


NATURVERNFORBUNDET PÅ OFFENSIVEN 


«Il 000 færre i Naturvernforbundet», 
«Naturvernforbundet på dypt vann», 
«Flukt fra Naturvernforbundet». Det
ter var avisoverskrifter i november et
ter at NNV opplyste om nedgang i 
medlemstallet. Dessverre viser det 
seg at dårlige nyheter ofte er det beste 
stoffet. Det er imidlertid grunn til å 
tro at avisoppslagene førte til inn
melding i Naturvernforbundet. 700 
nye medlemmer ble det i november 
og desember. 

Organisasjonen 
Lave medlemstall og redusert stats
støtte har ikke fått NNV til å resigne
re, snarere tvert imot, aktiviteten i 
1985 vil bli større enn noen gang. Or
ganisasjonen skal utbygges ved at 
hvert av fylkeslagene i de tre nordligs
te fylkene får betalt sekretærhjelp en 
dag i uken . Den viktige skole-servi
cen skal desentraliseres til Trond
heim. Her blir det nedsatt en ny skole
komite som får sekretær i l/4 stilling. 
Dermed blir sekretariatet i Oslo avlas
tet og får frigjort arbeidskraft til andre 
informasjonsoppgaver. Enda en god 
nyhet for organisasjonen er at en 
«skreddersydd» tillitsmannshåndbok 
er planlagt ferdig til det årlige organ i
sasjonsseminaret i august/september. 

Av Honoria Hamre 

Energi 
Energi- og vassdragssakene blir vikti
ge utover våren ettersom Stortinget 
skal behandle Samlet Plan , Enøk- og 
Energimeldingene og Etna/Dokka-ut
byggingen . Forbundets Enøk-avis 
foreligger nå, og folk oppfordres til å 
bestille avisen for spredning til politi
kere, offentlig ' administrasjon, til 
bedrifter og husholdninger. Et semi
nar om vassdragsvern og energifor
valtning ble arrangert i samarbeid 
med de frittstående vassdragsvem
gruppene første helg i februar. 

Forurensning 
Den lenge ventede boka vår om for
urensning er nå kommet ut. Det er 
utarbeidet studieplaner til bokas kapit
ler om luft, vann og fremmedstoffer i 
mat. Studiearbeidet i organisasjonen 
skal gi grunnlag for en kampanje mot 
forurensning. Vi har søkt Miljøvern
departementet om penger til brosjyrer 
om fremmedstoffer i mat, om for
urensning av Nordsjøen og forurens
ning av luft og vann. 

Forurensning omfatter også sur 
nedbør, og Informasjonsgruppa mot 
sur nedbør hvor NNV er med som en 
av seks miljøvernorganisasjoner, ar
beider med en stor infonnasjonspakke 
som skal inneholde lysbilder, popula
risert fagstoff, oversikt over forskning 

m.m. Et eget hefte om sur nedbør til
bys skolene som klassesett sammen 
med lysbilder. Dessuten produseres 
presentasjonsbrosjyre og utstillings
materiell. I april blir det egen «sur 
nedbør-uke» . Presset på Storbritannia 
for å få landet til å melde seg inn i 
«30%-klubben fortsetter . 

Verving 
NNV's medlemstall må det gjøres noe 
med. I Danmarks Naturfrednings
forening steg medlemsmassen fra 
80 000 til 150 000 på tre år etter at en 
satte igang med telefonverving . Nå 
skal noe liknende forSØkes hos oss. I 
to byer og to land-kommuner har vi 
folk som har tatt på seg jobben med å 
prØve effekten av telefonverving. 

Utarbeiding av materiell i forbind
else med det store skolearrangementet 
«Miljø-85» i Oslo 17-19 juni, og 
NNV's nye giv når det gjelder skole
service, gir forbundet god bakgrunn 
for å verve lærere. Vi har godt håp 
om lettere verving aven målgruppe 
når vi samtidig har tjenester å tilby. 

Men Norsk Naturs lesere bør ikke 
overlate all verving til andre. Det er 
nye og fine premier å hente for dem 
som skaffer NNV nye medlemmer i 
1985. Og premien over alle premier 
trekkes blant de som verver mer enn 5 
medlemmer, nemlig en tur til Nepal. 

Gå igang! 

Landsmøtet 1985 
Troms Naturvern har invitert Norges Na
turvernforbund til å legge landsmøtet 
1985 til Tromsø. Landsstyret vedtok å 
takke ja til invitasjonen . Landsmøtet vil 
bli holdt i tiden 21. - 23. juni, og ett av 
temaene vil bli «Kystsonen - brukerin
teresser og forvaltning» . 

Skolering av tillitsvalgte 
Landsstyret hilste velkommen en ny 
framdriftsplan for skolering av tillitsvalg
te i NNV. Planen betraktes som et godt 
startgrunnlag for arbeidet med å styrke 
organisasjonen. Planen som stadig vil bli 
justert i henhold til nye erfaringer. vil bli 
sendt fylkes- og lokallagene til orien
tering. 

OLA HEDMARK 

er en egenartet type. For ca. 9 000 år siden krøp 
han blanskurt frem fra innlandsisen. Siden vokste 
han opp til å bli en gavmild skoggubbe. Men noen 
i omgangskretsen viser seg umettelige. De vil rane 
gubben . Men se! Gubben har også en venn som vil 
verge ham mot rov: Hedmark Naturvern! Og til 
forsvar har foreningen produsert en trykksak . 

En trykksak? Bare ordet vekker grå assosia
sjoner. Men denne gjør som sola: driver gråheten 
unna. Foran oss ligge et fargerikt hefte med spenn
vidde fra vår blå planets ozonbelte til hjertet av 
Hedmark. Det som tiltaler oss ved dette heftet er at 
naturvern blir fremstilt som det det egentlig er: Ar
beid for kvalitet , mangfold og et rikere liv. 
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UTEN PLANTER, INGJEN JORD 

- OG OMVENDT 


På bakgrunn av hva man vet om hvor mye jord som årlig går tapt ved erosjon, 
kan man regne ut at vi går mot magre kår for plantelivet: om 150 år vil all mat
jord på kloden være borte. Nå skal man riktig nok ikke ta den slags regnestyk
ker bokstavelig, kanskje vil det ta litt lenger tid, kanskje vil prosessen gå enda 
litt raskere. Men det som teller er at jordsmonnet er i ferd med å forsvinne fra 
klodens overflate, og at dette kanskje er det alvorligste av alle naturvernproble
mer i dag, ettersom jordsmonn er en forutsetnng for planteliv, som igjen er livs
grunnlaget for dyr og mennesker. 

Når jordsmonnet er på vei ut, kan en kampanje for vern om plantelivet virke 
norkså overflødig: De plantene som ikke går til grunne takket være sur nedbør 
og andre forurensninger , vil likevel forsvinne , sammen med jordsmonnet, i lø
pet aven noenlunde overskuelig framtid . 

Men utviklingstendenser kan snus, pessimistiske prognoser kan gjøres til 
skamme. Hvis ikke, ville det vært liten grunn til å arbeide for vern av natur 
overhodet. Og nettopp vern av planter betyr også vern av jordsmonn. Her er det 
snakk om en gjensidig avhengighet: uten planter, ikke noe jordsmonn - uten 
jordsmonn, ingen planter. 

ruCN (Den internasjonale naturvern unionen) og WWF driver i 1984/85 en 
verdensomspennende kampanje for vern av planter. Man tar her først og fremst 
sikte på å verne mangfoldet avarter og å redde planter som er truet av utryddel
se. Dette er et viktig naturvernarbeid som ikke minst har avgjørende nytte
aspekter. Arter som går til grunne i dag, kan ha egenskaper som kunne ha blitt 
til nytte for menneskene en gang i fremtiden , som mat , i medisin eller industri . 

Å verne plantelivet er derfor en grunnleggende naturvernsak - enten det gjel
der en enkelt, truet art eller et sjeldent plantesamfunn, hele artsmangfoldet eller 
vegetasjonen som helhet, slik den dekker jordsmonnet over alt der menneskene 
ikke har satt for dype spor. 

Ballblom. Foto Pål Hermansen 
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bety å verne naturen! 

Diskusjonsinnlegg om hvordan naturvern 
skal defineres er intet nytt i naturvernets 
historie. I seneste tid har begrepsforståel
sen blitt trukket inn i forbindelse med 
utviklingen av medlemstallet. 

Et trekk som går igjen er at en del for
søker å definere naturvernbegrepet etter 
eget behov, dvs. en vil holde utenfor det 
som skaper konflikt med egne interesser. 
Uten å polemisere over dette, må det 
kunne fastslås at dersom en ikke skulle 
kunne verne noen vassdrag med høyt 
energipotensial, ingen våtmarker som 
kunne tørrlegges, ingen skogområder på 
bedre boniteter og ingen dyrearter som 
av natur er jegere og vil jakte også tam
dyr, da har det lite med vern i naturvern
lovens forstand å gjøre: «bevaring av na
turens kvalitet for fremtiden.» 

Naturens kvalitet 
hele variasjonsvirkdommen 

«Naturens kvalitet» betyr hele varia
sjonsrikdommen. Menneskene lever av 
naturen og må i de fleste tilfelle omforme 
arealer og produksjon for sine formål, 
men innenfor skalaen av naturdispone
ring og forvaltning skal naturens varia
sjonsrikdom være representert. Dette in
nebærer at f.eks. ikke alle arter kan fort
sette å eksistere alle steder i opprinnelig 
utbredelsesområde, men noen steder må 
det være. I spørsmålet om målestokk 
internasjonal, nasjonal eller lokal- er det 
naturgeografiske, eventuelt dyre- og 
plantegeografiske perspektiv kanskje det 
egentlige viktige: Arter, men i særlig 
grad underarter og geografiske raser har 
sine særtrekk betinget av variasjonen i 
livsmiljø etter klimatiske og geografiske 
gradienter. Både utviklingshistorisk og 
om en skal tale om et lands «nasjonale» 

vegetasjon og fauna, er det ikke minst de 
geografiske varieteter som er betydnings
fulle. 

