vedtak på Norges Naturvern
forbunds landsmøte 1983 er med
lemskontingenten forhøyet fra og 
med inn værende år. De nye satse
ne er: 
Hovedmedlem 
(inkl. Norsk Natur) kr. 100.
Familiemedlem kr. 10.-
Pensjonister 
(inkl. Norsk Natur) kr. 50 .
Livsvarig medlem kr. 2000.-
Årsabonnement på 
Norsk Natur kr. 100.
Den nye satsene fremgår også av 
innbetalingskortene som sendes i 
disse dager. Medlemskontingenten 
i forbunet dekker også medlems
skap i den kretsforening (og even
tuelt lokallag) som det enkelte 
medlem sogner til. Se oversikten 
nedenfor. 

«NORSK NATUR» 

Etter halvannet års permisjon er tids
skriftets redaktør Ragnar Frislid tilbake 
på plass fra og med dette nummer. 

NATU RVERN RÅDET 
Statens Naturvernråd, det eldste offent
lige naturvernorgan i landet (opprettet 
1955),- fikk i fjor ny instruks som tar sik
te på å gi rådet en mer uavhengig og 
sentral stilling som rådgiver for myndig
hetene. Bak vedtaket om å endre instruk
sen ligger også et ønske om at rådet skal 
videreutvikle arbeidet for å skape almen 
forståelse for naturvernet og medvirke til 
å gi naturvernet større vekt i beslut
ningsprosessene. 

Medlemmer av Naturvernrådet er pro
fessor Olav Gjærevoll (formann), profes
sor Ragnhild Sundby , statsgeolog Arne 
Bjørlykke, stortingsrepresentant Inger 
Lise Gjørv, stortingsrepresentant Inger 
Lise Skarstein, stortingsrepresentant An
na Kristine Jahr (som vararepresentant 
for statsråd Kjell Magne Bondevik) og 
fylkesmann Ola Kveli. Rådets adresse 
er: Statens Naturvernråd, Boks 266, 3101 
Tønsberg. 

Naturvernrådets «Hedersrose» (se 
Norsk Natur nr . 6/1983) er nå delt ut for 
første gang - til naturverninspektør Kris
ten Krogh for naturverninnsats generelt 
og spesielt for arbeid med landsplanen 
for nasjonalparker , og til Jorunn Sakris
voll for mangeårig arbeid for å bevare 
landets eneste forekomst av sibirasters. 

Østlandske 
På ski til Stubdal 
Skitur 26. februar fra Stubdal over Opp
ku ven til Skansbakken. Turen er ca . 25 
kilometer og krever noe kondisjon. Tur
leder Frithjof Funder. Buss fra Oslo Råd
hus - sjøsiden - kl. 0830 . Pris kr 25,-. 
Retur med buss fra Skansbakken . Bin
dende påmelding pr. postgiro til øst 
landske Naturvernforening , Postboks 
8268 Hammersborg, Oslo l , postgiro
konto 5 34 24 31. Påmeldingsfrist 22. 
februar. 

Ugletur 
Ugletur 29. mars til lsidalen i Bærum. 
Start fra Bjørum sag kl 1900. Hønefoss
buss fra Grønlands torg kl 1800. Ta med 
kikkert og varme klær men ikke hunder. 
Arrangeres av ØNV i samarbeid med Or
nitologisk Forening . 

HER ER ALLE KRETSFORENINGENE 
, . 
~ 

Natur og ungdom 

Stenersgt. 16, Oslo I. 

Tlf. 41 93 Il. 

Leder: Inger Spangen. 


Østlandske naturvernforening 

Akersgt. 63 , postboks 8268 Hammers

borg, Oslo I 

Tlf. 42 95 00. 

Formann: Frithjof Funder. 

Sekretær: Anne-Grethe Haune. 


Østfold Naturvern 

Postboks 1151 , 1601 Fredrikstad . 

Formann: Roar Eilertsen, tlf. p. 032/ 

20248. 

Sekretær: Guri Sandøy , tlf. 031/53 030 


Buskerud Natur- og 
Miljøvernforening 

Boks 2213 Strømsø, 300 I Drammen . 

Formann: Sissel Dobson, tlf. 03/ 

732009 

Sekretær: Tore Berg , tlf. 03/81 83 38. 


Hedmark Naturvern 

Boks 222. 2382 Brumunddal. 

Forman n: Lars Alhaug, tlf. 065/40 685 


Oppland Naturvern 

Postboks 454, 2601 Lillehammer. 

Formann: Edle Høystad, 

tlf. 062/53 757. 


Vestfold Naturvern 

Ingesgt. lO, 3250-Larvik. 

Formann: Ketil Hofgaard, 

tlf. 033/16 110. 

Sekretær: Maryon Archer. 


Telemark Natur- og MiljØvern 

3864 Rauland. 

Formann: Inge Lien , tlf. 036/73 100, lo

kalt nr. 3363 . 


Aust-Agder Naturvern 

Postboks 1031,4801 Arendal. 

Formann: Nils Petter Valle, tlf. 041 1 

41 211 


Vest-Agder Naturvern 

Postboks 718, 4601 Kristiansand , tlf. 

sekretæren 042/66 352. 

Formann: Bjørn Benjaminsen. 


Rogaland Naturvern 

Postboks 441 , 400 I Stavanger, tlf. 04/ 

52 08 94/58 08 60 

Formann: Steinar Rundhaug. 

Sekretær: Solveig Nyberg . 


Sogn og Fjordane Naturvern 

Formann: Erik Solheim, 6875 Innvik , 

tlf. 057/74202 . 


Vestlandske Naturvernforening 

Postboks 1201, 5001 Bergen . 

Kontortid: tirsdag og torsdag., tlf. 05/ 

31 38 51. Formann: Frode Bekkestad . 

Sekretær: Ingjerd Waale Næss . 


Møre og Romsdal Naturvern 

Adjunkt Dørumsgt. 13 , 6400 Molde. 

Kontaktperson: Vigdis Mørkedal , tlf. a 

072/51 544. 


Sør-Trøndelag Naturvern 

Postboks 4350, Hospitalsløkkan, 7001 

Trondheim. 

Formann: Kaare Kopreitan, tlf. 07/ 

9351 32 . 


Nord-Trøndelag Naturvern 

Formann Olaug H. Nestvold , 7650 

Verdal, tlf. a 076/78 799. 

Sekretær: Gisle Buvarp. 


Nordland Naturvernforening 

Boks 250, 8001 Bodø. 

Kontaktperson : Nils Gullestad . Tlf. a 

081/25040. 


Troms Naturvern 

Skolegt. 41, 9000 Tromsø, 

tlf. 083/87279. 

Formann: Sigmund Spjelkavik. 


Finnmark Naturvern 

Pasvikveien 39, 9900 Kirkenes . 

Formann: Roy Carlsen. 


2 



. 

17. MAI I VEGÅRSHEI 
NORSK 
NATUR 

NR. l. ~ FEBR. 1984 - 20. ÅRG. 
Tidsskrift for natur- og miljøvern 
Utgitt av Norges Naturvernforbund 

ANSVARLIG REDAKTØR 
RAGNAR FRISLlD 
REDAKSJONSSEKRET ÆR 
SYLVI STRUKSNES 
Redaksjonsutvalg: 
Bredo Berntsen, Trond A. Svensson. 
Ragnar Vik. Anders Goksøyr, gene
ralsek . og redaktøren. 

A V INNHOLDET: 
Ferskvannøkologi på ville veier ...... 4 
Ta vare på artene....... .. . .............. 7 
Har vi bruk for artene? .. ...... ..•.• ... 8 
Røst . ... ........ ... ...... .. ...... ......... ... 10 
Nyttårshåp ... ......... ... ... ............ .. 13 
Holdninger til naturvern .............. 14 
Naturvern i andre land ................ . 16 
Kongeskogen ..... .. .......... ............ 19 
Verdens naturpakt............ .. .. ...... 21 
Parken ..................................... 22 
Min mening....... ...... ..... ............ . 26 

Norsk Natur utkommer med seks 
nummer årl ig . Årsabonnement: kr. 
100.-. 
Forsiden: Fjellskog i februar . 
Foto: Fred Friberg . 
Trykt i rotasjon hos 
Oscar-Andersen Offsetrotasjon AlS 

NORGES NATURVERNFORBUND 
Gateadress: Akersgt. 63, Oslo 
Postadresse: Postboks 8268 -
Hammersborg. Oslo I 
Tlf. 429500 - Salg: 4208 75 
Postgiro: 50 9460 2 
Bankgiro: 600 l 05 70835 

Medlemskontingent 
Personlig medlem pr. år kr. 100.-. 
Familiemedlem (hovedmedlems ekte
fe lle eller hjemmeværende barn under 
25 år) pr. år kr. 10.-. 
Livsvarig medlem kr. 2000.-. 
Medlem av Norges Natllrven~torblllld 
er automatisk medlem av det fyylkes
lag vedkommende sokner til. 

Gen. sekretær 
Konsulent 
Kontorsjef 

. Org. sekretær 
Inf . sekretær 

Torbjørn Pttule 
Thor Midteng 
Roar Sæther 
Cathrine Søberg 
Sylvi Struksnes 

,._-_ 

Den rene 17. maistemning brøt ut i Vegårshei Il . januar. Ulven var skutt og 
flagget gikk til topps i bygda , i følge avisenes åstedsrapporter. Dyret ble vist 
fram på skole og aldershjem . man skal stelle pent med de gamle ,og litt rett
ferdighet må det være i verden : Alle skulle ha lik sjanse til å studere det 60 
kilos monsteret på nært hold, og gjerne føle det på tennene . l den anledning var 
ulvegapet sperret opp med en pinne. Ellers ville jo dyret bare minnet om bikkja 
til naboen. 

Da dyret noen dager senere ble undersøkt ved viltforskningen i Trondheim , 
stoppet vektnåla på 46 kilo. Men differansen mellom 46 og 60 er helt naturlig, 
et bytte øker alltid i vekt og omfang i jegerens og fiskerens fantasi. Hovedsaken 
er at det var en middels stor hannulv i fin form . Den hadde hatt det godt i Ve
gårshei, det er derfor den var der. Og ulvens siste måltid var rådyr, den hadde 
halvannet kilo kj øttrester i magen . 

Hvis man tar lommekalkulatoren til hje lp , vil man finne at krigen i Vegårshei 
sto mellom 4 tonn menneske (50 sterke jegere a 80 kilo) og noen hundre kilo 
elgrifler , ammunisjon og walkie-talkies pa -den ene siden, og 46 kilo ulv på den 
andre . Det er klart at ulven måtte tape før eller siden. Ulvens styrke var skarpe 
sanser , våkne instinkter og fysisk toppform , jegernes var rå ressurser, tallmes
sig overlegenhet og en moral med røtter i en fjern fortid: Det er anerkjent god 
gjeming å verne det uskyldige lammet mot den store , stygge ulven. Derfor vil 
vi få nye Vegårsheiepisoder, kanskje så lenge det fins ulv i levende live i lan
det. Vegårsheiulven var en av 18 , hvis direktoratet i Trondheim har rett i sine 
overslag . Nå er det altså 17 igjen å ta av . Men det kan gå raskt unna hvis di s
pensasjoner fra fredningsbestemmelsene skal bli en vane hos naturvernmyndig
hetene . 

Ulven i Vegårshei ble ganske ufrivillig sentrum i et menneskelig menasjeri 
av bedrøvelig art . Vi har alle sett bilde av det i av isene , flokken av innbitte 
seierherrer over byttet. Vi har alle lest om det , triumfen og skåltalene over å ha 
utslettet en av de siste av sin art i landet. Og vi har undret oss på hvordan de 
ser ut inni , de som krever de sørgelige restene av dyret utlevert med sikte på 
utstopping og utstilling i bygda . 

De skal ikke føle seg særlig sikre på at kommende Vegårsheigenerasjoner vil 
glede seg over det minnesmerket. 

Stortingsrepresentant Osmund Faremo har vært blant ulvejegernes sterkeste støttespil· 
Lere. Her gLeder han seg over det håndgripelige resultatet av sin innsats. Foto: John 
Myhre/Aftenposten. 
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Ferskvannsøkologi på 

VILLE VEIER 

Historien onl Mysis relicta 

AV ARNE MOKSNES 

Mysis relicta er et krepsdyr på ca. 2 cm og ligner 
på en liten reke. Den forekommer naturlig i flere 
innsjøer i Sør-Norge, bl.a. i Mjøsa. Dyrene er 
glassklare og lever som plankton, altså fritt i inn
sjøens vannmasser. Imidlertid har de en utpreget 
døgnvandring opp og ned idet de forekommer på 
dypt vatn om dagen og går opp i de øvre vannlag 
om natta. 

I løpet av 1970-årene foregikk det en utstrakt 
utsetting av Mysis i regulerte innsjøer i Trøndelag. 

Tanken var at den skulle bli viktig næring for fis~ 
ken som erstatning for den del av ferskvanns
faunaen som ble ødelagt ved reguleringene. 
Svenskene var de første som begynte med slike 
utsettinger, og det viste seg her som så ofte ellers 
at der hvor «søta bror» går foran, kommer Ola lun
kende etter. Tilfellet med Mysis viser imidlertid at 
det kunne være en fordel om svenskene hadde 
fått et større forsprang. 

Populær hos kraftutbyggerne bunnfaunaen i strandsonen i regulerte reguleringssjøer, skulle en nå sette ut 

i 1970 arrangerte Nord-Trøndelag Elekt innsjøer blir utarmet og hvilke negative krepsdyret Mysis relicta . Dette dyret, 

risitetsverk og statskraftverkene et folke følger dette har for ørreten . Jeg fikk da i som tåler reguleringene, skulle bli ny 

møte i Levanger om planene for kraftut klare ordelag høre fra sjefsingeniøren i mat for fisken og gjøre regulerte innsjøer 

bygging i Forra. Jeg var til stede på mø NTE at dette nå var et tilbakelagt stadi til gode fiskevatn. 

tet for å tale naturvernets sak og kom i um. Som erstatning for de næringsdyrene Det var vel helt naturlig at kraftutbyg

løpet av diskusjonen inn på hvordan som ikke tåler vannstandvariasjonene i gerne tok imot Mysis med åpne armer. 
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Her hadde de plutselig fått en mulighet til 
å bøte på noen av skadene i regulerte 
sjøer. Derimot var det merkeligere at fer
skvannsbiologer anbefalte utsetting av 
Mysis . En har nemlig lang erfaring for at 
overføring avarter til nye områder der de 
ikke er tilpasset , har hatt både uventede 
og uønskede virkninger. Lærebøkene har 
tallrike eksempler på dette - alt fra kani 
nen i Australia til villminken i Norge . 
Spesielt skulle en tro at ferskvannsmil
jøet i de aktuelle sjøene var sårbart fordi 
en her finner svært «enkle» nærings
kjeder, f.eks. planteplankton .. . dyrep
lankton ... røye, og at det derfor skal lite 
til for å forstyrre dette systemet. Fiskear
tene her har nemlig få tilgjengelige arter 
av næringsdyr å leve av. 

Men utsetttingene ble anbefalt, og det 
til tross for at en hadde liten kjenskap til 
hva Mysis levde av. En antok imidlertid 
at den levde av næring i mudderet på 
bunnen og at dyrene gjennom sine døgn
vandringer ville bringe denne ressursen 
opp i de øvre vannlag hvor mesteparten 
av fisken finnes. Ellers var en klar over 
at Mysis tok noe dyreplankton. 