En annen bevegelse 

Noen anbefaler å hive over bord saker 
som er mer kontroversielle, og å se hen 
til hvilken linje andre organ har slått inn 
på som mer salgbar eller pop hos et stør
re publikum. Nå er det selvsagt viktig at 
Naturvernforbundet har bred tilslutning, 
men det er egentlig intet oppnådd dersom 
en nærmest skal starte en annen bevegel
se for å få flere medlemmer. Dertil kan 
det være tvilsomt hvor stabil den støtten 
vil vise seg å være som en har hentet på 
løssalgmarkedet. Det som har gitt Natur
vernforbundet dets anerkjente posisjon, 
er ikke bare dets relativt høye med
lemstall, men bevegelsens program og 
profil. Det har vært den eneste «rene» na
turvernorganisasjon . Også andre opp
gaver er vikige, men disse har gjene an
dre ineressegrupper som sin særlige sak. 
Hvis ikke Naturvernforbundet lenger skal 
ha vern av norsk naturs totale mangfold 
som hovedsak, er det ingen annen orga
nisasjon som har det. En vil i så fall ha 
godtatt den situasjon en har fått i resten 
av Europa utenom Skandinavia, der 
valgmulighetene ikke lenger eksisterer. 
Naturvern i Norge må derfor fortsatt bety 
å verne naturen! 

Jeg tror ikke Forbundet har tapt på sin 
konsekvens i standpunkt når det gjelder 
vern av noen del av naturen, og slett ikke 
vassdragsnaturen . Når Alta har vært 
nevnt, tror jeg ikke bakslaget i med
lemstall skyldes naturvernmomentet og 
Forbundets holdning i denne på flere vis 
meget spesielle saken, og som også om

fattet helt andre aspekt. Forbundet var 
ikke delaktig i den fysiske aksjonen, men 
det måtte få en virkning når massemedia 
gjennom 2 år nesten konsekvent snakket 
om «naturvernaksjonen i Alta». Ellers er 
det grunn til å peke på at arbeidet med 
vern av naturkvaliteter i kulturlandskapet 
ikke har vært lettere å få oppslutning om. 

Uerstattelig og 
annerledes 

Det er utmeket - som en del går inn 
for - om Naturvernforbundet med lokal
avdelingene i større grad også kan skape 
bevissthet om naturkvaliteter i nærmiljø
ene (inkludert de bymessige miljøene), 
og videre at en legger stor vekt på å få 
frem hvilke sosiale verdier vi har i natu
ren: den ressurs naturen er for skjønn
hetsopplevelse og erfaring av noe som er 
uerstattelig og annerledes i vår tidsalder. 
Dette har vel også skjedd tidligere. Etter 
min vurdering har tidsskriftet holdt en 
høy standard og har i stor grad forent 
kvalitet og popularitet i stoffvalg. Hva 
som kanskje kunne antydes, var at en 
søkte å unngå en polemisk og mulig så
rende form, selv som tilsvar i diskusjoner 
der ikke nettopp sakligheten har vært 
fremtredende. Naturvernideen skulle ha 
en åpenbar appell til de fleste mennesker. 
Som en skogeier uttrykte det en gang un
der en befaring da vi snakket om egenar
ten i den naturen vi så omkring oss: «Jeg 
kan ikke skjønne annet enn at alle burde 
ha interesse av at det blir tatt vare på sli
ke verdier.» Det har de også i det lang
siktige perspektiv - det er den store opp
gave for en ideell naturvernorganisasjon 
med opinionsdanning som en hoved
oppgave å oppnå at de blir seg dette be
visst. 

Av Sigmund Huse 
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Samlet plan for vassdrag 
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Til tross for en del viktige innvendinger hilser 
Naturvernforbundet forslaget til Samlet Plan for 
vassdrag velkommen. Spesielt oppløftende er det 
å registrere at naturvernets utgangspunkt for ar
gumentasjon er blitt akseptert og seriøst vurdert 
- på lik linje med utbyggingsargumentene. I så 
måte representerer Samlet Plan et gjennombrudd 
for naturvernarbeidet i Norge. Dette gjelder 

f.eks. det faglige opplegget som omfatter en 
grundig registrering av verneverdier i vassdrag 
og konsekvenser av bestemte utbyggingsalterna
tiver. De kartfestede opplysningene må bet rakes 
som svært verdifull informasjon. Sammenliknet 
med tidligere praksis vil de bidra til å demokrati
sere beslutningsprosessen ved at vesentlige opp
lysninger blir tilgjengelige for alle parter. 

Ideen til en samlet plan for vassdrags
forvaltning i Norge sprang ut av den 
mangeårige konflikten mellom utbyg
gings- og verneinteresser. I alt for lang 
tid var utbyggingsinteressene i praksis 
enerådende. Først i de senere år er dette 
bildet blitt rettet noe opp gjennom ver
neplaner. Imidlertid har det vært et stort 
behov for en samlet oversikt over 
utbyggings- og verneinteresser knyttet til 
de vassdragene som ennå ikke er vedtatt 
utbygd eller gitt varig vern. Endelig har 
vi fått en slik plan , og dette faktum gir 
Naturvernforbundet god grunn til å 
uttrykke sin tilfredshet. 

Naturvernforbundet finner imidlertid 
også grunn til å beklage at planene har 
kommet så sent Mange verdifulle vass
drag er bygget ut som følge av isolert 
vurdering og tilfeldig utbyggingspoli
ti kk . Planen , slik den foreligger nå , er 

heller ikke omfattende nok. Som kjent 
ble 25 vassårag - herunder Saltfjellet! 
Svartisen, Stryne-delen av Breheimen og 
Etna/Dokkavassdraget - trukket ut av 
planen. Årsaken ble angitt å være hensy
net til energidekningen og at prosjektene 
ble «antatt å være blant de mindre kon
troversielle» . 

l hvert fall den siste delen av denne 
vurderingen må en kunne kalle skive
bom. 
Store forsinkelser i konsesjonsbehand
lingen for en rekke av disse vassdragene 
har gjort denne argumentasjonen for se
parat konsesjonsbehandling uaktuelL Na
turvernforbundet har derfor bedt Regje
ringen om umiddelbart å ta disse vass
dragene inn i det rullerende vurderings
systemet i Samlet P lan. 

Forbundet mener at en økt energiet
terspørsel fram til århundreskiftet kan 

dekkes ved en utbygging av de vass
dragene som virkelig er lite kontrover
sielle samt målbevisst satsing på energi
økonomisering - slik som forbundet har 
krevd i mange år nå. 

Som nevnt er forbundets hovedinn
trykk at det faglige arbeidet med Samlet 
Plan ligger på et høyt nivå. Opplegget er 
ryddig, konsekvent og med få «indre 
motsetninger». Imidlertid burde en faktor 
som biologisk produksjonsevne blitt re
gistrert og trukket inn som en del av na
turvern vurderingen. 

Ellers legger planen svært stor vekt på 
at de negative konsekvensene ved kraft
utbygging kan bli dempet gjennom av
bøtende tiltak. Forbundet er usikre på om 
dette er realistisk vurdert ut fra de økono
miske og politiske forutsetninger som 
foreligger. 

Planen gir dessuten uttrykk for en 
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sterk tro på sysselsettingseffektene ved 
vassdragsutbygging. Selvsagt vil utbyg
ging gi arbeidsplasser, men forbundet ser 
ingen grunn til å bruke sysselsetting som 
et argument for kraftutbygging. Det of
fentlige kan oppnå minst like store sys
selsettingseffekter ved å investere i andre 
typer tiltak. 

Naturvernforbundet foreslår en rekke 
forandringer i den prioriteringsrekke
fØlgen som er foreslått i Samlet Plan . 
Ved som nevnt å satse på tiltak som kan 
gi effektiv energiøkonomisering, kan 
veien fram til eventuell konsesjonsbe
handling gjøres adskillig lenger for 
mange av vassdragene. Forbundet un
derstreker også at de vassdragene som er 
plassert langt bak i køen, straks må vur
deres med henblikk på overføring til ver
neplanen for vassdrag. 

Forbundet ser det som svært viktig at 
Samlet Plan - slik den endelig blir ved
tatt - må bli bindende for rekkefølgen av 
framtidige konsesjonsbehandlinger, og at 
effektive virkemidler blir iverksatt for å 
få planen gjennomført. Hovedansvaret 
for gjennomføringen må fortsatt være til
lagt Miljøverndepartementet. 

A.Å. 

Naturvernrådet om 
Gaularvassdraget 
Etter at miljøvernminister Rakel 
Surlien og olje- og energiminister 
Kåre Kristiansen siste høst ble in
vitert av Gaular kommune til be
faring i vassdraget, kom Statens 
Naturvernråd med denne uttalelse: 

Gaularvassdraget er et av de 
vassdrg som har fått sin plassering 
i departementets forslag til Samlet 
Plan . Høringsrunden for Samlet 
Plan utløp 15. november og miljø
verndepartementet sendte kort tid 
etter ut en melding om resultatet 
av høringsrunden der det bl.a. 
gikk fram at kommunene i stor ut
strekning hadde gitt sin tilslutning 
til planen. 

Statens Naturvernråd vil advare 
mot at departementene åpner for 
nye utspill etter høringsfristens 
utløp . 

Dette vil lett kunne utløse lik
nende krav i forbinde.lse med and
re vassdrag og dermed skape stor 
uro i denne fase av saksbehand
lingen. 

Statens Naturvernråd ber om at 
Samlet Plan blir forelagt Stortinget 
på basis av de høringsresultater 
som forelå innen fristens utløp 15. 
november. 

Soltunprosjektet 


Av Tor Schmedling 

Østfold fylkeskommunes engasjement i energisektoren 
skjer via energiverket Østfold Kraftforsyning. Handlings
programmet til Østfold Kraftforsyning forteller at det også 
skal bearbeides med utnyttelse av alternative energikilder, 
blant annet solenergi til boligoppvarming. 

Som et ledd i dette har Østfold Kraftforsyning tatt initi
ativet til Soltunprosjektet - 7 energi- og miljøvennlige ene
boliger. Disse skal ligge på Jeløya i Moss kommune i til
knytning til et nyopprettet boligfelt; Tronvik Skog. Opp
føringen av husene regner man med skal skje våren 1985. 

Eneboligene ligger samlet omkring et 
tun . Inngang til hvert hus skjer fra tunet, 
hvor det også i tilknytning til garasjene 
skal være et fellesrom på 20 m2

. Bolige
ne på to etasjer er tegnet av arkitekt 
MNAL Jan Jansen og Marit Johansen, 
Moss . Total boligflate er på 138 m2 (eks. 
havestue) og er beregnet for PSV -finan
siering. 

Det sydvendte taket er konstruert som 
en solfanger. Oppvarmet vann trans
porterer varmen til en varmevegg inni 
huset (varmemagasinet) på 10 m3 

. Sol
varmen brukes til oppvarming av varmt
vannet og til boligoppvarming. Varmen 
som brukes til oppvarming av huset, hen
tes ut igjen ved hjelp av luft som suges 
gjennom kanaler i varmeveggen . 

Solvarmeanlegget er slik konstruert at 
tilgjengelig solvarme blir brukt først, 
mens det blir «etterfylt» med nødvendig 
elektrisitet. Dette skjer automatisk. Man 
regner med at solvarmeanlegget vil bety 
en energibesparelse på 7 - 10 000 kilo
wattertimer pr. år, hvilket med dagens 
priser tilsvarer 2-3 000 kr. 

So]varmeanlegget vil føre til en mer
kostnad på 60000 kroner for hvert hus . 
Siden dette er et prøveprosjekt, finansie
res disse ekstraomkostningene av Østfold 
Kraftforsyning. Til gjengjeld forplikter 
beboerne seg til over en 4-års periode å 
foreta enkelte målinger og presentere et 
energiregnskap for Østfold Kraftforsy
ning. Ved spesielle anledninger og et 
begrenset antall ganger må huset også 
være åpent for demonstrasjon . 

Solvarmeanlegg i hus er ikke av helt 
ny dato . Man regner med at det finne s 
omkring 100 hus med solvarmeanlegg 
her til lands. I Danmark og Sverige er det 
til sammenligning flere tusen . 

Det nye når det gjelder Soltunhusene, 
er at et fylkeskommunalt energiverk tar 
initiativet til og står som ansvarlig for 
gjennomføring av prosjektet. Det at det 
offentlige nå engasjerer seg sterkere og 
på nye måter i arbeidet med å nyttiggjøre 
alternative energikilder, er en ytterligere 
anerkjennelse av at dette er et betyd
ningsfullt arbeid. 

ff 
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Av Terje Larsen 

GAMMEL BUKK- NY HAVRESEKK 
Det er uforenlig med grunnleggende demo
kratiske leveregler å la ett organ forvalte både 
leveranser og brukernes interesser. 
Derfor skal Statskraftverkene skilles ut av 
NVE. 
Nå ønsker energidirektoratet og de lokale 

kraftverkene myndighet over all energiplan

legging. 

Dette er bukken og havresekken på ny. 


Prinsippet er klart 
Statskraftverkene er den avdeling innen 
NVE som leverer kraft, men NVE er og
så satt til å forvalte andre interesser i 
vassdragsplanleggingen. Nå vil Stats
kraftverkene trolig bli skilt ut fra NVE. 
Dette skjer på tampen av 
kraftutbyggingsepoken i vår historie ... 

Vi kan se tilbake på en årelang debatt 
av prinsipiell natur. Grunnlaget for be
slutningen om skilsmisse er at en slik 
sammenblanding av leverandØrinteresser 
og forvaltningsansvar ikke kan godtas i 
et samfunn som gjeme vil være demo
kratisk. Vi er dårlig tjent med bukker 
som passer havresekker. 

Gammel nyhet 
Under NVE's hatt ligger også energidi
rektoratet. Fram til januar 1982 het eta
ten Elektrisitetsdirektoratet. Naturvern
forbundet var blant de som først applau
derte da direktoratet ble omdøpt. I gratu
lantenes rekker står vi også når de lokale 
elektrisitetsverk skifter ham og forvand
les til lokale energiverk . 

Men et navnebytte alene forandrer 
ikke figuren til noen av oss. Nevneverdi

ge endringer er heller ikke skjedd i 
Energidirektoratet hvor stOlt sett de sam
me personene steller med det etaten alltid 
har syslet med - elektrisitetsforsyningens 
mer tekniske sider. Imidlertid ser vi at 
Energidirektoratet også ønsker å få an
svaret for energiøkonomisering på alle 
områder. Det er da vi får en sterk på
minnelse om bukken og havresekken. 
Derfor gjelder det nå, klart og tydelig å 
trekke opp grensene for hva som bør væ
re arbeidsområdet til de som skal levere 
energI. 

Det nye beitet 
Skillet må settes mellom to ulike områ
der. På den ene siden plasseres retten til 
og ansvaret for energileveransene. På 
den andre siden plasseres energiforval
taningen. Her skal leveransene forvaltes 
ut fra ressurspolitiske mål og brukernes 
interesser. Hvis leverandørene også skul
le få ansvaret for planleggingen på dette 
området, har de klart å grave seg under 
gjerdet og inn på et nytt beite hvor de 
som nevnt ikke hører hjemme. 

Er dette spissfindig prinsipprytteri? 
Pleier vi gammelt nag? Langt i fra. På 

steder hvor kraftoverskuddet er betydelig 
finner vi lokale energiverk som motar
beider enøk. De er redde for at effektive 
enøktiltak vil gjøre det vanskelig å om
sette kraften til en god nok pris, en frykt 
vi ikke har problemer med å forstå. Slik 
viser nemlig virkeligheten med all mulig 
tydelighet hvor forskjellig leverandørens 
og forbrukerens interesser er. 

Men vi kan da også se kommuner som 
pålegger de lokale verkene å sette inn til
tak for å hente ut den gevinsten som lig
ger i enøk. Det skjer selvfølgelig der 
hvor en ikke får mer ny kraft. 

Hvis energidirektoratet skulle få rett til 
å planlegge enøktiltakene for forbruker
ne , så kan en og samme etat bestemme 
mye av både tilbuds- og etterspørselsut
viklingen etter grunnregelen: Kraftige 
enøk-tiltak gir lav kraftetterspØrsel, sva
ke enøktiltak gir vekst i etterspørselen . 
Ved å sikre seg forvaltningsansvaret, kan 
altså direktoratet utsette enøktiltakene til 
den dag det ikke er mulig å bygge ut mer 
kraft. 

En trenger ikke tro på konspirasjoner 
og utpeke ondskapen som blåslips og ku
lepenn av metall for å trekke denne slut
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ningen. Det er snakk om rasjonell til
pasning fra en sektorinteresse som i ge
nerasjoner har levd av kraftttiJførsler. 
For bukken er havre et rasjonelt ønske. 

Kompetansekravet 
Energidirektoratet bør ha ansvaret for 
energiøkonomisk planlegging av energi
leveransene. Denne jobben kan de svært 
godt, med mer enn en generasjons iher
dig erfaring som ballast. Men hva slags 
kompetanse det å sprenge i fjell og strek
ke ledninger gir til å kunne planlegge og 
gjennomføre enøk i et boligutbedrings
program, det er svært vanskelig å fatte. 

brukersektorene både lokalt og i hele lan
det. Stikkordet for all god energiplan
legging ligger i akkurat dette: å knytte 
sammen interessene på en likeverdig må
te. 

Ideelt maskineri mangler 
drivstoff 
Organisasjonsapparatet som etter inten
sjonene er bortimot ideelt, ligger ferdig 
utbygd, men er dårlig utnyttet. Da en 
innførte fylkesplanleggingen var det ikke 
bare for å få et apparat som kunne hånd
tere spørsmål som angår et helt fylke . En 
skulle også samordne kommunenes , sek
torenes og fylkeskommunens ressurs
planlegging. Endelig skulle Miljøvern
departementet koordinere dette med 
hvert enkelt departement. Svakheten har 
vært manglende midler til å gjennomføre 
planene. 

Det burde være selvsagt at myndighe-

Slikt kan boligsektorn selv best. Det 
samme gjelder industri-, samferdsels
sektoren og andre. Ingen kan vente at 
folk er eksperter på alt. En slik forvent
ning er regelrett umennskelig. 

Rett og ansvar for energiplan
legging hos forbrukerne 
Andre land har fattet nødvendigheten av 
et organisatorisk skille mellom leveran
ser og forvaltning . Det normale er at ho
vedansvaret for enøk hos forbrukerne 
legges til det departement som har med 
bygninger å gjøre. Å legge forvaltnings
ansvaret på tilførselssiden ville interna

ten til energiforvaltning legges hos Mil
jøverndepartementet, som er pålagt an
svaret for å planlegge ressursforvaltning
en og den ovenfor nevnte koordinering
en . 