Mysis blir satt ut 
Utsettingen ble som sagt anbefalt og i 
1970-årene ble Mysis overført til flertal
let av de store innsjøene i Trøndelag. Dy
rene ble hentet fra Stora Blåsjøen i Jiimt
land i Sverige . Svenskene hadde da dre
vet med overføringer av Mysis til reguler
te sjøer siden 1957. 

Praktisk talt alle utsettingene ble fore
tatt av Direktoratet for vilt og fer
skvannsfisk med økonomisk støtte fra 
kraftutbyggerne i Trøndelag. 

Går vi fram til 1974, var Mysis bl. a. 
satt ut i de store reguleringssjøene i indre 
Namdal: Limingen, Tunnsjøen, Nams
vatnet og Vekteren. Dessuten var den 
satt ut i Bangsjøene som gjennom kraft
utbygging var blitt overført til Snåsavat
net. Fra Bangsjøene har lf1ysis senere 
spredt seg via kraftverkstuneIlene til Snå
savatnet der den ble registrert i store 
mengder i 1983. 

I Sør-Trøndelag ble Mysis i 1973 satt 
ut i Selbusjøen og Stugusjøen i Ne
avassdraget og Gevilvatnet i Oppdal 
(Driva). Ved byggingen av Bratsberg 
kraftverk i Neavassdraget ble det slått en 
tunelI over til Jonsvatnet som er en innsjø 
i et mindre nabovassdrag til Nea. Jons
vatnet er drikkevannskilde for Trond
heim og hensikten med tune Ilen var å 
sikre vannforsyningen i nedbørsfattige år 
ved å overføre vatn fra Neavassdraget. 
Da Trøndelag i det siste har vært så rikt 
velsignet med nedbør , er tuneIlen meg 
bekjent hittil bare brukt i forbindelse med 
prøvekjøring av anlegget. Men dette var 
nok. Mysis kom seg over i Jonsvatnet og 
etablerte seg her. 

På få år ble altså Mysis utsatt i en rek
ke store innsjøer i Midt-Norge. Opp
legget ga inntrykk av å være fundert på 
biologisk kunnskap. I virkeligheten ble 
det et storstilt økologisk eksperiment. 

Selbu sjøen i ubalanse 

Den viktigste fiskearten i Selbusjøen som 

i de fleste regulerte sjøer, er røye. Røya 

klarer seg langt bedre enn ørreten i slike 

sjøer fordi den hovedsaklig lever av dy

replankton, - små krepsdyr som svever 

fritt i vantnet og ikke påvirkes av regule

ringene. Til sine tider har det vært et nes

ten eventyrlig fiske etter røye i Selbusjø

en. 


Før reguleringen i 1920 var det imid
lertid ørreten som var den viktigste arten . 
Da en satte ut Mysis, var det først og 
fremst med tanke på å bedre forholdene 
for ørreten . 

Det som har kommet i fokus når det 
gjelder Selbusjøen, er imidlertid ikke 
virkningen på ørreten, men på røya. 
Mens tettheten av Mysis har økt jevnt og 
trutt, har bestanden av røye og dermed 
fisket avtatt katastrofalt. Nedgangen hos 
røya viste seg å skyldes sammenbrudd i 
dyreplanktonet som røya lever av. Og 
røya i Selbusjøen har hittil praktisk talt 
ikke spist Mysis . Hvor er det så blitt av 
røyas næring? Svaret viste seg å være li
ke enkelt som det var fantastisk: Dyrep
lanktonet var nedbeitet av Mysis. 

I Selbusjøen har vi faktisk fått den pa
radoksale situasjon at den arten som ble 
satt ut som mat for ørreten, ble en alvor
lig næringskonkurrent til den viktigste 
fiskearten i sjøen, nemlig røye. 

Grunneierne snakket om rettsak mot 
direktoratet. 

Om ikke røya i Selbusjøen spiste My-

Foregående side: Kve/dsstem
ning ved Snåsavannet, der My
sis relicta ble junnet i /983. 
Bi/det er tall ved det ve!?ela
5jonsrike Klingsundet, som er 
foreslåll vernet som naturreser
vat . Foto: Per Gustav Things
tad/ Biojoto . 

Til høyre: Kartet viser vann der 
Mysis re/ic/a er utbredt i Trøn
delag i da!? Forekomstene er 
en jø/!?e av utseiling . 

N 
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sis, så var det til gjengjeld en annen art 
som til gagns forsynte seg av den nye 
nærlingskilden . Dette var Lake - den 
eneste av to rskefiskene vi finner i fer
skvatn. Laken er en bunnfisk og er kjent 
som en beryktet rogne ter som kan gjøre 
betydelig skade på bestanden av edel 
fisk. Mysisoppblomstringen førte til at 
lakebestanden økte kraftig, og det er in 
gen tvil om at den har forsynt seg grovt 
av rogn på gyteplassene til røya. 

Ikke bare Selbusjøen 
Det var i Selbusjøen forholdene kom 
mest i fokus. men flere andre sjøer har 

hatt den samme utviklingen når det gjel
der bestandene av mindre dyreplankton 
og røye . I Stugusjøen lenger oppe i Ne
avassdraget er denne utviklingen fakti sk 
enda mer markert. De store sjøene 
Tunnsjøen og Limingen i Nord-Trønde
lag viser samme bilde. Ellers er situa
sjonen noe forskje llig alt etter hvilken sjø 
og hvilke økologiske forhold det dreier 
seg om . F .eks. i Gev ilvatnet og Snåsa 
vatnet har Mysis blitt en næringskilde for 
røya. Det er naturligvis mulig at røya et
ter hvert også kan venne seg til å ta Mysis 
i flere sjøer. 

I Bangsjøene , som er rene ørretvatn, 
ser Mysis ut til å ha hatt god effekt på 

øretbestanden. ørreten er nemlig sje lden 
særlig effektiv til å beite mindre dyrep
lankton . 

FØR ETTER 
Utsetting av Mysis 

OEnergitap gjennom 
U ;ivsutfolde lse 


Mysi~Røye 

Skje/l1l1fisk fremstilling som viser årsprodubjon av orgnaisk stoff på ulike ledd i røyas 
lIærillgskjede før og etter utsettillg (/I' Mysis. Produk.\jollell (/I' jisk hlir /I1illdre etter ut
settillg . seil' onl rØra spiser Mysis . FigurelI I'iser hare prillsippene. ikke de I·ir!.:elige 
/I1eJ/gdefi ir/u ild. 

Energi går tapt 
La oss si at røya lærer seg til å ta Mysis 
istedenfor mindre dyreplankton. Vil da 
røyebestanden kunne gjenopprettes') 
Dessverre vil den nok ikke det. Ved å 
innføre Mysis er det kommet et nytt ledd 
i røyas næringskjede . Kjeden som før var 
planteplankton . .. dyreplankton .. røye 
er blitt til planteplankton . . . dyreplank
ton ... Mysis ... røye. Forenklet kan en si 
at at den næringsmengden (energien) 
som før stod til disposi sjon for røya , må 
den nå dele med Mysis. Den energien 
som går med til livsutfoldelsen hos Mysis 
, vil være tapt for røya . Dette tapet er 
stort . Som en tommelfingerregel regner 
en med at energien reduseres med 90% 
ved å passere et ledd i næringskjeden. 
Innføring av et ekstra ledd i en kjede får 
derfor store konsekvenser. Selv om røya 
skulle spise Mysis, vil altså utsetting av 
denne arten medføre betydeligere iavere 
bestand og dårligere avkastning av fi sk. 
Noe som muligens kan rette opp s itua
sjonen litt , er at Mysis også tar en del 
dødt organisk stoff på bunen og dermed 
gjør tidligere ubenyttet energi tilgjeng
elig for røya. Imediertid skjer dette trolig 
bare i liten grad da hovednæringen for 
Mysis er dyreplankton. 

Hva med drikkevatnet i Trond
heim? 
I forbindelse med at Mysis har etablert 
seg i Jonsvatnet, Trondheims drik
kevannreservoir, dukker uvilkårlig et 
spørsmål opp. Hva vil skje med vannkv
aliteten dersom Mysis her beiter ned dy
replanktonsamfunnet? Dyreplanktonet 
lever av planteplankton og det vil være 
naturlig å stille spørsmålet om dette vil 
føre til en oppblomstring av planteplank
tonet. Vil dette f.eks. føre til en alge
oppblomstring som ødelegger vannkval
iteten? Algevekst er som kjent idag et 
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problem som gjør seg gjeldende av flere 
årsaker. 

Det er idag vanskelig å si noe bestemt 
om dette annet enn å reise spørsmålet. 
Utviklingen vil kunne være forskjellig 
fra sjø til sjø alt etter de økologiske for
hold . En har imidlertid fra Sverige eks
empler på algeoppblomstring som følge 
av Mysisutsetting. 

Moralen er ... 
Erfaringene med utsetting av Mysis føyer 
seg pent inn i rekken av uheldige utslag 
ved overføring avarter til nye miljøer 
hvor de ikke er tilpasset. Mysisoverfø
ringene har uten tvil vært en »gambling« ... med ferskvannsøkosystemene. Utsetting
ene skjedde over hals og hode. Svenske
ne kunne dokumentere negative erfa
ringer i 1978. Dette kunne vi ha lært av, 
men da var dessverre alle utsettingene i 
Midt-Norge et faktum. 

«Lett å være etterpåklok» vil kanskje 
noen si. Andre vil kanskje si at det her er 
gitt et unyansert bilde av forholdene. Jeg 
innrømmer så gjeme at fremstillinegen 
kan være noe forenklet - det må den også 
nødvendigvis være i en kortfattet artik
kel. Men hvordan man enn snur og ven
der på det , er det etter min mening helt 
klart at det her er grunn til å heve mora
lens pekefinger mot denne for tukling 
med naturen . På tross av all den negative 
erfaring en har på dette området, foregår 
det des verre enda, både bevisst og ube
visst, mange tvilsomme «eksperimen
ter». Det kan i denne forbindelse være 
fristende å nevne nok et eksempel fra 
ferskvatn, et eksempel som også sann
synligvis er en indirekte følge av kraftut
bygging. Ikten Gyrodacry/us sa/aris, en 
liten parasitt på huden hos lakseyngel, 
truer i dag laksebestanden i mange nors
ke vassdrag. Det er stor sannsynlighet for 
at parasitten er spredd fra oppdrettsan
legg med fisk som regulantene er pålagt å 
sete ut i regulerte vassdrag . 

Historien om Mysis relicta bør skjere 
vår skepsis ikke bare til utsettingeksperi
menter, men til naturinngrep generelt. 
En burde imidlertid i 1984 ha kommet så 
langt i økologisk erkjennelse at det ikke 
lenger var nødvendig å minne om dette. 

HardanRelTidda. F%: Fred Friberx. Av Torbjørn Paule 
I begynnelsen av november i tjor fikk vi gjennom dagspressen vite at den første 
hjertetransplantasjonen i Norden var et faktum. En gledelig begivenhet som gir 
nytt håp til hjertepasienter på våre breddegrader. 

Ved operasjonen brukte man et stoff som har revolusjonert transplantere også 
nyre, lever, bukspyttkjertel og benmarg. 

Hva skyldes dette? Ved overføring av et organ fra et individ til et annet vil 
det hos mottakeren utløses en immunreaskjon. Det transplanterte organ «opp
fattes» som et fremmedlegeme i kroppen og forkastes. Det revolusjonerende 
stoffet, som er kalt cyklosporin A. nedsetter eller fjerner denne reaksjonen. 

Hva har så dette med naturvern å gjøre'? Ganske mye faktisk! 
Cyklosporin A ble oppdaget i en sopp en tilfeldig jordprøve fra Hardang

ervidda i 1969/1970. Soppen heter To/rpocladium in!7a{ul11 Gams. Cyklosporin 
A består av Il aminosyrer. hvorav en tidligere ikke er funnet i naturen. Disse 
kjensgjerningene viser hvor viktig det er å ta vare på artene - å beholde art
smangfoldet . 

Nyere forskning og vurderinger viser at vi sannsynligvis har langt flere dyre
og plantearter på Jorda enn tidligere antatt. kanskje 20--30 millioner. De !leste 
lever i troppene. I dag kjenner vi til bare om lag en million arter. 

I perioden 1980--2000 regnes det nøkternt med at ca. en million arter vil bl i 
tryddet , vesentlig på grunn av kortsiktig og uforstandig menneskelig virksom
he. Mange avartene forsvinner uten at vi en gang er klar over at de har ek
sister1. 

Foruten det åpenbart umoralske i å te seg slik at vi står direkte ansvarlige for 
arters undergang. er det to momenter som må nevnes. 

På grunn av samspillet i naturen kan bortfallet aven art ha avgjørende nega
tiv innvirkning på flere andre arter. På denne måten kan et økosystem raskt på
virkes og bl i fattig på arter. Jo færre arter en har - jo mer sårbar bl ir naturen. 

Eksemplet med cyklosporin er et av mange der mennesket nyttiggjør seg 
plante- og dyrearters egenskaper. blant annet som meringsmidler og i medisi
nen. Vi gjør oss selv. - i dag og i framtiden - en bjørnetjeneste når vi ikke for
valter de genetiske ressursene på en bedre mate . Massevis av utryddede dyrs og 
planters stoffer og egenskaper kunne ha kommet oss til uvurderlig nytte. Det er 
vi selv som fratar oss muli~heter i framtiden. 

Årsakene er ofte grttdigh~t og sløseri eller det a overleve fra dag til dag. Bade 
de rike og fattige i verden medvirker s1'tledes til artenes undergang - en prosess 
som går stadig fortere. En bedre fordeling av ressursene vil rette opp mye - og 
dette er i første omgang de rike industrilandenes hovedansvar. Men det kreves i 
tjllegg konkrete og omfattende tiltak for a snu den fatale utviklingen vi i inne i. 
A ta vare på artene er menneskehetens felles ansvar og kanskje den største opp
gaven innen naturvernet. 

La arte ne leve - bade for deres egen og for menneskenes skyld' 

7 



Har vi bruk for 


ARTENE? 

Geirfugl, vandredue, dronte, pungulv og 
ste lIers sjøku er bare noen få og mer 
velkjente eksempler på arter som men
neskene har utryddet - til tross for at de 
var godt utrustet til å overleve i sine sær
egne miljøer. 

Geirfuglen var en stor, ikke flyvedyk
tig alkefugl, med et levevis som kunne 
minne om pingvinenes . Den hørte hjem
me på øyer i arktiske forvann, der den 
levde uforstyrret inntil menneskene fant 
fram til fuglens vanskelig tilgjengelige 
levesteder. Da den ikke kunne fly, ble 
den et svært lett bytte . I løpet av forrige 
århundre ble de siste ge irfugler drept. 

Det var nok ingen som drømte om at 
vandreduen skulle bli utryddet. Den lev
de i flokker som telte flere millioner og 
som kunne formørke himmelen? Nord
-Amerika. Men uhemmet jakt fra de hvit
es side greide det ingen ville tro kunne 
skje - vandreduen ble utryddet. Det siste 
individet vi kjenner til døde i en zoolog
isk hage , og den er fakti sk den eneste ar
ten vi kjenner hvi s bortgang er tidsbes
temt med dato og nøyaktig klokkeslett. 