Ved innføring av enøktiltak får en og
så større effekt ut av et organisasjons
apparat som er etablert, og vi unngår 
oppbygging av nytt byråkrati. 

Energidirektoratet har ingen kontakt
flate tilsvarende Miljøverndepartement
ets langt mindre noen systematisk og 
etablert planprosess egnet for 
sektorsamordning . 

Vi kan anta at interessen for planleg
ging øker i takt med mulighetene til å 
kunne sette planene ut i livet. Tilførsel av 
midler vil åpne for å opprette permanente 
energiutvalg i hvert fylke . Ved å sette 
sammen utvalgene med representanter 
fra de viktigste forbrukersektorene, na
turvernet og en fra energiforsyningen blir 

sjonalt sett plasere Norge i en merkelig 
særstilling. 

En av de mange egenskapene som gjør 
energi til en 'Svært så spesiell dronning 
blant ressursene, er at den brukes i en
hver sammenheng . For å kunne planleg
ge energiforvaltning blir det derfor også 
nødvendig å knytte de viktigste sektorene 
sammen når det legges opp en energi
plan . 

Særlig viktig vil enøk bli i kommunal 
og fylkeskommunal planlegging . 

Derfor bør ansvaret for energiplan
leggingen plasseres slik at en kan sikre 
en samordning mellom de viktigste for

knippet av forskjellige interesser orga
nisert på en ryddig måte. Ved å legge ut
valgene på fylkesnivå kan en bygge opp 
en energikompetanse det ville vært umu
lig for hver enkelt kommune å koste på 
seg og uten at det kommer for fjernt fra 
de lokale problemene. 

Reis debatten! 
Energidirektoratets mandat er 
uklart. Samtidig ser vi at bukken 
sniker seg inn på havresekken ved 
at enøkmeldingens forslag til midler 
er nært knyttet til at det er energi
forsyningen som skal ha innflytelse 
over dem. Som naturvernere kjen
ner vi bukkens spisevaner. Derfor 
må vi reise en debatt som kan kom
me til å gi en avklaring av større be
tydning enn den som i sin tid av
slørte den uheldige plasseringen av 
Statskraftverkene under NVE's hatt. 

Tegninger av Thore Hansen 
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I bruset fra Skoltefossen: 

KAPPALA-FISKE POPULÆ T SOM ALDRI FØR 

«Jeg har vært med å ta over 60 laks i ett kast. Men det var 
i glansdagene før i tiden da Neidenelva kunne gå full av 
laks. Får vi nå like mange laks på et døgns fiske, er vi stor
fornøyde. }} 

Det er en av veteranene fra Kappala-fis
ket i Neiden, Otto Borisen, som ·~ )teller 
dette. For ham, som så mange andre 
beboere rundt Neidenelva, har dette fis
ket sikret innbyggerne viktige inntekter. 
Fisket pågår fortsatt med stor intensitet i 
tre uker i sommersesongen. Mange fa
milier deltar. Lagene fisker ett døgn 
hver. I hvert lag er det fem mann, hver 
med sin oppgave. Borisen var formann 
for det laget vi opplevde i aksjon . Og 
laks ble det, seks i første kast kl. 18, sju 
kl. 20 og fire kl. 22. Her er både små- og 

storlaks å hente, og stemningen ved 
Skoltefossen er upåklagelig. Fisket er 
faktisk i ferd med å bli vel populært. 
Svært mange turister møter opp når kas
tene går, for å studere denne fiskemeto
den som ellers er ukjent i Norden. 

Samstemt lag 
Nota som annenhver time seiler ut i Skol
te fossen er egentlig bare et gam på 3 1/2 
favn. Til flåen er fest kork, til botn runde 
steiner. Formannen i laget går foran, det 
er tre mann som kaster. De øvrige to har 

som oppgave å hale inn nota slik at den 
får den korrekte formen. 

Et vellykket kast krever at laget er 
samstemt. Fra kastet går til laksen er lan
det går det ikke særlig mer enn et minutt. 
Da gjelder det å vite hvordan en skal 
handtere redskapen. 

Kasterne balanserer ut på en liten mo
lo. I kastøyeblikket gjelder det å gi nota 
den riktige slyngen . Midterste kaster 
slenger redSkap fra seg, de andre mer til 
side. Så gjelder det å håve inn fangsten 
uten at noen laks kommer seg over eller 

ekst John roto Ola Røe 

.
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under. I ett av kastene vi så, var det en 
kjempelaks som skjøt seg gjennom gar
net som en torpedo og frigjorde seg. Så 
snart gamet var landet, ble laksen sluppet 
opp i et kar med rennende vann. Der 
svØmmer den til neste dag kl. 14 da 
fangsten veies, noteres og deles . 

«Bjørnelabb» 
Ordet kappala skriver seg fra finsk og 
skal ha med «bjørnelabb» å gjøre - fiske
metoden sammenlignes altså med en 
bjørnelabb som slår kloa i fisken. Dette 
stemmer godt med det som foregår. 

Når dette fisket tok til, har man ingen 
klar formening om. Otto Borisen, som i 
lang tid har arbeidet for skoltesamenes 
rettigheter, hevder å ha brev fra Tsar 
Ivan den Grusomme fra 1517 på at skol
tesamene har rett til dette fisket. 

Skoltesamene har i en lang rekke år 
levd i skyggen av de store begivenhetene 
i samenes land. I mangt er det slik at de
res kultur og rettigheter er glemt. Det 
fins enda til de som hevder at skoltesa
mene er et utdøende folk. 

Det er langtfra tilfelle! 
Befolkningen i Neiden er representativ 

for de mange stammers møte på Nord
kalotten. Den består av mennesker med 
både samisk, finsk, norsk og russisk bak
grunn. Rundt bordet i hytta til kappala
fiskerne noterte vi navn som Uno Lap
palainen, Hilmar Inger6inen, Kjell 
Strand, Anton Jensen, Trond Sivertsen 
foruten Otto Borisen. 

Eldorado for fiskehistorier 
Vi hadde ikke vært lenge i Neiden før vi 
satt tilbake med en lang rekke fiskehis
torier. Enhver utenforstående vil skjønne 

at en må kunne sin jobb om dette skal gå 
godt. Otto Borisen kunne f.eks . fortelle 
om den gangen han fulgte med nota ut i 
fossen. Han husker utmerket hvordan 
han så etter tobakkspungen der den føk 
foran ham. Tanken gikk også til penge
boka der det lå ikke så få hundrelapper. 
Men godt gikk det. Borisen ble halt i 
land som laksen, fikk tørket både seg og 
pengesedlene og satt igang på ny . Bori
sen er ikke den eneste som har stiftet 
slikt bekjentskap med Skoltefossen . Og
så Kjell Strand har hatt seg en tur i fos
sen . 

I årenes løp er det mye fint folk som 
har besøkt Skoltefossen, Nikita Krusts
jov var her og nøt laksen sammen med 
legendariske Jakob Arvola og andre stor
karer fra Neiden. 

Kong Victor Emanuel av Italia besøkte 
også Neiden i sin tid . Kongen, som var 
en liten mann av korpus, lot seg bære av 
Gustav Arvola ut på en passelig stein i 
elva. Der studerte han laksefiskets kunst 
fra orkesterplass . Følgen var at Kong 
Victor Emanuel etter hvert fikk stor tillit 
til dette folket. Oppasseren ble enda til 
tilbudt et gods i Italia, noe han aldri kom 
til å bry seg om. 

Døgnet løper lett av sted ved Skolte
fossen. Kappalafiskerne stiver hverandre 
opp med svartkaffe og historier. Tre ut
slitte kortstokker i vinduskarmen vitner 
om hva ventetiden forøvrig har gått til. 
Men så snart tiden for kast nærmer seg, 
rykker det i nervene til Otto Borisen og 
de andre i laget. Fisket har gått dem i 
blodet, fossen drar dem hver sommer til 
seg. 

Og laks blir det i bruset fra Skoltefos
sen. 

FARGEKLATT I 
NÆRMILIØET 

Den grå og triste gangbroen 
ved Ski jernbanestasjon, som 
var overstrødd med vulgære 
slagord og nazitegn, skinner 
nå i alle regnbuens farger. 
Det er Ski Natur og Ungdom som 
sammen med bl.a. Sander 
barnehage har svingt kosten og 
satt farge på tilværelsen . 

- Vi synes det så for ille ut. 
Derfor skrev vi brev til 
kommunen og NSB, og samme 
dag 
vi fikk svar kjøpte vi maling 
og satte igang, forteller Anne 
Granberg i Ski Natur og 
Ungdom. 
Først ble hele muren grunnet 
med hvitmaling, og så slapp 
barna til. Og dermed fikk Ski 
sentrum en sårt tiltrengt 
fargeklatt. 

Tekst og foto: 
Ragnar Mil/stein. 
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Ærbødighet for naturen 


stend ei bJørk i bergo nord 
og vidt so veks henas røter; 
so er fulli karmann-hugen, 
detfysste han kjeme påføter. 

. Gammelt stev. 

I Minervas kvartalskrift nr. 4, 1969 
står en artikkel av Aasmund Brynild
sen, «Om Henrik Wergelands dikt
ning» . Den angår naturvernet. Siden 
artikelen er omfattende og tidsskriftet 
ikke helt lett å skaffe, har jeg valgt å 
forme et fritt utdrag og en fri videre
føring av Brynildsens fremstilling. 

* * * 
sitt store diktverk «Skabeisen, 

Mennesket og Messias» beskriver 
Wergeland hvordan menneskeånden 
blir til. Åndens guddomsgnist - ordet 
- oppstår på Adams lepper som en 
skapende, ordnende, tolkende og er
kjennende kraft. Ordet gir den sans
bare verden orden og mening; han har 
nådd det hvilende, rolige midtpunkt 
hvorfra han kan overskue og beherske 
sansenes hvirvel. Og så heter det: 

«Og jeg, da jeg saae 

mig Selv imidten rolig, raabte højt: 

«Jeg seer, Jeg er!» 

Hør, da jeg dette sagde 

og hørte Selv, jeg sagde det: saa vids

te 

jeg at jeg var, saa vist som Solen var, 

thi Begge saae jeg: og jeg vidste da, 

at Livsensstraalen, som jeg fikk fra 

Solen, . 

og som betvang nu Alt, var den som 

kaldte 

sig Selv nu: Jeg.» 


Her er vi, sier Brynildsen, ved den 
visshetens kilde som Wergelands in
spirasjon sprang frem av: Vissheten 
om at denne «Livsensstraalen» som i 
oss er nådd til bevissthet o"m seg selv 
- det er hele skapningens livsgnist, 
det er lyet, Guds øye, som ser og fat
ter seg selv i mennesket. I Guds veldi
ge vesen er mennesket de klare øyne 
og det våkne sinn. 

Erkjenneslen av dette knytter men
nesket til hele skaperverket og for
plikter oss overfor det. Gjennom oss, 
den delen av skaperverket som er 
kommet til bevissthet om seg selv og 
verden, er en guddommelig ska
perkraft selv blitt seende, tenkende og 
ihukommende, og dermed i stand til å 
elske og glede seg ved det skapte. Og 
denne kjærlighet til skaperverket er 
menneskets oppgave og historiens 
mål. Vissheten om dette kan være sel
ve grunnlaget for vårt liv. 

Derfor må vi lære barna ærefrykt 
for sine sjelelige muligheter, og 
gradvis la dem først oppleve og siden 
også forstå sin evne til kjærlighet til 
naturen. Menneskesjelen kjenner seg 
igjen i alt, vet seg i slekt med alt, 
fordi den selv i sin utvikling har gjen
nomvandret alle naturens riker. Og 
den kan føle ømhet og kjærlighet til 
den klode som gav den liv og oppfost
ret den. «Der er slektskap mellom sje
len og stjernene», enhet mellom land-

Av Jørgen Vogt 

skap og sinn. For enhver gjelder det at 
hans bilde av omverdenen er med
bestemt av hans egne holdninger, 
hans eget sinn. Og et godt og givende 
omverdensbilde er i sin tur nødvendig 
for · den enkeltes omsorg for naturen 
og landskapet. 

Men hva med en mennesketype 
som i «i månen månen, og intet annet 
ser», og som i naturen bare ser råstoff 
- og energitilganger for sitt eget be
gjær? Hvis denne holdning får rå 
grunnen, vil den etterhvert legge jor
den mer og mer øde. De som utplynd
rer og ned tynger sin egen mor, har alt 
for lenge fått smykke seg med ord 
som fremskritt og utvikling. «Den 
0mhed for Kloden der ammet dig op, 
det er Aandenes Fedrelandskjærlig
het.» 

Grunnlaget for og meningen med 
vårt liver altså omsorg, ærbØdighet 
og ansvar for naturen, den naturen 
mennesket selv er et ledd i; det ten
kende og vitende leddet, men like 
fullt bare et ledd. Vi må derfor øve 
opp vår evne til å oppleve enhet med 
og forpliktelse for naturen, evnen til 
samhold med medskapningen og 
medmennesket. Samt lære å mestre 
vår grådighet, vår sløvhet og vår ma
kelighet. Vi kan i langt større grad la 
ærbØdighet for og kjærlighet til natu- ' 
ren være utslagsgivende for våre 
handlinger og overveielser. " 
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Dorthea Stensen 

BARNDOMMENS 

BLOMSTERBAKKE 


Blomsterbakken var en knause med 
tynt jordsmonn i utkanten av den 
brattlendte enga. 

Selv i den tid man utnyttet så å si 
hver flekk og tildels skar graset med 
ljå mellom steinene, var det ingen 
som så nytte i å gjødsle og slå denne 
tørre skråningen . Eller - kunne det 
tenkes at noen voksne syntes denne 
flekken var vakker, eller sparte den 
for oss barn? 

I hver fall, av planter' jeg kan huske 
var der: tiriltunge (og aldri senere så 
jeg slik en gull-farge!), blåklokker, 
prestekrager, tjæreblom, pengegras, 
fuglevikke og småsmelle. A v og til 
dukket der også opp villjordbær. Men 
man måtte være meget påpasselig 
hvis man ville sikre seg en munnfull, 
for disse var også de voksne «glo et
ter» . 

Dette var en kjær plass, hvor små
unger kunne roe seg lange stunder og 
la de voksne ifred med sitt slåtte-ar
beid. Vi bandt sammen grasdukker 
la sammen grasstrå i kryss og bandt 
rundt med andre grasstrå, og brukte 
marikåpp til skjørt. Når vi så pyntet 
dem litt med blomster, syntes vi 
grandgivelig det lignet virkelige duk
ker som vi knapt hadde sett. Slike sa
ker ble regnet for luksus i 30-årenes 
Bygde-Norge. 

Men det viktigste var å plukke 
blomster til mor. Det var om å gjøre å 
lage fine buketter md flest mulig far
ger. Jeg likte best prestekragene og de 
himmel blå blåklokkene. 

Ryllik var en vakker blomst som 
kunne være både kvit, svakt rosa og 
lillafarget. Allikevel var jeg sint på 
rylliken. Den hadde så sterk stilk med 
kvasse kanter. Mine små, bløte 
fem-års barnenever greidde ikke å sli
te av rylliken, så den måtte jeg la stå. 

Så var det da å gå i prosesjon opp 
til stua der mor for en stund hadde 
forlatt slåttemarken for å tilberede 
middagen. Hun stod ved komfyren, 
forkavet og svett etter slåttearbeidet 
og av varmen fra vedkomfyren. Men 
hun tok alltid imot oss med overrask
else og glede. 

Akvarell av Sissel Gjersum . 

Og vi små løp glade og lykkelige ut 
i sommeren igjen, forvisset om at mor 
ikke var så langt borte, og om at vi 
hadde skjenket henne en glede. 

Da jeg tyve år senere under et be
søk i barndomshjemmet, tok en tur 
nedover markene i juli måned, fant 
jeg ut at min barndoms blomsterbakke 
femdel es eksisterte, selv om slåttear
beidet nå foregikk mer sporadisk av 
fremmede som leiet markene. 

I tanker plukket jeg en bukett. Til 
min overraskelse var de der alle de 
blomster vi hadde plukket som barn 
på selvsamme sted . Selv ryllik var 
der, men nå greidde jeg å plukke den 
som ingen ting. 
Naturen hadde greidd å opprettholde 
denne rikdommen av blomstrende 
vekster i alle disse år - og hvor langt 

bakover i tiden? - uten andre forstyr
rende inngrep enn noen blomsterpluk
kende barn. 

I dype tanker vandret jeg oppover 
til min mors hus, som nå var nytt . 
Hun var også nå i ferd med · å lage 
middag, men nå i sittende stilling ved 
en elektrisk komfyr. Jeg overleverte 
blomstene på samme måte som da jeg 
var liten pike, og min mor tok imot 
dem med samme smil og husket godt 
disse delegasjonene med barn som 
kom med blomster den gang for lenge 
siden . 

Atter noen år gikk. Jeg var igjen på 
barndommens trakter. Min mor var 
borte, slik er nå engang livets lov. 

Vemodig vandret jeg nedover til 
slåtteenga. «Ikke gå!», ropte, min 
søster etter meg. Vi var nå blitt mid
delaldrende, og jeg tenkte at det var 
da svært til omsorg, tror hun jeg er 
blitt så dårlig til beins? 

Jeg svarte ikke, og vandret avsted . 
Der var epletrærne - men så krokete 
og mosegrodde! Den var den gamle 
steinmuren som skilte åkeren fra eng
ene . - Og slåtteenga! Der var full av 
langt, stivt og strantet gras som hadde 
lagt seg flatt i regnet. 

Den som sist hadde drevet gården, 
hadde gjort forsøk på å drive inten
sivt, her skulle bli avlinger med nye 
høysorter og ettertrykkelig kunst
gjødsling. 

Hva med blomsterbakken? Jeg nær
met meg med bange anelser. Knausen 
var vekksprengt og jord og gjødning 
kjørt på. Ikke et spor etter noen 
blomst - her var det lange, strantne 
graset lagt flatt i vaser som ellers på 
enga. Her var ingen lenger som slo el
ler hesjet, langt mindre plukket 
blomster. 

Jeg skyndte meg derfra, og forstod 
nå godt søsters advarsel. 

Slik kan generasjoners kulturgoder 
som en blomsterbakke ødelegges av 
en eneste bruker med liten sans for na
turverdier. 

Takk for minnene, kjære blomster
bakke! a 
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Hva er Kolbergtjernet verd? 