Den tasmanske pungulven hadde alle 
odds mot seg. Den var et rovdyr som i 
sannhetens navn kunne herje fælt med 
husdyra , og dessuten var den en «ulv». 
Ikke rart at de europeiske kolonistene, 

. med sin nærmest medfødte ulveskrekk , 
så på den som spesielt farlig . Derfor gikk 
det meget raskt med utryddelsen i løpet 

TEKST OG TEGNINGER AV 

KLAUS HØiLAND 

av det forrige og dette århundre . Det siste 
dyret ble visstnok sett for ca. 50 år siden. 
- Biologene har imidlertid all rett til å 
gråte over nettopp pungulven; den er in
gen ulv, men et pungdyr (og i slekt med 
kenguruen og koalabjørnen). Gjennom 
evolusjonen hadde den fått sin ulveham 
fordi den på mange måter hadde ulvens 
levevis - som jagende rovdyr. 

Disse kjente eksemplene skyldes stort 
sett menneskenes lettvinte og uforstandi
ge bruk av skytevåpen, kombinert med 
tankegangen «naturen er til for at men
neskene skal høste av den, vilt er det all
tid nok av, og rovdyr hører ikke med i 
naturens orden». I dag burde det være 
annerledes: Nå er vi blitt klar over at na
turressursene er begrensede , og at mange 
planter og dyr er blitt så sjeldne at de når 
som helst kan dø ut. 

Dessuten skyldes artenes tilbakegang 
eller utryddelse ikke lenger så ofte jakt 
og fangst, men utnytte lse og nedbygging 
av naturområder. Dette gjør at ikke bare 
de store dyra er i faresonen, men også de 
andre innbyggerne av den truede 
naturtypen; planter, sopp, insekter og 
andre virvelløse dyr. 

Derfor må vi snarest få en ny holdning 
til problemet omkring arter som for
svinner. Argumentet «det er så sørgelig 
at slike flotte dyr og pene planter skal bli 
utryddet» holder ikke lenger i miljøvern
debatten. Det var gangbar mynt i natur

vernets barndom , men i dag gjenspeiler 
det den foreldede innstilling at naturen 
bare er til pynt. I verste fall kan det lat
terliggjøre he le natur- og miljøvern
bevegelsen, særlig hvis følelsene får lov 
til å dominere , som når filmstjernene 
protesterer mot se lfangsten, en protest 
som neppe har gagnet natur- og miljø
vernbevegelsen i det breie lag av folket! 

Horfor må artene vernes? 
(I) Naturen har sin egenverdi, menn
skene er bare en del av naturens samspill. 
(2) Utryddelsen avartene slår tilbake på 
oss sjøl. Det er ikke lett å holde disse to 
prinsippene adskilt. 

Under 1. prinsipp kan vi anføre de 
økologiske konsekvensene aven artsut
ryddeIse eller -tilbakegang. Og vi vil ofte 
oppleve at dette kan få ganske ubehageli
ge følger for oss sjøl. Jeg vil belyse dette 
med noen eksempler. 

En vanlig oppfatning er at rovdyra 
ikke hører med i naturens orden og helst 
burde utryddes - og når det gjelder noen 
av våre store rovdyr, er vi jo på lang veg. 
Ulven er på noen få dyr nær, utryddet i 
Norge . Derfor virker ropene om ulv på 
Sørlandet temmelig hysteriske, om enn 
forståelige på bakgrunn av den ulvefrykt 
som innpodes gjennom eventyr og tegne
serier fra barndommen av, og det var galt 
av myndighetene å innvilge fellingstil
latelse. Ulven har ikke drept mennesker i 
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Skandinavia i vår tid. Og Norges enga
sjement for å bevare truete dyrerter i and
re land mister mye av sin kraft når våre 
myndigheter tillater felling aven fredet 
dyreart, attpå til en av Europas mest true
de! 

Det vi ofte glemmer er at rovdyra spil
ler en stor rolle i naturens kretsløp. De 
gjør det av med sjuke elle skadde dyr, 
som likevel snart hadde dødd, og de for
hindrer at de planteetende dyra formerer 
seg utover bæreevnen til planteressurse
ne. Ved å avlive sjuke dyr forhindrer 
rovdyra også at farlige bakterier og pa
rasitter skal bli spredt over til friske dyr. 

Fra Nord-Amerika kjenner vi til ei øy 
der det har kommet over noen elgpar på 
isen om vinteren. Det var ingen rovdyr 
på øya, og elgene formerte seg meget 
raskt. Bestanden ble derfor snart større 
enn øyas bæreevne. Resultatet ble at de 
fleste elgene sultet, og hele stammen bes
to etterhvert av små og dårlige dyr. Noen 
vintre seinere kom det et ulvepar over til 
øya. Disse ulvene reduserte elgbestan
den. Men etter noen år var det mange 
store friske elger på øya . Stammen ble nå 
holdt på et nivå som ikke oversteg øyas 
bæreevne, og overskuddet, som stort sett 
besto av gamle og sjuke dyr, ble tatt av 
ulvene. Vi hadde oppnådd økologisk ba
lanse mellom planter, elg og ulv, der 
ulvene på sett og vis opptrådte som en re
guleringsmekanisme . 

Et meget godt eksempel på prinsipp 
nr. 2 - artsutryddelse som slår tilbake på 
oss sjØl - har vi fra Afrika: l en provins 
bestemte man seg til å utrydde flodhes
ten, da den angivelig ødela åkrene og an
net jordbruksland. Etter at flodhestene 
var utryddet, ble det voldsom økning av 
sjukdommen bilharzia, som skyldes en 
ikte som har larvestadiet i en ferskvanns
snegl. Det viste seg at flodhestene ved 
sin ferdsel i den leirete sumpjorda grov 
dype grøfter, som virket som drenerings
kanaler som ledet vannet unna markene. 
Etter at flodhestene ble borte, forsvant 
også grøftene, og vannet flommet utover 
markene. l vannet lever sneglen som 
huser bilharzia-parasittenes larver. Sneg
lene fulgte med vannet ut på markene, og 
folkene ble angrepet av bilharzia-Iarvene 
fra sneglene . Da man innførte flodheste
ne på nytt , forsvant sjukdommen etter
hvert. 

Artene og evolusjonen 
Forenklet virker det naturlige utvalget 
slik at de organismene som er best til
passet et spesielt miljø, produserer flest 
levedyktige avkom og får på lengre sikt 
brakt sitt arvemateriale og sine egenska
per videre i populasjonen. De dårligst til
passede arveegenskapene elimineres . 
Dette er grunntanken i darwinismen . 

Resultatet er en stadig bedre tilpasning 

KH·'3 

I løpet av de siste fire århundrene er flere arter blitt utryddet fra 
jordens overflate enn i løpet av de foregående titusen år! 

Den 1. september 1914, klokka 13.00, døde det siste gjen
levende individet av den opprinnelig meget tallrike nord- · 
amerikanske vandreduen, i 1844 ble de siste geirfuglene 
drept, og mot slutten av det 17. århundret forsvant dronten fra 
Mauritius og nærliggende øyer. I Norge har plantesamlere 
vært med på å utrydde fettblad og altajhaukeskjegg. Og masi
mjelt, som er enestående i Norge, er truet av Alta-utbygging
en. 

En av våre største miljø-katastrofer er ødeleggelsen av den 
tropiske regnskogen. Her er et helt, verdensomspennende 
økosystem i fare, med alle de artene som hører hjemme der 
trolig mer enn halvparten av Jordas samle antall arter! 
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av organismene innen et spesielt miljø, 
eller til nye miljøer. Hver art represente
rer således en genetisk ressurs, som blir 
borte for godt om arten dør ut. 

Kulturplantenes opphav 
forsvinner 
Våre kulturplanter stammer fra viltvok
sende arter, kjenntegnet ved store ytre 
egenskaper som smak, størrelse , næ
ringsinnhold m .m . Individer med gener 
som umiddelbart ikke er nyttige for men
nesket, fjernes. Dagens kulturplanter in
neholder derfor et snevrere genetisk ut
valg enn «villtypene». 

I dag forskes det intenst på å finne 
fram til kulturplanter som er mere klima
resistente, mer sjukdomsherdige, mindre 
gjødsel krevende, mer kOltvokste osv., 
egenskapene som våre kulturplanter ofte 
har mistet undervegs. Mennesket er ikke 
i stand til å skape nye genetiske egenska
per, men ved å krysse inn villtyper får vi 
imidlertid de tapte egenskapene inn på 
nytt. Ikke minst i u-land-sammenheng er 
det viktig å være klar over villtypenes po
tensielle betydning når det gjelder å for
bedre dyrkbare ressurser. 

Dessverre er flere kulturplanters vil ty
per helt eller delvis utryddet - og dermed 
også det genetiske potensialet de repre
senterte. 

Arter i vitenskapens tjeneste 
Ofte kan sjeldne arter være svært nyttige 
i studiet av organismenes fordel ing, 
utbredelse og utvikling på Jorda. Et godt 
eksempel på en slik art har vi i Norge. I 
Finnmark vokser det en plante som i hele 
verden bare opptrer på to lokaliteter. 
Begge ligger langs Alta-Kautokeino-el
va, ved Masi og insjøen Vir'dnejav'ri. 
Planten heter masimjelt (Oxytropis de
flexa subsp. norvegiea). Vi må helt til 
Øst-Sibir (ved Bajkalsjøen) for å finne 
dens nærmeste slektning, Oxytropis de
flexa sub~p. def/exa. 

Opprinnelig må planten ha vokst over 
store deler av det nordlige Eurasia, men 
under istidene må den ha blitt splittet opp 
i to poulasjoner: En på antatt isfrie områ
der i Nord-Norge, og en annen i det isfrie 
tundralandskapet øst for Ural. Etter at 
istidene var slutt, er disse to populasjon
ene forblitt atskilt, og i løpet av den rela
tivt korte tid - i geologisk perspektiv 
som er gått siden populasjonene ble ad
skilt , har altså disse to rukket å utvikle 
seg til to forskjellige raser Masjmjelten 
er truet i Norge. Forekomsten ved Vir'J
nejav'ri vil bli berørt av Alta-utbygging
en, og det er ingen som med sikkerhet 
kan si hvordan den vil klare seg etter 
utbyggingen. Det er også enkelte som 
mener at klimaforandringene etter 
utbyggingen vil bli så store at det vil ha 
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ugunstige virkninger, også for forekoms
ten ved Masi. 

Det ville være et tap, ikke bare for 
norsk botanikk , men også for interna
sjonal . vitenskap, om masimjelten ble 
borte. Den er et unikt dokument over en 
evolusjonsprosess, og den er et spen
nende forskningsobjekt for dem som Øns
ker å finne ut mer om plantenes forhisto
rie og vandringer på nordkalotten. 

Den tropiske regnskogen 
Et av dagens aller største problemer er 
ødeleggelsen av den tropiske regn
skogen . ikke bare er den det eldste og 
mest innholdsrike og inviklete økosystem 
vi kjenner til, men den er også viktig for 
hele biosfæren siden den er en viktig ok
sygen-produsent og stabiliserer klimaet 
f.eks. er det noen som hevder at den be
ryktede Sahel-ørkenen i Sentral-Afrika, 
nettopp skyldes tilbakegangen av den 
tropiske regnskogen. Dessuten fører det 
til enorme erosjonsskader når skogen 
fjernes. Derfor er dessven'e slik at den 
regnskogen som tapes, aldri vil kunne bli 
erstattet av noen tilsvarende skog. Øde
leggelsen er altså irreversibel. 

Regnskogene huser trolig langt over 
halvparten av de artene som finnes på 
Jorda i dag. Når kanskje en tredjedel, og 
vel så det, av regnskogene til nå er blitt 
borte i løpet av siste århundre, betyr det 
også at ei rekke av regnskogens spesielle 
arter er blitt utryddet. Særlig gjelder det
te planter, sopp og virvelløse dyr. Ja, 
mange av disse artene har vitenskapen 
ikke en gang rukket å sette navn på og 
klassifisere! Vi kjenner noen av dem bare 
gjennom beskrivelser fra innfødte, som 
har brukt dem til medisin, farge og pynt. 
Hvilke potensielle matplanter som er gått 
tapt her, har vi ingen anelse om; men da 
regnskogene nettopp huser noen av de al
ler viktigste planter for moderne medisin 
(vi kan for eksempel nevne kinabarktreet 
som har reddet millioner av mennesker 
fra malariadøden), er det grunn til å fryk
te at vi har mistet mye. 

Forenkling av økosystemet 
Mennesket har forenklet mange økosys
temer ved å fjerne «uønskede» arter. 
Isteden har vi sjøl trådt inn og regulert 
systemet. Men har vi først fjernet et ledd, 
må vi fortsette å kontrollere systemet, el
lers bryter det sammen. Dette stiller store 
krav til innsikt og evne til organisert re
gulering fra myndighetenes side. Vi er 
sjøl helt avhengige av endel av de sys
temene vi har grepet inn i, og må alltid 
være i stand til å fylle vår rolle. Å gripe 
inn i økosystemer stiller derfor strenge 
krav til et gjennomregulert, stabilt sam
funn, noe som har vist seg vanskelig å 
gjennomføre innenfor biologisk tidsper
pektiv. ~ 

RØST 

PROSJEKTET 


OG SJ0FUGL

FORVALTNINGEN 


AV TYCHO ANKER-NILSSEN 

Norges desidert største fuglefjell finner 
vi på øyene i Røst, ytterst i Lofoten. Til 
disse stupbratte utposter mot storhavet 
søker hvert år nærmere to millioner lun
der for å hekke. Når man vet at omtrent 
hver annen sjøfugl i Norge er lunde, og 
at 60 - 70% av landets lunder hekker på 
Røst, forstår man hvorfor disse øyene 
spiller en sentral rolle når det gjelder sjø
fugl undersøkelser. I det landsomfattende 
sjøfuglprosjektet som har ' pågått siden 
1979 under ledelse av Direktoratet for 
vilt og ferskvannsfisk (DVF), er Røst en 
av de tre hovedstasjonene for forsk
ningsarbeidet. De andre to er fuglefjelle
ne Hornøya utenfor Vardø og Runde 
utenfor Ålesund. Hensikten med sjø
fuglprosjektet er i første rekke å gi en 
tilstandsrapport for våre sjøfuglarter. 
Innsatsen konsentreres først og fremst 
om aItene lunde, lomvi og krykkje. En 
oppsummering og vurdering av resultate
ne skal foreligge innen utgangen av 
1984. 

Sjøfuglundersøkelsen på Røst har 
imidlertid røtter mye lenger tilbake. 



Utsikt fra Skomværfyr mot Nykene . Storfjellet og Vedøy - allefuglegfjell i RØst-arkipelet . Foto: Tvcho Anker-Nilssen. 

Svein Myrberget gjennomførte studier av 
lundene der ute i I 960-årene, mens den 
sveitsiske professor Beat Tschanz hadde 
26 års sammenhengende lomvi under
søkeiser bak seg da han avsluttet sin virk-' 
somhet på Røst i 1981. I dag drives un
dersøkelsene på Røst som et eget pro
sjekt i regi av Zoologisk museum i Oslo, 
og det er zoologen Gunnar Lid som har 
æren for det nåværende omfang av inn
satsen. Han startet s itt arbeid blant 
Røst-lundene allerede tidlig i 70-årene og 
han var den som først registrerte lunde
nes gjentatte reproduksjonsproblemer. 
Røstprosjektet er på de fleste områder 
Gunnar Lids verk, og han var daglig le
der frem til han på tragi sk vis druknet på 
Røst den l. august 1983. Gunnar Lids 
store personlige kvaliteter: og faglige en
tusiasme kan vanskelig erstattes, og hans 
bortgang har medført et dypt savn. 

Sjøfuglundersøkelsene på Røst ble in
tensivert da DVF' s sjøfuglprosjekt ble 
startet i 1979. De siste åre ne er et omfat
tende forskningsprogram gjennomført 
der ute . Dette har kun vært mulig ved 

hjelp av ekstra ti Iskudd fra annet hold. 
Røstprosjektet har foruten midlene fra 
DVF, mottatt omfattende økonomisk 
støtte fra Verdens Villmarksfond. 

Lundefugl i fokus 
Lundene står i fokus for undersøkelsene 
på Røst, men et betydelig registrerings
arbeid utføres også for andre arter, særl ig 
lomvi og krykkje . Dessverre ser ikke 
fremtiden for disse tre artene på Røst alt
for lys ut. Det har vært en nærmest lotal 
ungedød hos lundene hvert år siden 
J968, med unntak av hekkesesongene i 
1974 og 1983 da ungeproduksjonen var 
god. Årsakene ser ut til å være mangel på 
egnet føde til lundeungene. I de årene 
hvor ungene har dødd i store mengder i 
reirene, har de voksne lundene bare bragt 
med seg magre og tilfeldige matpor
sjoner. Fete næringsemner som småsild 
og sil (tobis), som ungene er så avhengig 
av, har utebl itt fullstendig. I år med god 
ungeproduksjon , sl ik ti I feilet var i 1983 , 
har disse fiskene utgjort hoveddelen av 

ungenes meny . Manglende produksjon 
av livskraftige unger vil føre til en svik
tende rekruttering , og resultatet vil 
unngåelig bli en reduksjon av hekke
bestanden. Å registrere endringer i en så 
stor lundebestand som den vi finner på 
Røst, krever langtidsstudier. De siste års 
resultater tyder imidlertid på at antall 
voksne fugler nå er synkende. En slik ne
gativ tendens er en klar følge av mang
lende rekruttering. Del er derfor særlig 
påkrevet med en nøye overvåkning av 
lundenes hekkebestand og ungeproduk
sjon på Røst i årene som kommer. 

Lomvi og alke 
Hos lomvi har vi også registrert stor 
dødl ighet blant ungene de fleste årene 
prosjektet har pågått. For denne arten er 
dessuten reduksjonen av den voksne bes
tanden langt mer omfattende enn hos lun
de. Det ser ut til at også alka strir med de 
samme problemene. I alt hekker det i dag 
ca. 4.000 par lomvier på Røst mot om
kring 9.700 par i 1964. Lomvi har også 
vist seg å være spesielt skadelidende ved 
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oljesøl, idet den overvintrer i relativt 
kystnære farvann. Det kan derfor tenkes 
flere årsaker bak artens negative utvik
ling. 

Høy levealder 
Alkefuglene har høy levealder sam

menliknet med de fleste andre sjøfuglar
ter. Det er for eksempel ikke urimelig å 
regne med at lundene på Røst har en 
gjennomsnittsalder på omkring 25 år! 
Dette innebærer at de er ekstra sårbare 
overfor miljøgifter som akkumuleres i 
kroppsvevene . Det er foretatt en del inn
ledende undersøkelser av visse miljøgif
ters konsentrasjoner i blant annet lunder 
og lomvier , og enkelte stoffer har vist fa
retruende høyt nivå. Den lange livs
lengden gjør derimot alkefuglene bedre i 
stand til å klare perioder med dårlig re
produksjon . Imidlertid er hverken olje, 
miljøgifter eller overfiske av sild og tobis 
naturlige fenomener, og tatt i betraktning 
alkefuglenes spesialiserte levevis, kan 
man ikke vente at de klarer å tilpasse seg 
slike dramatiske miljøendringer. Tvert 
imot må vi sørge for å bevare miljøbe
tingelsene slik at artene kan opprettholde 
sin eksistens. 

Nedgang for krykkje 
Den siste nøkkelarten i prosjektar

beidet er fugletJellsmåka krykkje . Hos 
denne arten ser vi også de samme tenden
sene; dårlig ungeproduksjon og nedgang 
i hekkebestanden, men forholdene er noe 
mer varierende enn hos de to andre arte
ne. Selv om Røst bare huser 20 .000 
25.000 par (mot kanskje 500.000 par i 
hele landet), er det likevel grunn til å 
holde også denne arten under oppsikt i 
fremtiden . 

1983 var et godt hekkeår for de fleste 
sjøfuglartene på Røst. Særlig var dette et
terlengtet for lunde og lomvi etter 
mangeårig reproduksjonssvikt, og vi hå
per selvsagt at dette skal være begynnel
sen på en lang, god periode for disse sjø
fuglbestandene. Det er helt på det rene at 
flere slike år må til for å gjenopprette 
nødvendig rekruttering etter de magre ti
dene i I970-årene og tidlig i I980-årene. 

Sjøfuglene er et naturlig og selvfølge
lig miljøelement langs vår lange kyst. 
Med den stadig økende økonomiske in
teresse for de ressurser havet skjuler, føl
ger et større ansvar for registrering av 
skadevirkninger. klarlegging av år
saksforhold og en forsvarlig forvaltning 
av våre sjøfugler. Når det offentlige sjø
fuglprosjektet nå går over i en avslut
tende fase. er det viktig å understreke be
hovet for en fortsatt overvåkning av bes
tandene og videreføring av de viktigste 
undersøkelsene. ikke minst på Røst. ff 

TRUSLENE 

MOT 


SJØFUGLENE 


Våre dagers teknologiske utvikling 
gjør mennesket i stand til å utnytte na
turressursene stadig mer effektivt. 
Dette gjelder ikke minst i havet. 
Oljeutvinningstempoet blir høyere og 
høyere , og interessen rettes samtidig 
mot nye områder der de tekniske og 
klimatiske utfordringene er på kant 
med det forsvarlige. Dette fører til økt 
risiko for flere og enda større olje
søl-katastrofer. Fiskeriindustrien gri
per også stadig mer om seg , og vi har 
mange eksempler på at fangsteffekti
viteten og -kapasiteten er blitt større 
enn ressursene kan tåle. Det som i 
første omgang kan synes som frems
kritt, kan når det kommer til stykker, 
vise seg å skade mer enn det gavner. 

I forbindelse med den økte innsat
sen til havs, er det naturlig å rette sø
kelyset mot de arter og naturmiljøer 
som er spesielt utsatt for skadevirk
ninger av slik virksomhet. Sjøfuglene 
er en særlig vanskeligstilt gruppe , . De 
fleste husker oljekatastrofen i Skager
rak ved årsskiftet 1980/81, der mer 
enn 100.000 sjøfugler omkom. Den 
gang var det hovedsakelig overvin
trende lomvier fra engelske bestander 
som ble berørt, og heldigvis var de 
fleste ungfugler som ikke var kjønns
modne. Til sammenlikning kan nev
nes at den totale norske hekkebestand 
av lomvi i dag teller omkring 60 .000 
70.000 par. Næringsforholdene i hek
ketiden ser også ut til å være en kri
tisk faktor for en rekke av vår sjø
fuglarter. Flere steder har man vært 
vitne til at de voksne fuglene ikke fin
ner tilstrekkelig eller riktig føde. Re
sultatet er ofte en sviktende ungepro
duksjon . Særlig utsatt er de artene 
som baserer oppfostringen av ungene 
på stimfisker som for eksempel små
sild og sil (tobis). Sild og sil er fete 
fiskeslag som har spesiell kommer
siell interesse, og det er grunn til å an
ta at sviktende forekomster av disse 
artene skyldes overfiske. Videre 
utgjør fiskeredskapene i seg selv en 

direkte trussel for mange sjøfugler. 
Det er velkjent at alkefugler ofte fang
es i gam og not. Andre eksempler er 
storskarv som fanges i torskeruser, og 
havhest som lar seg lokke av agnet på 
en linekrok. 

Som følge aven rekke negative 
faktorer, er et av Norges fremste vare
merker - de mektige fuglefjellene 
blitt et truet miljø. Flere arter som 
hekker i fuglefjell har vist en drastisk 
tilbakegang. For eksempel er lomvi
bestanden her i landet mer enn haJvert 
i løpet av de siste 15 årene. Slike, og 
mange andre vareselsignaler, har 
heldigvis ført til en økt interesse for 
sjøfuglforskning. Undersøkelser er en 
forutsetning for fornuftig forvaltning 
av våre sjøfuglbestander. Men selv 
om et omfattende datamateriale alle
rede er innsamlet, er fremdeles en 
rekke økologiske mekanismer i fug
lefjellssamfunn langt fra klarlagt. Det
te gjør det vanskelig å finne frem til 
de rette forvaltningstiltakene. 

. :6!'{ '~'- ... ' . .... r~ - ' : 
Våren /983 kom lunde1uglen endelig med 
brukbar mat ril WIRene. Foto: Tycho An
ker-Nilssen. 
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Ulv 1 


På fornavn 
med ulven 
I tiden omkring 1850 ble det årlig 
skutt 225 ulver i Norge . I dag er 
det ikke flere igjen av dem enn at 
de i tur og orden kan presenteres 
med navns nevne Ise i massemedia. 
En utgammel hannulv som ble felt 
i Storelvdal i 1950-årene het Fri
tjof. Og Vegårsheiulven fikk det 
gemyttlige navnet Lars. Dermed 
ble det et mer fortrolig forhold 
mellom jeger og bytte , og det er 
klart at det er morsommmere å ret
te rifleløpet mot en man er på for
navn med . 

Men den slags luksus hadde 
man ikke råd til for 130 år siden . 
Den gangen måtte ulven gå navn
løs i døden. og den ene skrotten 
rakk knapt nok å bli kald før den 
neste ulve n vandret over til de evi
ge og fredelige jaktmarkene , der 
det ikke fantes flintel åsbørser, 
ulvegraver eller åte med stryknin. 
Hvis helgene ble helligholdt , falt 
det så å si en ulv hver dag i den 
fjerne fortid for drøye hundre år si
den. Og ingen av dem fikk et
termæle på dobbletside med farge
foto i Dagbladet. 

Det er klart at ulven var en al
vorlig plage i midten av forrige år
hundre. Og enda værre var det i 
I 830-årene . Vår statistikk går bare 
tilbake til 1846,da skuddpremier 
ble innført. Men i Sverige, som 
fikk skuddpremier i 1826, hadde 
man de høyeste fellingstallene 
fram mot 1840. Og etter all sann
synlighet har ulvebestandens ut
vikling vært omtrent den samme 
her som i nabolandet. 

Men folk overlevde! 
Forklaringen må være at det var 

mirakler med i spillet - i alle fall 
hvis man tar i betraktning drama
tikken i de utallige spaltekilometre 
som det siste året er avstedkommet 
aven enslig ulv av middels størrel
se i skogene i Vegårshei . 

rI 

Nyttårshåp 
De velstående presidentene 

i verden, 

som eier all vår tids «visdom», 

bruker tiden 

på å ødelegge jorden, 

mens de fattige bøndene 

i Nepal, 

som hverken kan lese eller skrive, 

planter trær 

for å beholde den. 


Sissel Gjersum 
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HOLDNINGER TIL NATUR 


o 

Foto Pål Hermansen. 

PERSPEKTIV PA 

Av Sigmund Hågvar ALTA-SAKEN 
Det er ikke så lenge siden slavehandelen 
pågikk. Til og med Norge var innblan
det. Datidens myndigheter i en rekke 
land satte sitt godkjenningsstempel . på 
handel med mennesker , på lidelse og for
nedrelse . 

I dag spØr vi: Hvordan var dette mu
lig? 

Slavehandelen hadde en klar forut
setnig: de som stod for den eller støttet 
den måtte se på slavene som mindreveri
ge mennesker. Ellers hadde de aldri holdt 
det ut. Slavene ble revet ut av familie og 
hjemland, stablet og fraktet i trange skip 
med kalkulerte dødstap underveis, og si
den pisket til å arbeide, arbeide . 

Det var holdninger som gjorde dette 
mulig. Holdingene bygget på falskhet og 
fordommer, men likevel frosset så fast i 
slavedriverens sjel at det ikke tok hans 
nattesøvn. 

Siden grodde et annet menneskesyn 
fram og vant: Medmenneskelighet og li
keverd. Nye holdninger tok form. Og 
disse holdningene ble til en veldig platt
form, som land etter land høytidelig slut
tet seg til : Menneskerettighetene . - Selv 
om disse krenkes i dag , skjer det ikke 
med verdenssamfunnets tilslutning . 

I våre dager foregår en annen virksom
het som i historisk perspektiver unik: Et 
enormt forbruk av natur. For første gang 
i historien står all intakt natur i verden i 
fare . I løpet av få generasjoner kan klo
den være helt uten urørte naturområder. 
Og urørt natur kan ikke gjenskapes . 

Så spØr vi igjen: Hvordan er dette mu
lig? 

Igjen tror jeg kjernen i svaret er: Hold
ninger 

For også overfor natur har vi holdning
er. En av dem er det rendyrkede nyt
tesyn: Natur har bare verdi når den tas i 
bruk av mennesket, urørt natur tillegges 
ingen egenverdi. l en geografi bok for 
skolen stod det for ikke lenge siden : «Før 
rant elvene til ingen nytte , men hå gjør 
de nytte for seg.» Under denne synsvin
kelen er det positivt jo mere natur men-

I I 
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Ulv 2 

Vond lukt 
Ulven som ble felt i Vegårshei i ja
nuar luktet vondt. Dette vet vi fordi 
det sto i Aftenposten. Hva det luktet 
av jakten på ulven står det ikke noe 
om. At ulven både lukter vondt og 
dessuten har andre frastøtende egen
skaper fremgår også av eldre kilder, 
som Kristian Gløersen: «Fra Jagten 
og naturen», utgitt i l 890-årene. Der 
står det: «Ulven ... er feig, lumsk, 
grisk, blodtørstig, har skulende, 
skjævt liggende øine, lugter ondt. 
streifer altid urolig om som en ond 
ånd». 

Ulven tillegges altså, da som nå , 
egenskaper som er jevnt utbredt også 
blant mennesker. Forskjellen er bare 
at vi stort sett ikke blir skutt, uansett 
hva slags lukt vi måtte omgi oss med. 

rf 

Kli. 

Kamp om geita. Tegning av Karl Uchermann i Kristian Gløersen: «Fra jagten og naturen» 
som utkom i 1890-årene. 

nesket omformer og utnytter til sine sær
-interesser. Vern av natur ansees som 
unødvendig og ofte uønsket. 

Dessverre er dette fremdeles en 
utbredt holdning til naturen. Mot en slik 
oppfatning vil selv ikke de mest fulls
tendige naturvernutredninger slå igjen
nom . Verdinormene og målestokkene er 
for ulike. Man snakker ikke samme 
språk. - Vi må da bitterlig innse at argu
menter ikke alltid seirer overfor hold
ninger. 

Vårt lovverk inneholder imidlertid en 
klar forpliktelse om hvordan vi skal for
holde oss til forvaltning og bruk av natu
ren, slik at vi bevarer dens mangfold og 
produktivitet. Vår generasjon eier ikke 
naturen, vi skal bare i en kort tid forvalte 
det som er alle generasjoners felles eien
dom. I naturvernlovens paragraf I heter 
det: 

«Naturvern er å disponere ·naturres
sursene ut fra hensynet til den nære sam
hørighet me/fom mennesket og naturen 
og til at naturens kvalitet skal bevaresfor 
fremtiden. Enhver skal vise hensyn og 
varsomhet i omgang med naturen. Inl1
grep i naturen bør bare foretas ut Fa en 
langsiktig og allsidig re5'sursdisponering 
som tar hensyn til at naturen i fremtiden 
bevares som grunnlaR for meneskers 
virksomhet, helse og trivsel .» 