Tekst og fotos 


Torgeir Lande og Ulf Myrvold 


Solstrålene leker seg gjennom det våte 
myrgresset, det gliter i dogg etter som 
solskiven stiger opp over furutoppene i 
øst. Skogen står nattsvart i motlyset og 
kaster lange skygger ut over myrene. 
Omsider er solen klar av tretoppene. Inne 
i barskogen leker solstrålene mellom 
gjøksyre- og maiblomstblader. Men gre
ner og barheng ligger som et tak over 
granenes søylehaller - bare små gløtt når 
i løpet av dagen ned til skogbunnen. Bare 
få planter kan vokse her, det blir et vak
kert, men ensformig miljØ. Enkelte dyr 
kan man finne her, hønsehauk, meiser og 
ekorn, og reven kan ha hi her inne. Også 
elgen hviler gjerne her om dagen, men 
den finner bare få beiteplanter under bar
henget, og i tidlige morgentimer søker 
den ut på myrene og til seljekrattene 
langs vannet, der det er verdifull elgmat. 

På myrene, over en strekning på et par 
kilometer, finner elgen en sann mang
foldighet av planter, helt forskjellig fra 

plantelivet inne i barskogen. Når solen i 
løpet av dagens første timer driver skyg
gene bort fra myrflaten, ligger myra der 
hele dagen i et vell av lys, som sammen 
med det fuktige livsmiljøet gir vekst
muligheter for en mengde planter, slik at 
myr- og vannkanter står som bugnende 
spiskammers for skogens planteetere. 
Grana klarer seg ikke her ute, røttene kan 
ikke ta opp oksygen nede i vannet, slik 
vieren kan det. 

Så søker røya ut til myrkanten med 
kyllingene sine, haren hopper omkring i 
buskasest om vinteren. Myriader av in
sekter finner livsgrunnlag her, legger si
ne egg på plantene over og under vann
flaten , lever av plantene og av hverand
re. En seinsommermorgen funkler det i 
hundreder av spindelvev på myrene, ed
derkoppene vet hvor maten er å finne. 
Enkelt av dem vokter et par hundre av si
ne avkom i egne yngle-nett vevd inn i 
myr-gresset. 
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Og insektene er mat for fugler - her 
hopper trostene omkring, rødstrupe og 
løvsanger smetter ut og inn av buskene. 
På de bløteste delene av myrene hekker 
vadefuglene, - vibe, storspove, rØdstilk, 
skogsnipe og enkeltbekkasin - mens 
sjeldnere gjester kan dukke opp på trek
ket vår og høst, som sotsnipe, trane og 
myrhauk. I vannet holder ender og 
strandsnipe til. 

Slik har Kolbergtjern ligget i alle tider 
som en oase i skogen . Men omkring tjer
net har det skjedd forandringer - hogst
flater har her og der laget små sår i sko
gen, en vei snor seg innover langs vannet 

et stykke. Atskillig færre orrhaner buld
rer fra myrene i vårmorgenene, færre tra
ner raster her. Noe har skjedd - fabrikker 
i Mellom-Europa har gjort det friske reg
net til gift for fisk og planter, biler ruller 
innover skogene og bringer med seg ra
dioer, motorsager og eksos, skogsdriften 
lager små ørkener for viltet hvor smyle
gresset vaier som bølgende tepper der 
skogsfuglene tidligere beitet av lyngen . I 
myrene står stygge grøfter og arr etter 
gravemasldner. Nat.urens lover, inn
byrdes avhengighet, harmoni, har blitt 
skiftet ut med andre lover, der økonom
isk gevinst er målet utover alle grenser. 

Myrene, som en gang var så verdifulle 
med sitt frodige liv har blitt en tom i øyet 
på skogbrukerne - myrene er ikke pro
duktive! 

Tørrlegging av myrene har blitt god 
forvaltning, de skal plantes til og gi rette 
og greie tømmerstokker som seinere kan 
bli reklamepapir i postkassene eller sider 
i en lærebok om rasjonell skogsdrift. Det 
begynner å stilne i skogene - for den som 
har opplevd at myrene på Kolbergtjern 
ble dekket av orrfugl og et femtitalls tra
ner seilende ned fra himmelen, må det 
idag synes øde i skogene . 

Med bulldozer mot verneplanen 

I 1982 forelå «Utkast til verneplan for 
myrer i Buskerud fylke». I denne planen 
har området ved Kolbergtjern fått verne
verdi le, det vil si «særlig verneverdig 
nasjonalt, spesialområde». Formålet med 
fredningen skulle være « . ... å bevare 
et urørt myrkompleks med en variert og 
interessant flora/vegetasjon . Av særlig 
verdi er det store brunmyrak-sarnfunnet. 
Formålet er også å bevare en viktig fug
lebiotop» . 

Øvre Eiker formannskap gikk enstem
mig mot fredning. Hovedgrunnen var 
frykt for å miste muligheten til å utnytte 
fallet i Jungerbekken til produksjon av 
elektrisk kraft. Fallrettighetene i bekken 
tilhører kommunen, og selv om det er 
fastslått at det overholdet ikke er lønn
somt å bygge ut bekken, ønsket man alt
så å hindre fredning av myrområdet for å 
beholde muligheten for en framtidig 
utbygging dersom det en dag skulle kom
me til å lønne seg. 

Vestsida Jeger- og Fiskerforening, Øv
re Eiker Ornitologiske Forening og Øvre 
Eiker Natur- og Miljøvernforening for
fattet et skriv hvor det ble uttrykt støtte 
for verneforslaget. 

Høsten 1982 ble det igangsatt veibyg
ging over nordre enden av Kolbergtjern 
inn i det foreslåtte verneområdet. Natur
vernkonsulenten i Buskerud tok da kon
takt med grunneierne som beklaget det 
hele og lovte å stanse anleggsarbeidet 
inntil Miljøverndepartementet hadde 
ferdigbehandlet verneforslaget. Men 
noen uker seinere rullet lastebilene på
nytt innover Jungerveien. Lass etter lass 
ble dumpet i tjernet, og arbeidet med å 
legge ned dreneringsrør . ble utført etter 
mørkets frembrudd. Det ble likevel sett, 
avisene fikk nyss om saken, og herred
skogmesteren ble bedt om en uttalelse . 
Det tragiske skjer - i misforstått solidati
tet med skogeierne hevder herredskogs

mesteren offentlig at det hele dreiet seg 
om kryssing aven bekk utenfor selve 
Kolbergtjernsområdet. Denne mangelen 
på forståelse for verneforslaget førte til at 
Miljøverndepartementet gikk til midlerti
dig vern av området l . mai 1984. 

Men allerede i juli var veistumpen li
kevel forlenget, slik at man ved å legge 
et par stokker ut fra veien kunne krysse 
tjernet tØrrskodd. Dermed var det åpnet 
lett adgang til deler av myra som tidlige
re hadde vært vanskelig tilgjengelig. 
Grunneierne hevdet at det hele skyldtes 
en misforståelse, og lovet at det denne 
gangen ikke skulle gjenta seg. 

Men l. oktober lå et nytt lass stein
blokker ved enden av veien, for fortsatt 
arbeid med utfyllingen som skulle gjøre 
det mulig å ta seg over tjernt med kjøre
tøy. Forholdet ble anmeldt til politiet, og 
slik står striden om Kolbergtjernet i dag. 

Det kanskje mest tragiske med denne 
historien er det verdisyn som skogeiere 
og skogbruksmyndigheter har lagt for da

gen . Som de fleste andre sektorer i sam
funnet er også skogbruket underlagt kra
vet om maksimal økonomisk avkastning. 
Å .pine ut hver mulige krone av hver lita 
blautmyr blir for skogeierne presentert 
som god skogpleie. Dersom skogbruket 
ikke blir pålagt klart formulerte regler 
om hensyn til skogens miljø og Økologi, 
vil norsk natur om få tiår være forvandlet 
til en grantre-åker som må sprøytes mot 
insektangrep og sykdom og holdes kun
stig i live med kjemikalier. Og en slik ut
vikling vil få konsekvenser som nok hel
ler ikke skogbruksøkonomene vil ønske 
seg . 

For de som vandrer i skog og t]ell av 
andre grunner enn økonomisk vinning 
kan det synes uforståelig at ikke alle and
høstmorgen ved Kolbergtjern, med sol
spill i gresset og ender i tjernet. At det 
ikke er en glede også for skogeieren å ta 
vare på dette . At vi i Norge et sted i his
torien har klart å miste vår evne til å opp
leve slike verdier. 
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JEG FANT JEG FANT... 

Fremmede fugler 
Har du noen gang prøvd på fuglesangen. Med fugle du bor i mange år, kan det fugler i fjorden. De har truk

• å finne ut hvilke fugler som 	 boken i hånden lærer du fort plutselig komme mengder ket helt inn til bryggene for
holder til der du bor? Det er å høre forskjellen på mange aven eller flere fuglearter an Rådhuset i Oslo. Hele 
ikke så vanskelig som du av de vanligste fuglene, men som nesten aldri har vært flokker av lomvi og alke
kanskje tror. Har du en liten det er en fordel å begynne sett der før. Det har nå konge svØmmer rolig om
fuglebok, tar det ikke lang mens man er ung. skjedd i Oslofjorden. De kring der. Det er fugler som 
tid før du blir fortrolig med Det rare er, at selvom du siste vintrene har det kom ellers pleier å holde seg 
de vanligste artene. Fugle har fulgt med i fuglelivet der met inn mange tusen alke- langt til havs . 
brettet er rette sted å begyn
ne undersøkelsen. Etter 
hvert blir du klar over at 
noen arter er så like hver
andre at du må se nøye etter 
for å holde dem i fra hver
andre . Da er tiden inne til å 
bruke kikkert, men du klarer 
deg godt uten i hvert fall til 
du kjenner de vanligste arte
ne . Det er da det virkelig be
gynner å bli spennende, da 
blir du fort klar over fugler 
du ikke har sett før, og det 
kan være virkelig sjeldene 
fugler. 