Til konkret belysning av den rollen 
holdninger spiller i kampen mellom vern 
og ødeleggelse av natur i Alta-saken godt 
egnet. Etter min mening er vedtaket om 
utbygging av dette vassdraget (og land

skapet) et klart brudd på de intensjoner 
og holdninger som er fremhevet i natur
vernslovens paragraf l. Stortingets ved
tak innebærer en lav verdsetting av intakt 
og særegen natur og gir ikke utrykk for 
en langsiktig og allsidig ressursdispone
ring. Andre holdninger til natur og natur
vern kunne resultert i varig sikring av 
landskap og vassdrag. 

Dette skal utdypes i det følgende : 
l. I Alta-saken ble naturens urørte 

preg brukt som argument jar utbygging, 
idet «det bare gikk ut over øde områder». 
Andre holdninger ville vernet området 
nettopp på grunn av dets urørthet. 

2. Det rendyrkede «nyttesynet» på na
turen kom sterkt frem i Alta-saken. En
delig skulle vannet renne til nytte! Områ
dets unike verdi for naturopplevelse , og 
de mange botaniske, zoologiske, geolo
giske og arkeologiske verneverdier som 
knyttet seg til området druknet fullsten
dig i debatten . Ubyggingssaken ble også 
forsert slik at man bare rakk å utrede vis
se sider av de nevne verneverdiene . 

3. Tvil om virkninger av utbyggingen 
på en del av naturverdiene i området, 
bl.a. laksestammen, kom utbyggingen til 
gode . Et helt annet holdningsgrunnlag er 
at man ikke ønsker å eksperimentere med 
intakt natur , og at man lar slik tvil kom
me naturen til gode. 

4. Tvil om kraftbehovet kom utbyg
gingen til gode, selv om det her er snakk 
om irreversible inngrep i jomfruelig na
tur. 

5. Verdien av Alta-områdets natur for 

urbefolkingen (samene) ble nedvurdert 
og bagatellisert. Spørsmålet om eien
domsrett til landet ble ikke tatt seriøst 
opp. Verdien av laksefisket, og proteste
ne fra Alta og Kautokeino kommuner ble 
lavt vurdert. Stortingets avgjørelse kom
mer her i bås med vedtak som vi ellers 
kritiserer når det foregår andre steder i 
verden: Intakt og verdifull natur ofres 
mot lokalbefolkningens (ofte urbefolk
ningens) vilje , for å kunne opprettholde 
et høyt forbruk av råstoffer og energi i 
det industrielle og materialistiske stor
samfunnet. Dette kan bare rettferdigjøres 
gjennom bestemte holdninger. 

Historisk sett har holdningsendringer 
vært nøkkelen til flere viktige sosiale 
omveltninger. Slavene, kvinnene og bar
na har gjennom nye holdninger gradvis 
fått økede rettigheter og blir respektert ut 
fra egenverdi og menneskeverd . 

Nå haster det med å redde klodens bi
ologiske arv for ettertiden: Urørt natur 
som har utviklet seg med sin rikdom av 
dyr og planter gjennom millioner av år. 
Det er en tropisk regnskog , korallrev, 
myldrende fuglefjell, arktisk og antark
tisk natur , - og det er vår skandinaviske 
høyfjellsnatur med ville vassdrag og sei
lende ørner. 

La oss bidra til å skape de holdninger 
som gjør at disse verdiene bringes videre 
til alle senere generasjoner. 

- Et folk som er glad i sin natur, øde
legger den ikke. 

ø 
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Storkens venner 
Storken er blant de fuglene 
som har vært rammet av 
sterk tilbakegang i Europa . 
Årsakene til den bedrøvelige 
situasjonen er mange, men 
klart er det at storken lider 
både under forurensninger 
av mange slag, og ikke 
minst mangel på levesteder 
våtmarkene i vår verdensdel 
skruper inn fra dag til dag. 

Men storken har også sine 
venner, og i Alsass har de 
nå dannet et forbund til stor
kenes redning. Både private 
og mindre sammenslut
ninger har en tid drevet med 
oppdrett av stork med sikte 
utsetting, og det eksisterer i 
alt 24 mindre av lestasjoner i 
Alsass. Men nå skal stor
kens fremtid ikke være noen 
privatsak lenger, man akter 
å samle kreftene for å sikre 
storken en fremtid. Om det 
vil lykkes er imidlertid et 
åpent spørsmål - det hjelper 
lite å slippe storker ut i den 
store verden så lenge de 
ikke finner brukbare leveste
der. 

I ANDRE LAND 


Tre år igjen å leve 

Lemansjøen (Genfersjøen) i 

Sveits har tre år igjen å leve , 

hevder en gruppe eksperter 

som i høst møttes for å sette 

opp status over tilstanden i 

sjøen. Årsaken til truselen 

mot denne store innsjøen er 

først og fremst forurens

ninger med fosfater. Årlig 

tilføres Lemansjøen 

12000-15000 tonn fosfater , 

mens de sakkyndige mener 

at absolutt maksimum av 

hva sjøen kan tåle er 500 

tonn. Hvis ikke forurens

ningene fra jordbruk og in

dustri opphører innen tre år, 

er sjøen dødsdømt, hevder 

ekspertene. 


Hubro på tysk 

I Eifeldistriktet i Vest-Tysk

land er det gjennom en år

rekke gjort en innsats for å 

gjenskape en utryddet hu

brobestand. Det drives stor

stilet oppdrett, og siden 

1979 er 600 hubroer sluppet 

i frihet. Hittil har man regi

strert at femti unger er kom

met til verden. 


, Stork - foto Ivar HO/jar - ! Sel - foto Ragnar Frislid. 

Farlig å svømme som en 

sel 

Selv hvithaien, i følge sak

kyndige den minst men

neskevennlige av alle haier, 

er kanskje ikke spesielt ute 
 J 
etter mennesker likevel. I al
le fall er det mye som tyder I 
på at det farligste av alt , 
hvis man befinner seg i van-
net i nærheten aven hvithai. 
er å svømme som en sel. 
Men aller farligst er det å 
bruke surfebrett aven spe
siell moderne type i hvithai
farvann . En amerikansk 
haiekspert har ved hjelp av 
fotografier tatt fra haiens 
synspunkt nede i vannet, 
vist at et menneske som lig
ger på et slikt brett er til for
veksling lik en svømmende 
sel. Og at hvithaien syns det 
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samme fremgår klart av sta
testikken: Siden disse sur
febrettene ble innført i 1972 
er 13 sufere angrepet av 
hvithai. Før 1972 var den 
slags angrep ukjent. 

Bregner? Nei takk! 
Den som ikke setter særlig 
pris på insekter, bør utfolde 
sitt friluftsliv i bregnesko
gen . For der er det ikke 
mange kryp å finne. Mange 
har gjort denne erfaringen . 
Men nå er det også bekreftet 
i britisk undersøkelse. Man 
regner med at det fins 6421 
planteetende insekter i 
Storbritannia. Av disse er 
det bare 63 som eter breg
ner. Nå er det selvfølgelig 
langt flere blomsterplanter 
enn karsporeplanter i Stor
britannia. Men selv når man 
tar dette i betraktning kan 
man ved hjelp av matema
tikk fastslå at antall bregne
spisende insekter burde væ
re tre ganger så stort som det 
er. 

Undersøkelsen viser at 
bregnene inneholder en rek
ke stoffer som insektene 
ikke setter pris på. Innholdet 
av disse stoffene er størst 
tidlig i vekstsesongen. Der
for er det også langt færre 
insekter å se på bregnene 
om våren enn utpå som
meren, til tross for at de 
unge bregnende er mer næ
ringsrike . 

Sjimpanser i diplomatkof
ferten 
Japan er blant de nasjonene 
som har undertegnet kon
vensjonen om handel med 
truede dyrearter (elTES). 
Men sjimpanser vil japaner
ne likvel ha. Og de skaffer 
seg dyrene via diplomatiske 
kanaler, melder «New 
Scientist». Sjimpansene, 
som brukes til fremstilling 
av vaksine, kommer fra 
Sierra Leone, det siden 1978 
har vært forbud mot eksport 
av disse dyrene. Minst 30 

sjimpanser er smuglet inn i 
Japan via diplomatiske ka
naler. 

Man kjenner til at ytterli
gere 20 sjimpanser er sendt 
ut av Siarra Leone, og man 
regner med at også disse er 
havnet i Japan. 

Årets fugl - i siste liten 
En nederlandsk naturvernor
ganisasjon har foreslått at 
hortulanen velges som 
«Årets fugl 1984». For
slaget begrunnes med at EFs 
jordbrukspolitikk truer med 
å ødelegge artens leveområ
der, og at det derfor er fare 
for at hortulanen snart vil 
forsvinne fra Vest-Europa. 
Hortulanen er blant de arte
ne som er gått sterkt tilbake 
også i Norge. 

Tiger i sukkeråkeren 
Da det indiske «Project Ti
ger» ble startet for vel ti år 
siden ble tigerbestanden i 
landet anslått til omkring 
1800 dyr. Ved den siste tel
lingen, i 1979, fant man at 
det var mer enn 3000 tigere i 
landet. l forbindelse med ar
beidet for å redde tigeren er 
det opprettet store nasjonal
parker. Og tigre som hører 
hjemme i en av nasjonalpar
kene, nær grensen til Nepal, 
har i løpet av de siste fem 
årene drept ' over hundre 
mennesker. I andre områder 
har man ikke dette pro
blemet. Og det viser seg at 
ukontrollert sukkerdyrking 
nær grensene for nasjonal
parken er årsak til ulykkene . 
Sukkeråkrene virker til
trekkende på tigrene, som 
gjerne driver jakt i høyt 
gress. Og skjult i åkrenes 
villniss finner de mengder 
av villsvin , hjort og andre 
godbiter. Det fins ytterst få 

stier i området, og så lenge 
det drives menneskelig virk
somhet der, er det ikke til å 
unngå at tiger og menneske 
fra tid til annen møtes. Og et 
slikt plutselig og oven'as
kende møte kan lett få en 
ulykkelig utgang, spesielt 
hvis tigeren er en hunn med 
unger. Bare i ytterst få tilfel
le kjenner man til at tigre 
har drevet bevisst men
neskejakt. Løsningen på 
problemet - hvis man vil at 
tigeren i området skal over
leve - er å opprette tilstrek
kelig store buffersoner rundt 
nasjonalparken, fri for men
neskelige aktiviteter. 

Harde tider for franske 
nasjonalparker 
Fire av de seks nasjonalpar
kene i Frankrike trues nå av 
vannkraftutbyggi ng. Dess
uten er det i en femte na
sjonalpark planer om et nytt, 
stort anlegg for vinterturis
me. I sommer ble det arran
gert en protestsamling med 
5000 deltakere som krevet 
vern om Frankrikes fjellver
den generelt og om nasjo
nalparkene spesielt. Men alt 
miljøvel~nministeren kunne 
trøste med var at kraftutbyg
gingsplanene for en av par
kenes vedkommende var ut
satt slik at arbeidet ikke ville 
bli i gangsatt før i 1992. 

Insektlive er ikke rikt i bregneskogen, men /loen trosser hoved
reRelen. FolO: Pål Hermansen. 
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VEIENFEMU NDSMARKA 
- en naturperle som mister glansen OVER 
TEKST OG FOTO: BJØRN H. STUEDAL 

En gang var det en ganske lilen sli. sum 
slyngel seg mellum sleiner ug røller. Men 
del var/ør publisilelen omkring Femunds
marka tok lilfur almr. I dag er slien blill 
3 meter bred. 

Hell alene hal/g den der. - Vel ikke 
hell. del lå el/ regnjakke der også. - Den 
hadde sikkert værl fin en gal/g. mell nå 
var den ødelagl - også Wfr del !Jare 1.'11 li
mes gange lil brygga ... 

«En fin leirplass . men dell gamle bål
plassen kal/ \'i ikke bruke. Vi lager 1.'11 

n)' ... » 

«Det var en gang en sulten rev... ». 

kunne en hislorie ha begml med . Kal/skje 
sluIler dell med en blikkboks . .. 

Gjeml bak en slein. Ule av syne. Ule av 
sinn.? 

FJELLET 


Som en endeløs flystrip e ligger den nve veien 
over KongsfjordfjelIl.' l i Finnmark. 

Løsmassene som dekker store områder i 
den aller nordligste landsdelen, har gjort 
Finnmark til verdens fines te arena for Øv
elseskjøring med veivesenets bulldozere. 
Når man langs en opptrukket linje over 
fjellet måker sammen løsmasser fra beg
ge sider , får man så å si en halvferdig vei 
i en håndvending. Og når den nye grus
ryggen danderes med asfalt , ligger auto
stradaen fiks og ferdig over Finnmarks
fjellene - snorrett og høyt i terrenget slik 
at snØen lett blåser bort. Men verdens 
vakreste veier blir det ikke. På sine ste
der kan beltet der bulldozeren har operert 
være 3-400 meter bredt- og det er et sår 
som naturen ikke læge r i første omgang. 

Ørkenbeltet langs den nye E6 på fjellover
gangen mellom Børselv og Kunes kan på sine 
steder være 3-400 meler bredl. FafO: Bjørn 
Frantzen. 
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[ «Norsk Natur» nr. 611983 har Arne 
Getz et velskrevet innlegg om skjøt
sen av Kongeskogen på Bygdøy, un
der tittelen «Kongeskogen - lagelig til 
for hogst?» Jeg skal ikke her forfølge 
advokat Getz sin argumentasjon for at 
skjøtsen av slike naturperler bør over
lates til advokater eller pølsemakere 
(bare ikke forstfolk). Jeg kan bare 
nevne at Kongeskogen har vært skjøt
tet av eller ved hjelp av forstfolk med 
korte avbrytelser siden midten av for
rige århundre. [ 1857 ble skogen be
skrevet slik: «Storskoven (Konge
skogen) indeholder dobbelt til tredob
belt for ringe Træmasse, og Vinden 
der uhindret kan gjennemstryge den 
saaledes udtyndede Skovanretter ikke 
ubetydelig Skade». 

De færreste vil vel si at denne be
skrivelsen passer i dag . Tvert imot har 
skogen nå en overvekt av gamle trær i 
virkesrike bestand. Etter konven
sjonelle forstlige kriterier er det på ti· 
de med utstrakt hogst Uff. driftspla
nen) . Men konvensjonelle forstlige 
kriterier må vi selvsagt legge av når vi 
betrakter Kongeskogen. Driftsplanen 
gir nyttig bakgrunnsstoff med sine 
opplysninger om skogtilstand, tredi
mensjoner , kubikkmasse osv. Men 
skjøtselen den legger opp til , er for 
mye preget av driftsplan for vanlig 
gårdsskog, og derfor legger vi skjøt
selen opp på annen måte. 
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Formålet med skjøtselen av Konge
skogen er å skape en vakker, stabil og 
variert skog, hvor Arne Getz, under
tegnede og alle andre besøkende kan 
finne ro, glede og avspenning. Sam
tidig må pleien være praktisk gjen
nomførbar, dvs. ikke være altfor dyr. 

Hvordan kan vi komme nærmest 
mulig dette formålet? Utgangspunktet 
er heldigvis godt. Takket være kultur 
og pleie siden siste halvdel av 
1800-tallet, er det i dag en overvekt 
av gammel furu. Og det kan det fort
satt bli , for furu lever lenge (om ikke 
fullt så lenge her i lavlandet som Getz 
beskriver fra fjellskogen). Gammel 
granskog er det atskillig verre med 
den råtner lett når den kommer opp i 
en viss alder, særlig på slik kalkrik 
mark som på Bygdøy . Noe av den 
eldste granskogen må derfor fornyes, 
før den på grunn av svekkelse, alder 
og råteangrep brekkes ned av høst
stormene. Noen nye granbestand vil 
for variasjonens skyld bli plantet i for
senkninger der gran hører hjemme . 

En har også begynt å fornye noe fu
ru enkelte steder. Bakgrunnen er at 
store hogstflater er uønsket i Konge
skogen. En har vært redd for at større 
skogstrekninger skulle komme til å dø 
av alderdomssvakhet samtidig - og gi 
årsak til store flater om 50-100 år. Nå 
er kanskje ikke faren for dette så vel
dig stor for furu, men visse tiltak blir 

gjort for sikkerhets skyld. Enkelte 
eldre furutrær som er angrepet aven 
smittsom soppykdom (tyritopp) blir 
også tatt ut, for at smitten ikke skal 
bre seg til andre trær. 

Lauvtrær hører med i bildet, bl.a . 
for variasjonens skyld, da helst som 
småbestand eller enkelt-trær i blan
ding med bartrær. (På by-siden av 
Bygdøy er det lauvtrærne som domi
nerer, og bør dominere . Men det er et 
annet kapittel). 

Uvanlig vakre og sterke enkelt-trær 
av alle treslag kan med fordel fristil
les. 

Så langt er i det minste vi som har 
med skjøtselen å gjøre enige. Men i 
detaljene fins det selvsagt av og til 
meningsforskjeller blant oss som blin
ker. Skogskjøtsel er nå engang ikke 
noe eksakt fag. l en skog som denne 
må dessuten alle inngrep bygge på bå
de biologiske og estetiske vurderinger 
- den ene faktor er like viktig som 
den annen. 

Etter innlegget til Getz å dømme vil 
forstfolk kunne gjøre like stor skade 
på Kongeskogen av idag som vinden 
kunne i den uthogde Kongeskogen av 
1857 . Det er vår oppgave å bevise det 
motsatte. Og vi er gjerne med på en 
diskusjon underveis. 
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NATUR OG UNGDOM -e 
De beste bildene 
Nesten hundre bilder - de aller fleste fargedias - kom inn til Natur og 

Ungdoms fotokonkurranse . Men den gjennomsnittlige kvaliteten var 

ikke alfor høy, og det ble ikke delt ut premie i alle de klasser som kon

kurransen omfattet . Det rikholdige premiebordet ble likevel tømt, i det 

man valgte å dele ut flere ekstrapremier for fargedias. I juryen satt Rag

nar Frislid, «Norsk Natu[», og Ragnar Millstein, «Natur og Samfunn» . 


De beste svart/hvitt-bildene, en praktfull gruppe alker av Ola Sol
vang, og en nesten like praktfull trafikkmaskin av Pål Jensen (i klassen 
for naturødeleggelser) er gjengitt i «Natur og Samfunn». 

Til venstre konkurransens beste fargebilde. en stem
ning fra Heimdalen i Jotunheimens forgård. av Pål 
Jensen. Vinner av 2. premien i klassen for farxedias 
ble Oddvar Rein/on . som deltok med bildet over. 

Utsikt mot Fjellsjøkampell 

FJELLSJ0KAMPEN - toppen av Akershus 
Tekst og foto: Trond Vidar Vedum 
Ved kongelig resolusjon av 6. mai 1983 Hurdal. En merket sti fører gjennom 

ble Fjellsjøkampen naturreservat i Hurdal grov gammel granskog og inn i fjell

kommune opprettet. Dette naturreserva bjørkelandskap nær toppen av Fjell

tet ligger omkring den høyeste toppen i sjøkampen . 

Akershus, 812 meter over havet. Like utenfor grensene til naturreserva


Innenfor dette nye reservatet finner vi tet ligger flere skogstjern idyllisk til. 
noen av de siste rester av urskog i Akers Fjellsjøplatået er verdt et besøk. Er en 
hus. I fredningsbestemmelsene for reser heldig, vil en også stifte bekjentskap med 
vatet heter det blant annet: «Formålet noe av det rike dyrelivet. Det er en stor 
med fredningen er å bevare for fremtiden elgbestand . Lirypa er vanlig i området, 
et område med naturskog, der plante og og lav skrika trives i den gamle gransko
dyrelivet skal få utvikle seg mest mulig gen, for å nevne to arter i en ellers rik 
uforstyrret. Reservatet kan tjene som stu fuglefauna. En ekstra spenning på turen 
die og demonstrasjonsfelt for klimaks til Fjellsjøkampen naturreservat er at de 
samfunn av granskog typisk for høytlig siste årene er det gjort observasjoner som 
gende deler av nordre Akershus.» tyder på at det kan finnes bjørn i områ

Fjellsjøkampen naturreservat er på det. 
1142 dekar. Den som ønsker å studere God tur, men «trø» forsiktig i en sår
dette interessante urskogområdet bør bar natur. 

den høyeste åsen i Akershus - fra Bjøllnåsen. fortrinnsvis starte' fra Gjødingsæter i Trond Vidar Vedum. 
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VERDENS NATURPAKT 

Av Bredo Berntsen 

r kampen mot natur- og miljø-ødeleggel
sene verden over ble det tatt et krafttak 
da Den internasjonale naturvern unionen 
(lUeN) i 1980 lanserte sin Verdens Na
turvernstrategi (Se Norsk Natur 1980:2). 

Høsten 1980 vedtok FN's generalfor
samling Verdens Naturpakt.Denne pak
ten setter opp de grunnleggende verne
prinsipper som skal lede menneskene i 
deres behandling av naturen , og som de 
skal dømmes etter. Naturpakten må sees 
på som et vesentlig tillegg til Verdens 
Naturvernstrategi . Den fastsetter state
nes, bedriftenes og det enkelte men
neskes ansvar og plikter - og ødeleggel
ser som vil føre til at de økonomsike, 
sosiale og politiske strukturer som vår 
sivilisasjon bygger på, bryter sammen 
om ikke forhindres. 

For å forhindre ødeleggelser slår na
turpakten fast bestemte hovedprinsipper: 

• 	 Naturen skal respekteres og dens ho
vedprosesser må ikke forstyrres. 

• 	 Det arvemessige mangfold på Jorden 
må ikke ødelegges; alle livsformers 
populasjonsnivå - både ville livs
former og de som er under kultur - må ~ 
 være minst slik at de overlever. Med 
dette som mål må nødvendige leve
områder sikres . 

• 	 Alle områder, både på land og på sjø, 
må underlegges disse verneprinsipp
er; spesiell beskyttelse må gis til enes
tående områder, representative utvalg 
av alle slags økosystemer og leven 
områder til sjeldne og truede arter. 

• 	 Økosystemer og organismer, såvel 
som land-, hav- og atmosfæreres
surser, som utnyttes av mennesket 
skal brukes for å oppnå og holde ved
like den optimale produktivitet , men 
ikke på en slik måte at det truer in
tegriteten til de andre økosystemene 
eller artene som de eksisterer sammen 
med. 

• 	 Naturen skal sikres mot ødeleggelser 
skapt av krig eller liknende konflik- . 
ter. 

For at disse hovedprinsippene skal 
fungere mener FN bl.a. at: 

• 	 I avgjørelsesprosessene må det er
kjennes at menneskets behov bare kan 
dekkes ved å sikre at natursystemene 

fungerer skikkelig og ved at de nevnte 
prinsippene respekteres . 

• 	 Ved planleggingen og utførelsen av 
den sosiale og økonomiske utvikling 
og aktivitet , må det tas skikkelig hen
syn til det faktum at vernet av naturen 
er en integrert del av denne aktivitet. 

• 	 Når det formu leres langtidsplaner for 
økonomisk utvikling , befolknings
vekst og forbedringen av levestandar
den , må det tas hensyn til natur-sys
temenes evne til å forsørge befolk
ninger og bosetting. Men også erkjen
nes at denne evnen kan økes gjennom 
vitenskap og teknologi . 

• 	 Fordeling av områder til forskjellig 
bruk må planlegges med hensyn til fy
sisk grenser, biologisk produktivitet, 
variasjon og områdenes skjønnhet. 

• 	 Naturresurser må ikke sløses bort , 
men brukes på en måte som er i sam
svar med denne paktens prinsipper. 

• 	 Aktiviteter som måtte ha en innvirk
ning på naturen skal kontrolleres og 
den best tilgjengelige teknologi som 
gir den minste risiko eller andre ska
delige effekter til naturen, skal bru
kes. 

• 	 Utslipp av forurensninger i natursys
temene må forhindres. 

• 	 Forholdsregler som skal forhindre el
ler kontrollere naturødeleggelser og 
sykdommer må spesielt styres for å 
eliminere årsakene til disse og for
hindre uheldige bieffekter på naturen . 

Tilslutt har FN listet opp en rekke 
punkter som gjelder hvordan man skal 
selle pakten ut i livet - bl.a. gjennom 
lovverk og administrasjon . Det nevnes 
f.eks. at: 

• 	 Prinsippene i pakten virkelig skal re
flekteres i hver stats lov og praksis 
som internasjonalt. 

• 	 Det må opprettes fond, programmer 
og administrative strukturer som kan 
gi naturvernresultater. 

• 	 Alle personer har en plikt til å handle 
i samsvar med målsetting til denne 
pakten. Ved å handle som enkeltmen
neske, i grupper eller direkte gjennom 
den politiske prosess, så må hver per
son kjempe for å sikre at naturpaktens 
målsettinger kan nås . 

PÅ SPOR 

ETTER 


ROVDYR 

Zoologen Steinar Wikan har i en 
årrekke drevet feltstudier over de 
store rovdyrene i Sør-Varanger, 
blant annet som leder av Miljø
verndepartementets rovviltprosjekt 
1978-82. 

Nå presenterer han sine erfa
ringer i en perle aven naturbok 
som har fått den enkle tittelen 
«Bjørn Ulv Jerv .» Boka er basert 
på mil etter mil av utholdende 
sporing og til dels nærkontakt med 
alle disse tre artene. Her er det alt
så i høy grad snakk om første
håndsopplysninger! Og det er sjel
den vare når det gjelder dyr som er 
så fåta llige og vanskelige å komme 
på talefot med. Men så har da også 
Wikan hatt det al'ler beste utgangs
punkt: Han er født og oppvokst i 
Pasvik, og er altså på hjemmebane 
i kanskje det eneste området i Nor
ge som gjennom de senere årene 
har hatt noenlunde regelmessig 
besøk av både bjørn, ulv og jerv . 

Wikans fremstilling er nøktern, 
men likevel levende og ofte rent 
spennende. Og han gir oss en 
mengde nytt når det gje lden de sto
re rovdyrenes atferd. Blant annet 
viser skildringen at særlig bjørn 
og ulver forbausende tilpasnings
dyktige i forhold til menneskelige 
virksomheter. Og det kan det jo 
være en trøst å vite når man ser 
hvor løst dispensasjonene sitter i 
vedkommende departement. 

Boka er illustrert med en meng
de fotografier, blant annet en pen 
bukett av de første nærbilder av 
viltlevende bjørn i Norge . 

Steinar Wikal1: Biørn 
U/v Jerv . Tiden ICJXJ 
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PARKEN 

NATUR I BYEN 


Av Gunnar Holt 

Parkene i våre byer er nærområder med hver
dagsnatur - fristeder der farger, dufter og en 
mangfoldighet av liv kan oppleves av alle. Hvor
for parkene som grøntom råder er viktige i vå r 
nærhet synes opplagt. 

I parken møtes mennesker i alle aldre. Til alle 
årstider vil en her se folk som spaserer, lufter hun

den, arbeider utendørs, samtaler, hviler på en 
benk, spiser, leser, soler seg, mosjonerer, leker, 
passer barn, fotograferer, tegner, underholder, lar 
seg underholde. Parken har muligheter både for 
dem som vil se, høre og delta i aktiviteter, og for 
dem som vil finne steder med fred, ro og isola
sJon. 

Parkene før og nå 
Begrepet park stammer fra Frankrike, 
der man på 1700-tallet anla barokkparker 
med promenadeganger mellom gressmat
ter og velstelte hekker, der folk kunne 
vandre fritt og samtidig skjermet fra den 
nat urlige natur omkring . 

Med den engelske parkstil ble parkene 
på 1800-ta llet til ve lordnet naturlandskap 
med ve ier, sitteplasser, sjøer , trær og 
busker plassert ette,r estetiske og arki
tektoniske vurderinger. 

I 1920-årene in trod userte man en by
modell som etterhvert er blitt svært al
mi nnelig og som praktiseres i de fleste 
land . Se ntralt i bymodellen , som kalles 
den grøn ne by . står ideen om at men
nesket og naturen igjen må finne hver
and re . De e lementæ re g leder menneske
ne trenger er sol. luft og grønne trær. 

Våre parker i dag er grøntarealer med 
gangveier. benker. gressmatter og tre
klyn ger. enten plante t over tid eller be
val1e rester av naturlig vegetasjon. Natur 
er ikke bare villmark di t vi mennesker 
kan dra i feriene. Nat ur for bymennesket 
er i førs te rekke levende organismer og 
deres oppholdssteder nærmest oss. der vi 
dag lig oppholder oss - altså parken . 

Park som naturressurs 
l vår teknologiske tid. preget av j ag og 
stress. lever mennesket stort sett innen 
strenge . kunstige ram mer. Dette har 
skapt en stadig økende trang ti l il få opp

leve noe av det vi forstår ved opprinne lig 
natur. 

Den grønne bølge i I 970-årene viste et 
register av naturinteresser med spennvid
de fra en romantisk flukt tilbake til natu
ren - til dommedagsprofetier fra øko
loger om utslettelse av livsgrunnl aget for 
mennesker på jorden. Felles for alle med 
engasjement har vært troen på naturvern. 

S lik er det også med parkene og grøn
tanleggene som naturressurs. I dage ns 
moderne velferds-Norge synes det som 
om grøntanleggene først og fremst ønsk
es som ramme om livsmiljøene. og som 
en mulighet til trivelig opphold ute med 
aktiviteter. 

Når en skal plannlegge og utforme fr i
områder og grøntan legg bør en så langt 
som mulig følge naturens prinsi pper og 
premisser. Folk i området bør også tas 
med på råd når nye anl egg planlegges. 

Erfaringsmessig viser de t seg at åpne 
og en~le områder foretrekkes av publi
kum. Apne områder e r også langt billige
re å holde i stand enn kompli serte an
legg . 

Fo lk fl est ønsker parken som et sted 
for sanseopplevelser. Det å trå i grønt 
gress. det å se trærnes forvandling fra 
nakne grener med utvikling til bladverk. 
blomstring og ferdig frukt. det å se og 
lukte blomstenes fremvekst. det å høre 
fug lene synge. det å oppleve menneske rs 
utfolde lse. er ledemotivene for parken. 
Derfo r er ogsti utform ingen stereotyp. 

med utstrakt grasareal brutt opp av trær, 
planterabater og s itteplasser. 

Trær skaper trivsel 
Fra byenes bråk og forurensende luft sø
ker menneskene tilflukt i de stille og rene 
grøntområdene, der løvtrærne med sine 
løvkroner gjenskaper noe av løvskogens 
atmosfære , og er et legemiddel mot sivi
lisasjonens uheldige sider. 

Lønn, lind , ask , bjørk, alm, hassel, 
osp, pil. bøk, poppel , ei k og kastanje er 
kl assiske trær i parkene. Kjærligheten til 
trær er utbredt over hele verden. For
skje llen på hus og trær er at hus må byg
ges, mens trær gror, og det som gror er 
a lltid vakrere enn det som er bygget. Ret
te linjer og firkantede former i arki tektu
ren kan bare få et behagelig av vekslende 
utseende sammen med trær. Trærne ek
sisterer som levende elementer selv i en 
grå og skitten vinterby. 