Før trekkfuglene 

kommer 


Vinteren er en fin tid å 

starte på. Det er lettest da, 

før alle trekkfuglene kom

mer. Utover våren kan du 

notere ned datoen du ser de 

forskjellige trekkfuglene for 

første gang . Noe som også 

er virkelig fint er å lære seg 
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Mange mener at det er 
storm som har ført fuglene 
til land, men det er veldig 
rart at dette skal skje flere år 
på rad. Vi må helt tilbake til 
1874 og 1893 for å finne 
noe lignende. Flere steder 
langs vestkysten av Norge, 

Motstående side: Havhest. 
øverst flokk av lomvier. Over: 
Alkekonge. Alle bildene er tatt i 
indre Oslofjord denne vinteren 
av i5-åringen Thomas Bøhn. 

Redigert av 
Herman Løvenskiold 
Tegninger av 
Sissel Gjersum 

hvor alkefuglene ruger, vet 
vi at de har vært truet på 
grunn av matmangel. Kan
skje har de funnet frem til 
Oslofjorden når de har 
fløyet omkring for å fmne 
mat. Fuglene klarer seg i 
hvert fall bra her, for det er 
rikelig med brisling og an
nen småfisk i fjorden. 

Lomviene er utrolig flin
ke til å dykke. Når de skal 
fange fisk svØmmer de med 
vingene og kan gå ned til ca. 
90 meters dyp. Det triste er 
at de da lett setter seg fast i 
bunngarn og da er de helt 
hjelpeløse. 

Fugler fra 
storhavet 

Det rareste er kanskje at 
sammen med alkene er det 
kommet en hel rekke for
skjellige fuglearter som el
lers bare hører til ut på stor
havet. 

Havhesten hører hjemme 
langt til havs og ruger lengst 
mot vest i Norge . Havhester 
som har vært ringmerket i 
Norge er blitt gjenfunnet på 
østkysten av Amerika. Det 
er en av de dyktigste flyger
ne blandt fuglene. Den er 
sett flere ganger i Oslofjor
den de to siste vintrene, men 
nesten aldri før. 

Men om du bor ved Os
lofjorden eller et annet sted i 
Norge, spiller det ingen rol
le. Følger du med i fugleli
vet der du bor, kommer du 
sikkert til å oppdage intres
sante ting. Du skal også væ
re klar over at du kommer til 
å få mange virkelig fine tu
rer. 

SNØ
KRYSTALLER 

I lyset fra gatelyktene kan 
det i kalde vinterkvelder, 
når det snØr, se ut som om 
det er stjernene selv som da
ler ned fra himmelen og leg
ger seg glitrende på bakken. 
Ser vi nærmere på hvert en
kelt snøkorn, ser vi at det 
består av flere små snøkrys
talIer som alle er helt for
skjellige. Det de har felles 
er at de har seks kanter eller 
er som en stjerne med seks 
armer som står helt sym
metrisk i forhold til hver
andre. (Nærmere bestemt 
60'vinkel). 

Disse snøkrystalIene blir 
dannet ved at vanndampen 
fra atmosfæren rundt jorden 
fryser til is og daler ned som 
snø. På veien ned til jorden 
vokser krystallene til større 
snøkrystalIer eller stjerner 
og beholder hele tiden de 
sekskantede, symmetriske 
sidene. 

Før de når bakken, kol
liderer de ofte med hverand
re og fryser sammen til stør
re snøflak eller snøfiller. 

Hvis du har et fint for
stØrrelsesglass eller kan låne 
et av noen du kjenner, er det 
litt aven opplevelse å se på 
alle de forskjellige krystal
lene. 

Det er tusenvis av dem og 
ennå er det ikke funnet to 
som er like! 

Sissel 
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Harald Herredsvela (60) fra Sandnes: 

Utrettelig på barrikadene - for et bedre nærmiljø 

Harald Herredsvela på jobb (over), og i ar
beid for svanene på Jæren (til høyre). 

Tekst og fotos 
Erik Thoring 

«Den energiske jærbuen har så altfor lett 
for å glemme naturen i sitt eget nærmiljø. 
Når boliger eller veier skal bygges, og 
når bonden skal legge mer jord under 
plogen, forsvinner mange av de få og 
små naturperIsene vi har igjen på Jæren. 
Hvis denne utviklingen får fortsette, blir 
natur noe vi opplever på TV'en.» Det er 
Harald Herredsvela, NSB ' s stasjons
formann i Sandnes som taler sterkt og 
varmt for å bevare naturmiljøet på Jæren. 
Han har stått på barrikadene i en årrekke, 
60-åringen, og der akter han å befinne 
seg i enda mange år. 

Herredsvela brenner sterkt for natur
vernsaken. Derfor er han ustoppelig når 
temaet blir brakt på bane: 

Bit for bit 
«Nå er det mer enn noen gang viktig at 
folk mobiliseres for naturvern på Jæren. 
Kvadratmeter for kvadratmeter blir de få 
grønne lungene vi har igjen, oppspist. 
Litt tas her og litt der, og til slutt sitter vi 
igjen med asfalt og betong på alle bauger 

og kanter. Hva slags livsmiljø er det for 
den oppvoksende generasjon på Jæren, 
spØr Herredsvela. 

Svaneekspert 
Hans interesse for naturvern ble vakt på 
slutten av 50-tallet. Like i nabolaget had
de Herredsvela en knoppsvane-familie 
som titt og ofte ble utsatt for vandalisme. 
Som sjølbestaltet «vaktmester» sørget 
han for at svanefamilien stort sett fikk 
være i fred . Etterhvert har hans studier av 
knoppsvana blitt en ren vitenskap . De 
siste åra har Herredsvela mottatt øko
nomisk støtte fra Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk for å drive ringmerking 
og forskning omkring knoppsvane
bestanden på Jæren. 

Kraftlinjer dreper 
. «I overkant av 20 svanepar hekker på Jæ

ren hvert år. Bestanden er svært sårbar, 
ikke bare på grunn av uvettige jegere og 
reirrøvere. Hele 30 prosent av ungene 
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blir drept av kraftlinjer hvert år,» fortel
ler Herredsvela. 

Fugledoktor 
Det er kaskje først og fremst som svane
ekspert og fugledoktor at Herredsvela er 
kjent blant folk flest på Jæren. Han hol
der alltid dørene åpne for folk som kom
mer over skadet fugl. I mange tilfeller får 
han fuglene på vingene igjen, ikke minst 
fordi han har etablert en lagunepark hvor 
fuglene kan få ro og hvile . Men Her
redsvela advarer mot for store forhåp
ninger om at fugleliv kan reddes: 

Håpløst å redde 
«På slutten av 70-tallet fikk jeg til be
handling sjøfugler som var rammet av~ 
oljesøl langs Jærkysten. Jeg forstod snart 

, at det var temmelig håpløst å få disse 
villfuglene på vingene igjen . Som oftest ~ er sjøfuglene stekt avmagret når de skyl
les inn på Jærstrendene. Innsatsen bør 
istedet settes inn på å forebygge oljesøl. 
Det er stort sett bare ender, gjess og sva
ner som kan reddes ved vasking, fastslår 
Herredsvela. 

Sterkt engasjement 
Alt Herredsvela har av fritid går med til 
naturvernarbeid i nærmiljøet. Ja, endog 
matpausene på jernbanen bruker han når 
det skjer n oe som opprØrer ham. Det 
hender ofte, og da er veien kort for Her
redsvela til distriktets avisredaksjoner for 
å informere eller protestere. Ikke alltid 
låner journalistene Øre til Herredsvela. 
Men avvisninger og likegyldighet går 
aldri inn på 60-åringen. Neste dag er han 
på plass igjen, med sitt sterke tempera
ment og engasjement. 

«Rop høyt og klart» 
«Det er så altfor få som taler naturens 
sak. Derfor må de av oss som gjør det ro
pe ekstra høyt og klart for å få fram bud
skapet. Hvis vi ikke gjør det, er jeg stygt 
redd for at mange flere naturperler hadde 
vært valset ned. Det er dessverre uhyre få 
politikere på Jæren som har oppdaget 
oljemedaljens bakside. Det er neste ge
nerasjon jærbuer som får føle hva det vil 
si å bo i et naturfattig miljø, fastslår Her
redsvela . 

Ingen sak for liten 
Så lenge det er liv akter han å stå på bar
rikadene som en naturens vaktbikkje. De 
store prinsippsaker overlater han til and
re. Herredsvela kjemper for nærmiljøet, 
og da er ingen sak for liten. Derfor vil 
han alltid være utrettelig tilstede i avis
spaltene for å gjøre oss alle oppmerk
somme på nye overgrep mot naturen, 
store eller små. lØ 

Tekst og akvarell Sissel Gjersum 

Nyttår 

Visst er det håp for verden! 

Stod jeg ikke der og tenkte lenge og vel, 

og bestemte meg endelig for skogstur langs sjøen. 

Gikk ikke skrittene lette avsted, 

tok av ved stien, ned til sjøen, 

tro over det blygrå skifterdelte svaberget. 

Så utover den januargrå himmelen og fjorden 

og nedover det blygrå svaberget som sjøen 

klukket over. Og der; noe smått, tangfarget, som rørte seg! 

En liten fisk, rund og fullkommen fisk som lå der og 

pustet vilt med gjellene, nesten så en kunne høre det; 

redd meg ut i sjøen! 

Jeg løftet den forsiktig mellom to fuktige stener 

og den forsvant lykkelig svømmende inn i tangskogen . 