Trær gir oss mul igheten til å oppleve 
tid. T reet taler ikke , me n står taus og 
uforstyrrelig, og fra si n høyde ser de t ned 
på oss, mens det tenker at det har sett så 
mange barn vokse opp til modenhet. og 
så mange middelaldrende oppnå en høy 
alder . Byens ri ktig store trær opplevde 
også våre beste foreldre. Byens me llom
store trær kan våre foreldre huske vokse 
opp. 

Trærne er ikke noe man nyter i og for 
seg, men i forbindel se med naturens øv
rige elementer som berggrunn, skyer. 
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fugler. insekter og mennesker. Et variert 
utvalg av treslag skaper spenning og triv
sel. Det er en kjensgjerning at trær og 
mennesker hører sammen . I det kultur
skapte landskap plantes trær såfremt en 
ikke klarer å bevare opprinnelig vegeta
sjon . Byer forskjønnes med gatebe
plantninger og parkanlegg . Trær skaper 
trivsel. De skjermer for vinden , virker 
støydempende. skygger for sola og ska
per lune lommer i parken hvor folk kan 
slappe av . Parkene fungerer som byens 
grønne lunger. 

Fugleliv 
Træne i parken er ofte av samme slag. 
Med sine store kroner innbyr de til et rikt 
fugleliv . Høyt og lavt blir løvkronene ut
over våren delt opp i mange små og store 
terri torier der hannene meddeler sine 
artsfrender at området er opptatt. For
skjellige naturtyper byr i tillegg på for
skjellig mat for småfuglene og tiltrekker 
seg bestemte arter. 

Best kan en observere parkens fugleliv 
hvis en setter seg ned på en benk og blir 
en del av parkmiljøet og kanskje også 
bruker brødsmuler til å lokke fuglene . 
Duer, måker og spurvefugl spiser hele 
dagen og kan sees side om side i de fleste 

parker der mennesker forer dem . Også 
rovfugl kan observeres i parken . Kattug
le holder gjerne til i storvokste trær i 
gamle alleer, mens spurvhauk kan sees 
på næringstokt etter trost og annen små
fugl. Og mellom trær og busker smyger 
vill kattene seg på målbevisst jakt etter 
fugleunger. Planter og dyr innenfor par
kområdet har forholdsvis like livskrav og 
utgjør et li ke økosystem. 

Planteliv 
En park fortoner seg i første omgang som 
en stor gressplen og noen trær. Gi'es
splenen skulle en tro besto bare aven ny 
type planter, graset tunrapp. men er det 
riktig? Går en et stykke inn på plenen, 
bøyer seg ned og ser etter, vil en finne 
mange forskjellige planter i gressteppet : 
en der, en der , og der. Snart ser en både 
ti og femten planter rundt seg. Forskjel
lige typer av gressmatte avløser hverand
re i tur og orden . Noen planter finnes der 
det er mye tråkk og kjøring, mens andre 
opptrer lenger fra veibanen. I skråning
ene ser en ofte at gressplenen går over i 
blomstrende eng - et mylder av farger og 
svermende insekter. Artsnavn , spred
ningsmåter , fruktformer , fugleliv , årtide
nes fargespill, samspill og avhengighet 

alt kan en fi nne eksempler på. Parken er i 
sannhet et takknemlig sted il dra på ut
flukt. 

Parkens grønne kulisser åpner for et 
vell av detaljer. Tilsynelatende ensform
ighet er i virkeligheten et mangfold. Her 
sees et femtitalls planter og fug l og lang
somt trer det frem mønster og sam
menhenger i noe som virker uoversiktl ig 
og forvirrende . En lærer seg etterhvert å 
se , gir seg tid til å se, og lar seg forund
re. Floraen og oppslagsbøkenes tabeller 
blir et fingrenet verk av veier som leder 
til forundring. For der tabellene slutter 
ved artsnavnet, venter et nytt bekjent
skap. 

Parkene egner seg til å demonstrere 
hvordan livet i delvis regulert menneske
skapt miljø henger sammen . Der er alltid 
noe nytt å oppdage og fundere over. På 
en spasertur gjennom parken får man tid 
til å bruke sansene , til å se, høre, lukte 
og snakke sammen . Man kan fritt stanse 
opp, endre retning, sette farten ned, slå 
seg ned, delta i noe en møter på veien, 
iaktta og oppleve . Parken er stedet der 
barn og voksne kan utfolde seg og hver 
for seg samle inntrykk som fester seg for 
lang tid. 

ø 

t=\ 

Hol.h. tf3 

Tegning Gunnar Halr . 
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Store problemer i ,vår tid henger 
sammen med at en økende befolk
ning overbelaster naturgrunnlaget. 
Idag merkes omsider en økende 
forståelse for dette - for at også 
menneskene er underlagt økologis
ke begrensninger. Sett i historisk 
perspektiver dette gammel lær
dom som kulturer før vår fikk erfa
re. Idag er dette også bitter virke
lighet for hundretusener av men
nesker i Den tredje verden. Levekå
rene i de tørkerammede delene av 
Afrika forteller en del om dette. 
Ved inngangen til det 21. århundre 
leve~ vi alle, fattige som rike, i en 
stadig mer sårbar økologisk virke
lighet. I land etter land når befolk
ningsstørrelsen kritiske grenser, og 
naturgrunnlaget begynner å bryte 
sammen. Med en slik utvikling blir 
mulighetene for sosiale og øko
nomiske forbedringer små. 

Et økologisk helhetssyn. 
S~al ~i fo~stå våra økologiske virkelighet 
rna VI ogsa lære a se ting isammeheng . 
Dette er viktig, selv om det ikke gjør 
problemene enklere . Mer enn noen gang 
trenger vi et økologisk helhetssyn. Et 
nytt grunnsyn som tar hensyn til de na
turg!tte forutsetningene på Jorden og til 
a~ d!sse forutsetningene både påvirker og 
pavlrkes av menneskets økonomiske og 
sosiale situasjon. Med voksende befolk
ning øker det økologiske presset i alle 
landområder. Mange steder forsterkes 
dessuten presset gjennom uttak av res
surser og råstoffer som skal dekke behov 
i helt andre deler av verden . Hvordan er 
så dagens globale befolkningssituasjon? 
En kort oppsummering kan være et nyttig 
utgangspunkt om vi skal danne oss et bil
de av det som nå skjer med biosfæren . 

Verdensbefolkningen vokser. 
Gjennom de siste 10 000 på av men
neskets hi storie har befolkningen utviklet 

seg dramatisk. Dette er en utvikling som 
pågår med nærmest uforminsket styrke 
også idag . Med dette øker faren for over
belastning av mange av Jordens mest sår
bare naturmiljøer. 
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Figuren viser verdens befolknings
størrelse i millioner fra år 1850 e.Kr. 
med fremskriving til år 2010. Videre 
viser den tiden det tar før verdens be
folkning fordobles i år. 

Befolkningsutvikling i 
millioner fra år 8000 
f.Kr. medfordoblingstid 
på 1500 år. 

500 mil. 

1650 c.Kr.1 

8000 mil. 

2000 mil. 

IOtKtmil. 

1850 e.Kr.1 11930 <.Kr.! 11975 c.Kr.! 12010 e.Kr 

Befolkningsveksten i i-land og 
u-land. 
I 1980 telte verdens befolkning omkring 
4415 millioner mennesker, mens den år
lige tilveksten lå omkring 75-80 milli
oner. I tidsrommet fra 1975 til år 2000 
ventes tallet å øke til 6350 millioner. 
Dette innebærer en tilvekst på 55%. Over 
90% av veksten vil finne sted i u-landeJ 
ne. Både i absolutte tall og i prosent av 
verdensbefolkningen er folketallet i u
landene raskt økende: 

1950: 66% av verdensbefolkningen . 
1975: 72% av verdensbefolkningen . 
2000: 79% av verdensbefolkningen . 

Den antatte utviklingen i tidsrommet 
1975-2000 ser slik ut: 

1975 

(milli

2000 · 

oner) 

Prosent av 

verdens 
befolk
ningen 

i år 2000 

I-landene 
U-landene 

1131 
2959 

1323 
5028 

21 
79 

TOTAL 4090 6351 100 

l-land og u-land: ulik miljø
belastning. 
Selv om det meste av befolkningsveksten 
skjer i Den tredje verden er dette ikke ba
re et u-Iandsproblem . Den gjensidige av
hengigheten mellom land og regioner er 
idag så stor at befolkningsutviklingen må 
sees i en global og helhetlig sammen
heng. Vi får en bedre klarhet om dette 
om vi ser på ulikhetene i det økoLogiske 
trykket eller miLjøbelastningen pr men
neske i u-land og i-land: 

- I i-landene er naturgrunnlaget forholds
vist robust. Befolkningsveksten er li
ten . Miljøbelastningen pr menneske er 
imidlertid stor, både når det gjelder res
sursforbruk, forurensninger og indirek
te miljøbelastning på fjerne landområ
der der i-landenes råstoffer hentes. 

- I u-landene er naturgrunnlaget for
holdsvis sårbart. Befolkningsveksten er 
stor. Den lokale miljøbelastningen er 
ofte for stor (slik at livsgrunnlaget utpi
nes), mens ressursforbruket, forurens
ningene og den indirekte miljøbelast
ningen av fjerne landområder er liten. 

Halstein Myklebost 
Professor, Geografisk 
inst.JUIO 
Spørsmål: 
Verdens befolkning øker drastisk fram 
mot 2000. Økologer mener at dette vil fø
re til at naturens bæreevne overskrides i 
langt større grad enn i dag. selv om det 
skjer en rettferdig fordeling av godene på 
alle land og alle mennesker. Bør dette få 
konsekvenser for norsk befolkningspoli
tikk? 

Svar: 
Det prognosealternativ for verdensbe
folkningen som Magnar Norderhaug gjen
gir, må - etter hva jeg forstår - regnes 
som det mest sannsynlige vi i dag har å 
gjøre med. Alvoret i denne utviklingen 
kan vanskelig overdrives. 

For Norges vedkommende er fremtids- ' 
utsiktene vidt forskjellige fra dette . Mens 
folketallet her i landet økte med 8,5 0/00 
om året i 1951-70, har veksten de siste 
årene ligget på 3,5 0/00. For perioden 
1981-2010 forutsetter Statistisk Sentral
byrås lavaIternativ, som jeg betrakter som 
det mest sannsynlige, en årlig økning på 
bare 1,5 0/00 - medregnet en netto inn
vandring på 4000 om året! Etter 2010 reg
ner man med at folketallet vil synke, slik 
det har begynt å gjøre i Vest-Tyskland, 
Østerrike og Sveits. 

Disse framtidsutsiktene er også alvorli
ge, spesielt med de konsekvenser de har 
for befolkningens alderssammensetning. 
Etter min mening må derfor den viktigste 
oppgave for en norsk befolkningspolitikk 
være å forsøke å få til en økning i fødsels
tallene med sikte på å oppnå stabilisering 
av folketallet. På denne måten vil vi kun
ne opprettholde et produksjonsnivå som 
fortsatt setter oss i stand til å yte bistand til 
den fattige del av verden, land som på 
grunn av det økte befolkningspress blir 
mer avhengig av slik bistand enn noen
sinne. • 
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Spørsmål: 
så her er det snakk om en rettferdig 

mot 2000. Økologe~ mener at dette vil fø  fordeling av den materie lle velstand . 
re til at naturens bæreevne overskrides i Endring av forbruksmønsteret er et 
langt større g rad enn i dag. selv om det annet stikkord. Videre mener jeg det 
skjer en rettferdig fordeling av godene på 

Verdens befolknin!.! øker drastisk fram · 

må stilles krav om både billige re he l
alle land og alle mennesker. Bør dette få sestell og boliger. Vi må fjerne de 
konsekvenser for norsk befolkningspoli  problemskape nde faktorer i sam
tikk '! 

funnet. Jeg tror· at jorda kan fø 6 mil
Svar: liarder mennesker i år 2000 om for
Vi løser ikke verdens befolknings delingen av verdens ressurser skjer på 
spørsmål med preventiver. Det mate en annen måte enn idag. Det er imid
rielle nivå blant verde ns fattige folk lertid dette som er vanskelig å få til. 
må heves før nødvendig heten aven 
aktiv familiepolitikk kan bli forstått. 
Jeg innrømme r at på lang sikt vil en 
utflating av befolkningsveksten være 
av avgjørende betydning for men
neskehetens velferd . l denne sam
menhheng er det ikke noe poeng at 

Lars Mellqvist 	 Norges befolkning skal øke for at da
gens voksne befolkning «ska l sikres Folkevett/ Framtiden 
på sine gamle dagen> . Frykten for al

i våre hender derdommen er se lvsagt reell. men og-

Leif Ryvarden 

Et gedigent praktverk om våre 15 nasjonalp.l rker. fra Finnmarks 
arktiske natur til Østlandets dype granskoger. Boken behandler 
hver enkelt park. dens særpreg. landskap. klima. geologi. planteliv. 
dyreliv og kulturhistorie. Dessuten får vi praktiske opplysninger. 
som atkomst. kart. overnattingsmuligheter. osv. Boken er gjennom

illustreI1 med fargebilder tatt 'av våre beste naturfotografer. 
Gaven til a lle naturvenner! 

Gjennomill. i farger. Innb. kr 245.00. Til salgs i bokhandelen. 

DIN 

MENING? 


På motstående side møter du 
noen som 

sier sin mening 
Leserne vil gjeme høre din 


også 

Vær sint eller glad - skriv 


vennlig eller aggressivt eller 

til og med saklig. 


Men skriv kort - da er det 

mange som leser deg! 
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Treski eller plastski? 
Det er synd at så fa har oppdaga ver
diane med å bruke treski . Treski har 
lange handverkstradi sjonar her i lan 
det, faktisk heilt attende til steinalde
ren. At denne tradisjonen no står i fa
re for å gå i gløymeboka har vi oss 

sjølve å takke. 

Gledeleg nok er det ting i tida som ty

der på treskia er liv laga likevel. Sal

get har gått oppover den siste tida , og 

enkelte handverkarar tilverkar fram

leis treski og held tradisjonen ved li

ke. 

Ei treski kan føras! tilbake til kretslau

pet i naturen etter endt bruk. Dessutan 

gir produksjon av tresk i fleire arbeids

plassar, enn tilsvarande produksjon av 

plastski. Trivelege og reine arbeids

plassar. 

Med plastskiene gjorde også mote

presset si tt inntog. Kva for ein farge 

er «in» i år? Kva for eit merke har den 

siste nye «finishen» ? o.s.b. 

Skiene blir stadig meir spesialiserte , 

og dei fleste er avhengige av trakke

maskiner eller snøscooterar framfor 

skiene til å preparere . Plastskiene 

høyrer tydelegvis til der kampen om 

tiendelar og centimetre er det vikti

gaste . 

Kva så med naturleg ski liv ? Fritt liv i 

naturen ? Her trengst det ei ski med 

funksjonell utforming som er eigna til 

allsidig bruk. Gjennom århundrer har 

nettopp slike ski blitt utforma gjen

nom treskitradisjonen . Tre har vore 

det naturlege byggjemateriale, og prø

ving og feiling i fortida , har gjort at 

neppe noko anna materiale kan måle 

seg med tre når det gjeld allsidig ski 

bruk i dag . 

Godt tjæreimpregnerte treski både glir 

og festar brukbart på all slags føre. 

Og dei er lette å smørje. Kva er grun

nen til at vi sjeldnare og sjeldnare finn 
barneflokkar som ivrig leiker seg på 
ski i skog og mark? Kan ein av grun
nane vere at ein må vere «spesialist» 
for å smørje des se plastskiene som dei 
fleste har? Bakglatte ski kan ta motet 
frå både barn og vaksen . Dette pro
blemet løyser seg sjølvsagt automa
tisk om ein let seg ' drage oppover 
fjellsida av eit durande skitrekk som 
skjærer seg gjennom landskapet. 
Nei, lat oss finn tilbake til det naturle 
ge skilivet. Dette blir ikkje noko steg 
bakover i utvikling , snarare eit langt 
steg fram. Fortsetter vi å stimle oss 
saman i preparerte løyper og bakker , 

MENiNG 

får vi kanskje ein gong oppleve slike 
forhold som i Vest-Tyskland . Herifrå 
kan ein høyre at skiforbundet har sett 
sine eigne juristar i sv ing , som har 
utarbeidd forslag til korleis ein skal te 
seg med vikeplikt i mot- og utforbak
ke og på flatmark . Og om kor viktig 
det er å avpasse farta etter forholda og 
halde stavane tett inntil kroppen for 
ikkje å skade andre løparar. Ha ein 
god og behageleg tur! 

Øyvind Fet 

Stopp for sopp 
I nr. 6/83 leser man til sin glede at 
verdens nordligste bøkeskog skal fre
des . I den anledning ble det arrangert 
en ekskursjon dit - kombinert med 
sopptur. I og for seg en hyggelig 
kombinasjon på en grå høstdag. Men 
når altså 45 personer finkjemmer et 
område på 25 mål blir det neppe noe 
sopp igjen . Som i de få bøkeskoger el
lers i landet er nok sopp floraen her en 
annen, - og sjeldnere enn i andre 
skogtyper. Dette i seg selv burde ha 
vært grunn nok til å verne denne sko
gen, selv om det nok ikke har vært 
vurdert. 

Men medlemmer i Vestlandske Na
turvernforening burde ihvertfall ha så
pass sans for naturvern at de betrakter 
alt dyre- og planteliv i et naturreservat 
for fredet. Uansett om bare vanlige ar
ter ble plukket , bør soppturer kunne 
legges til vanligere skogtyper. Også 
sopp kan utryddes ved overdreven 
plukking! 

Ketil Dale 

-, 

Stien gjennom sameland 
I ' Norsk Natur nr. 5/83 hadde lohn 
Gustavsen er artikkel med ovenfor 
nevnte titel . Da jeg så overskriften må 
jeg vedgå at det var helt andre og 
langt ferskere stier jeg tenkte på. De 
gamle stiene er nok fortsatt der, men i 
senere år er nye kommet til. De nye 
stiene følger ikke alltid de gamle, 
men går på kryss og tvers over store 
deler av utmarka vår, i skogen og på 
snaufjellet. 

Det triste er at det er etterkommere 
etter «komagfolket» som har laga dis
se sporene, dog uten at fottøyet i det 
hele tatt har berørt bakken. Jeg sikter 
til flyttsamenes bruk av terrenggående 
mopeder. Her i vår kommune , K væ
nangen, er det blitt så ille at frilufts
nemnda har funnet det riktig å ta sa
ken opp med fylkesfriluftsnemnda. 
Denne instansen har slutta seg til de 
betenkelighetene som «vår» frilufts
nemnd påpeker. Det gjenstår å se om 
henvendelsen får følger, f.eks. i form 
av restriksjoner på bruk av kjøretøyet. 

Det er tras ig at flyttsamene går i 
brodden for bruk av nye terrengkjøre
tøyer. For et par tiår siden introduser
te denne yrkesgruppen snøscooteren 
på våre kanter. Nå har de fastboende 
forlengst tatt etter. I vår kommune er 
det nå flere hundre snøscootere . Dette 
fører til uholdbart press på friluftsom
rådene. 

Det er all grunn til å frykte at også 
de fastboende bli fristet til å ta i bruk 
terrengmopeden . Latskapen leve! Da 
vil stadig nye stier bli laget hvert år, i 
områder med en vegetasjon som slett 
ikke tåler slitet. 

J . G. skrev for noen år siden en ar
tikke� i Norsk Natur om samen 
urtidsmennesket - som kunne over
leve en eventuell økologisk katastrofe 
i moderne tid. Mitt råd til l.G. : Slutt 
med å romantisere og idealisere same
folket. Dette folket er i dag like av
hengig av moderne tekniske hjelpe
midler som en hvilken som helst an
nen del av folket i dette landet. 

Til slutt må jeg tilføye at også jeg 
har samisk blod i årene. 

Jan Isaksen. 
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Ullstrom 11 kr 2S,- tils. kr . .. .. . 
110 eks . Plakat «Spiselige ville bær» 

(Hedvig Wright 0stern) 11 kr 35,- tils . kr ... .. . 
111 	 eks. Plakat «Save the rain» 

(Hundertwasser) 11 kr 120,- tils . kr .... .. 

PROSPEKTKORT 

200 sett Prospektkort serie «Kort og godt» 


(Morten M. Kristiansen) 11 kr 10,-, 
sett 11 9 stk. tils. kr ..... . 

203 sett «Indianerbrevet» 11 kr 35,-, 
sett 11 5 stk . tils. kr ... .. . 

204 sett Vinterkort - enkle 9 kort 11 kr 20,- tils . kr ... . . . 
205 sett «Fuglefrimerkef» (Ree/Fjeldså) 

sett 11 9 eks . enkle 11 kr 20 ,- tils . kr ..... . 
206 sett Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) 11 

S eks . doble m/konv. 11 kr 25 ,- tils . kr .... .. 
207 sett Sur nedbør - kort gratis tils . kr ..... . 
208 sett «Gaupe» vinterkort (lO eks.) 11 

kr 18,-. (Ullstrøm) tils . kr ... .. . 
eks. «Gaupe» vinterkort 11 kr 2,-. 

(Ullstrøm) tils . kr ... . . . 
209 sett 11 S «Hare» vinterkort enkle 

11 kr 12.S0 tils . kr .. . .. . 
sett 11 10 «Hare» vinterkort enkle 

11 kr 20.- tils. kr ..... . 
MERKER 
300 eks. Stoffmerke «Norges Naturvern

forbund » 11 kr 10,- tils. kr ..... . 
302 sett 4 klebemerker «Norges 

Naturvernforbund» il kr IS ,- tils. kr ... .. . 
302 eks . Medlemsnål i sølv 11 kr 10,- tils. kr .. . .. . 

eks. Medlemsnål i sølv (m/sikkerhetsnål) 
1112 x 11/2 em 11 kr 20.- tils. kr .. ... . 

GENSER 
eks. Collegegenser m/NNV merke og 

navn i størrelse(r) SD MO LD 
XLO 11 kr 12S.-	 tils. kr .. ... . 

eks. T.skjorte m/ugler 
8 årO 10 årO 12 årO SD 
MO LD 11 kr SO.- tils. kr . . .. . . 

eks. T.skjorte, emblem NNV venstre 
arm SD MO LD XLO XXLO 
11 kr. 60.-	 til s. kr .. .... 

303 eks. Medlemsnål i gull 11 kr 20.- tils. kr .. .... 
304 sett Sett 11 5 stk. sy-på- refleks 

«Unna meg» 11 kr 2S,- tils. kr. 
30S sett S stk . sy-på-refleks «rund» 11 

kr 2S ,- tils. kr . ..... 
306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl » 11 

kr 10,- tils . kr ...... 
307 sett 5 stk. klebemerker «Aksjon 

Rovfugl» 11 kr 10,- tils . kr . . . ... 
308 sett 11 S stk. klebemerker store «La 

naturen gå i arv» 11 kr 25,- tils . kr ..... . 
309 sett 11 10 stk. brevmerker «La naturen 

gå i arv» 11 kr 10,- tils. kr ...... 
310 sett 11 9 brevmerker «Ekorn» 11 kr 8,- tils . kr ... . .. 

KUNST 
405 eks. Litografi «Brushaneleik» (Vivian 

Zahl Olsen) 11 kr ISO,- tils . kr ... .. . 

LITTERATUR 
SOO eks. U. Hafsten «Naturvernets 

århundre» 11 kr 14,- tils. kr . .... . 
504 eks. M. Segnes tam «Den første 

naturboka» 11 kr I S,- tils . kr .. ... . 
505 eks . Perarvid Skoog «0kologi» 11 kr IS,-tils . kr ..... . 
506 eks. NNV's Energimotmelding 11 kr 20,-tils. kr ... .. . 
508 eks. Naturvernets historie i Norge 

(Berntsen) 11 kr 25,- tils . kr ..... . 
510 eks. Bryne/Garnåsjordet/Hofseth/Parr: 

«Energi, miljø og samfunn» 11 kr 
68,- tils. kr . .... . 

511 eks . Alta-motmeldingen 11 kr 20, tils. kr . ... . . 
512 eks . «Die siste vassdraga» 11 kr 25, tils . kr .... .. 
513 eks. av Alta Høyesterettsdommen 11 

kr 87,- tils . kr ..... . 
514 eks . <<Ingen kraftkrise i Norge» 11 kr 15,-tils. kr . . ... . 
515 eks. «Natur- og miljøvern litteratur 

1908-80» (Berntsen) 11 kr 30, tils. kr .... .. 
S16 eks . Skogbruk og naturvern 11 kr 80, tils. kr ..... . 
517 eks. (<norske dyr i fare» 11 kr. 85 ,- tils. kr ... .. . 

Totalt kr ....... ... . 


VARER FRA FYLKESLAGENE 
eks. RaumaJUlvåa 11 kr 4S,	 tils. kr .. ... . 
eks. Spar Saltfjellet 11 kr 4S, tils . kr .. .. .. 
eks. Plakat Oslomarka 11 kr 20.- tils. kr .. .. .. 
eks. Tresnitt «Grevling» av E. Struksnes it 

kr SO.-	 til. kr ..... . 
eks. «Vandringer i 0stfoldnaturen 11 kr 184. til s. kr . . . . .. 

+ porto og ekspedisjonsgebyr 
Totalt kr . ........ .. 



HUN DERTWASSER

PLAKAT 


Den østerrikske maler og 
grafiker Hundertwasser er 
med i kampen mot sur ned
bør. Hans plakat «Save the 
rain» skal selges i Norge og 
inntekten går i sin helhet til 
Norges Naturvernforbund og 
forsvaret av norsk natur. 

Plakaten er trykket på 
kunsttrykkpapir i 6 farger og 
med metallpregning i 4 far
ger, måler 60 x 85 cm og 
koster bare kr. 120,-. 

Plakaten kan bestilles 
gjennom Naturvernforbundet 
mot et ekspedisjonsgebyr på 
kr. 12,-. 

Dette er anledningen til å 
sikre seg et arbeid av Hun
dertwasser til en rimelig pris, 
og send gjerne plakaten til 
forbindelserr i de land som 
bidrar til fourensningen av 
vårt miljØ. 

Kr. 120,

TRESNITT MOTIV 
GREVLING 

pa din vegg eller andres, vil gi inn
tekt til forbundets fylkeslag for Oslo 
og Akershus. Tresnitt av Eivind 
Struksnes i dus brun/grå trykket på 
hvitt japanpapir i format 23 x 32 
cm. 

Bestillingskupong side 28 under 
«varer fylkeslag» 
Kr. 50.- pr.stk. ~~~~~:;i;~:~~~~~~";;~ii::::~~~'·l..~<i~ 

'U..Atc/. /;"~f..-f/AL. == ::-r , It" c,L1< ( 
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Plakat «Vinterfugler» 

Mens de første trekkfuglene nå 
begynner å vise seg i Sør-Nor
ge har våre standfugler kommet 
seg gjennom den verste delen 
av vinteren her hjemme. For
håpentl ig har våre vinterflIg ler 
lyst opp i til være lsen både ute 
og på vår plakat «VinterflIgler» 
tegnet av Staffan Ullstrøm. 

Pris kr. 25.-. 

NNV's kortserier 
Blåmeis (5 e ks. mlkonv.) 

Tegn . Viggo Ree. kr. 25.- . 

GlIupe(IOeks. enk le) kr. 18.- . 

FUf!. l ekort tegnet av Viggo Ree . moti v fra 

fri merkeserier. 

9 eks . enkle kr. 20.-. 

Indianerbrevet (5 eks. doble m/konv . >" kr. 

35.- . 

Hare i vil/ferskag tegn . S. Uli strø l11 

5 enk le kr. 12 ,50 

10 enkle kr.20.-. 
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GODE BØKER OM NATUR
VERN 

• 	 Skogbruk og naturvern/Ottar · 
KrohniGyldendal 


. . kr. 80~-~ 


• 	 Norske · dyr i fare/Ragmi~ . Ffis- .. 
lid/Cappelen . .. . 
Medlemspris ·kr.8S.-. 

.• Vandringer i Østjoldnaturen/0st- . . 
fold ll<tturvem/U ni versitetsforlaget 
. Medlemspris :kr. ·184.-~ 

. PLAKATER 

GalJpe; tegll . E. Slruk.l7les kr, l ().~ . 
Bærplakat. tegn . -H. Wright 0stern kL 
35 .- . . 
F-oloplakater: rådyr. perleugle. svalestjert 
sommerfugl. · fjellbakkestjerne . . 

Pr. stk kr. 30.-. · 

T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
8-10-12 år og S, M og L. 
Farge: mellomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 

Kr. 50,- pr. stk. 

T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 
Farge: Mellomblå 

Kr. 60,- pr. stk. 



Kort 1 
Bruk kortene (log Il) under. Kortet 
klippes ut og sendes Naturvernfor
bundet. Vi betaler · portoen. Kon
tingentbeløpet for nye medlemmer 
(kort I) sendes over Postgiro 509402 
eller bankgiro 6001.05.70835. Kon
tingenten som inkluderer tidsskriftet 
«Norsk Natur» 6 nr. i året er for 1984 
kr. 100,-. Familiemedlemsskap 
kr. lO/år. 
Når vi har mottatt kontingenten for de 
nye medlemmene (som DU HAR 
SAMLET INN og sendt oss over 
post- eller bankgiro) sender vi deg vår 
premie som takk for hjelpen. 

Kort Il 
Kort Il brukes når du ønsker å gi oss 
et tips om personer som vi bør sende 
opplysnings- og vervemateriell til. 
Kort sagt mennesker du mener det er 
viktig at vi påvirker direkte (og som 
kanskje er en hardere nøtt å knekke 
for deg - aven eller flere grunner). 
Som takk for dette får du tilsendt en 
av forbundets plakater. 

Ververens navn: •••••.....••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adresse: 

I 

Jeg har vervett 


(og skal ha 

. premie) 


Vervepremiene: 


1 medlem - NNV stoffmerke 
2-3 medlemmer - Tresnitt, fossekall 
av E. Struksnes 
4-5 medlemmer - Neverbutt laget av 
K. Granli 
6-:7 medlemmer- Tangenglass, Hade
lands Glassverk 
8-10 medlemmer NNVs emblem i 
sjølv (anheng uten kjede) 
15 medlemmer - Kniv laget av I. 
Strømeng 
20 medlemmer - Lill-sport ryggsekk 
(60 1.) 
25 medlemmer - Akvarell av S. Gjer
sum 

Innsendt av • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••• 

................................................................ 


Il 
Prøv å 

Kan ..nd•• 

ufrankert 

I Norge 


Adr....t.n 

vII beteie 

portoen. 