Skjebnens mikrokosmiske redningsaksjon var utført! 

Visst må det da være håp for verden! 
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TRUEDE ARTER - OGSÅ I NORGE 

Det høyere dyrelivet her i landet går ikke 
til grunne i morgen. Men det er nok av 
faresignaler, og det er helt på det rene at 
vi også her i landet har arter både av 
planter og dyr, som er sterkt truet: For 
mange arters' vedkommende vet man 
imidlertid for lite i den aktuelle situa
sjonen til at man med sikkehet kan fastslå 
hvorvidt de er truet eller sårbare. Her kan 
det også være en viss uenighet blant de 
sakkyndige. 

Blant annet for å skape grunnlag for en 
diskusjon, men først og fremst for å spre " 
alminnelig kunnskap om truede arter i 
Norge, har Statens Naturvernråd utigtt en 
brosjyre om temaet. Brosjyren, som er 
vakkert illustret med fargetegninger og 
redigert av Magnar Norderhaug, behand
ler padder, krypdyr, fugler og patte
dyr, og dessuten planter. 

Pattedyr som av Naturvernrådet be
traktes som direkte truet er ulv, fjellrev 
og jerv , og av fugler dverggås, vandre
falk, åkerrikse, topplerke, kornspurv og 
hortulan. Når det gjelder planter er si-

TILBUD TIL MEDLEMMENE 

«ØYA» AV LARSJONSSON 

øya er en lyrisk bok om natur 
og fuglene på et sandrev. Lars 
Jonsson skildrer i tekst og 
usedvanlig vakre akvareller, 
livet på et sandrev i løpet aven 
sommer. øya lever bare denne 
·ene sommeren, så blir den 
borte for alltid - siste dagen i 
august. Men i boken lever den 
videre som poesi og 
naturopplevelse. 
Lars Jonsson er ung, født 1952. 
Han har gjort en bemerkelses
verdig karriere, etter suksess
debuten 15 år gammel. Hans 
felthåndbøker er oversatt til 
åtte språk, «øya» til fire og 
hans akvareller vises på 
utstillinger verden over. 

Pris kr 195,
fri tt tilsendt 
Se kupongen på s. 28 
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tuasjonen rent tallmessig enda mer al
vorlig: 13 arter regnes som utryddet, 
mens 18 karakteriseres som direkte truet, 
det vi si at de står i fare for å bli utryddet. 

Den neste kategorien kalles sårbare 
arter, og omfatter planter og dyr som i 
nær fremtid kan gli over i kategorien di
rekte truet hvis de negative faktorene 
som virker på artene ikke blir fjernet . I 
denne kategorien finner vi piggsvin, ni
se, bjørn, ilder, oter, gaupe og steinkob
be, og dessuten 22 fuglearter, blant dem 
storlom og smålom, toppskarv og stor
skarv, flere rovfugler (fiskerørn, havørn, 
kongeørn, hønsehauk og jaktfalk), hu
bro, trane, svartspett og hvitryggspett. 
Blant padder og krypdyr regnes slettsnog 
og stor salamander som sårbare. 

En lang rekke arter hører hjemme i ka
tegorien sjelden. Disse artene er ikke ut
satt for noen aktuell rusel i dag , men de r 
så fåtallige eller har en så begrenset 
utbredelse at de likevel befinner seg i en 

Motstående side: Vepsevåk, 
en sjelden art ifoto Dagfinn 
Skjelle .) Til høyre ovenfra 
og nedover tre sårbare fug
learter: Sangsvane ifoto 
Rolf SØrensen), toppskarv 
ifoto Sigurd Halvorsen) og 
trane ifoto Burny Iversen). 

utsatt posisjon. 
En god del arter er plassert i katego

rien usikre . Her finner man arter som kan 
være truet på en eller annen måte, men 
som man har så mangelfull kunnskap om 
at de ikke med noenlunde sikkerhet kan 
plasseres i en av de andre kategoriene. 

Arbeidet med å skaffe oversikt over 
truede arter av planter og dyr i Norge vil 
fortsette, og Naturvernrådet tar sikte på å 
revidere oppgavene hvert fjerde år. 

Skjebnetime 
for 

ETNA/DOKKA 

Gi ditt bidrag 


til 

vernearbeidet 


Bank: 20002058996 

Post: 307 39 70 


Vi må redde 
ETNA/DOKKA 
Oppland Naturvern 


Postboks 454 

2601 Lillehammer 


21 



Langsjøen er det betegnende navnet på 
en l mil lang innsjø i Femundsvass
draget, på grensen mellom Tolga og 
Engerdal kommuner. Den har tilløp gjen
nom elva Hola og er forbundet med Iste
ren ved elva Sømåa. 

I 1978 ble det ved Kgl.res . vedtatt å 
avslå søknaden om tillatelse til senking 
av Langsjøen . Formålet med senkings
planene var å innvinne dyrkingsjord på 
Tolgasiden, i innsjøens nordvestre ende. 
Selve innsjøen skulle senkes 1,5 m, noe 
som ville innbære store tekniske inngrep 
med kanaler og gjennomstikk aven leng
de på 1,7 km i Hola og Sømåa, foruten 
betydelige forbygningsarbeider og tørr
lagte elvestrekninger. 

Store verneverdier på spill 
Når planene ble forkastet, skyldtes 

dette at en realisering av dem ville sette 
store verneverdir over styr, både i side
vassdraget og i Femundsvassdraget som 
helhet. Disse verneverdiene var vel do
kumentert, og lå til grunn for at Stor
tinget i 1973 først nektet å gi tillatelse til 
kraftutbygging i Femundsvassdraget, for 
deretter å treffe vedtak om at vassdraget 
skulle. undergis varig vern. 

I en artikkel i Norsk Natur nr. 11 1979 
kunne jeg derfor slå fast at vedtaket om å 
avslå senkingssøknaden var riktig og be
tydningsfullt såvel prinsipielt sett som ut 
fra en mer isolert vurdering. 

På denne bakgrunn er det med stor uro 
man har kunnet følge Tolga kommunes 
fornyete anstrengelser for å få gjen
nomført senkingsplanene. For ca. et år 
siden anmodet kommunen om at saken 
måtte bli tatt opp på ny. Prosjektet er det 
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samme som sist og det er ikke fremkom
met noen opplysninger som skulle tilsi et 
annet resultat. Tvert imot er det blitt sta
dig klarere at det er av den største be
tydning å sikre vernede vassdrag en kon
sekvent beskyttelse . Til tross for påstan
der om at akkurat de dyrkingsarealer som 
en senking ville gi er avgjørende for lo
kalsamfunnets fremtid på Tolgasiden, 
kan vi slå fast at det er gått enda seks år 
uten at øversjødølene har funnet grunn til 
å ta i bruk de alternative dyrkingsres
sursene som beviselig foreligger. Dertil 
er det godtgjort at det i Sømådalen, i 
Langsjøens motsatte ende, finnes store 
dyrkingsressurser som kan stilles til 
øversjødølenes disposisjon. 

Bare ulemper 
På Engerdalssiden ville man bare fått 

ulemper aven senking. Engerdal kom
munestyre har med 16 mot l stemme på
ny tatt avstand fra senkingsplanene. Men 
de har også invitert sine motparter i den 
andre enden av Langsjøen til å forsyne 
seg av Engerdals dyrkingsjord, dersom 
dette skulle være ønskelig eller nød
vendig. - Jeg venter ikke at de lokale 
landbruksmyndigheter skal gå tilbake på 
de standpunkter de ufortrødent har fort
satt å arbeide for, uhindret av stortings
vedtak om varig vern og Kgl.res. med 
avslag på senkingssøknad. Jeg vil imid
lertid hevde at vi grundig har motbevist 
påstanden om nødvendigheten av dette 
ulykksalige prosjektet. 

Så spØr man seg: Når skal det bli etab
lert et vern s:Jm gjør det unødvendig for 
frivillige organisasjoner å vinne et varig 
vernet vassdrag om igjen og om igjen , og 
som iallefall skulle forskåne en fra å måt

te avverge samme angrep påny, hver 
gang et regimeskifte måtte gi den enkelte 
utbygger håp om større suksess? 

Femundutvalget henvendte seg til Sta
tens Naturvernråd om dette , og viste til 
Langsjøsaken, saken om tømmerrenna i 
Nordvika og planer om større inngrep i 
vassdraget i forbindelse med isgangs
problemer i Jordet-området (se forøvrig 
Norsk Nataur nar. 6/1984). 

Naturvernrådets mening 
Naturvernrådets vedtak kan stå som et 

foreløpig svar: 
«Statens Naturvernråd peker på at man 
ennå ikke har nådd fram til en tilstrek
kelig samordnet forvaltning av vernete 
områder. Eksemplene viser at verne
bestemmelser lett kan bli illusoriske hvis 
det ikke vises fasthet mot inngrep av en
hver art . 

Rådet mener at vern av naturen må 
inngå som en overordnet målsetting ved 
myndighetenes styring av arealdispone
ring og naturbruk. Det er i prinsippet 
fastslått at naturvernet er et nasjonalt an
svar. A v dette følger at det må foreligge 
tungtveiende nasjonale grunner hvis 
inngrep skal kunne tillates i etablerte ver
neområder. Dispensasjon fra vernebe
stemmelsene ut fra lokale beveggrunner 
vil føre til en uthuling av vernet av norsk 
natur.» 

V årt budskap til de departementer som 
nå har tatt opp en fornyet behandling er 
derfor at det eneste akseptable utfall av 
Vmgsjøsaken er at søknaden avslås. 
Premissene for denne avgjørelse har lig
get og ligger fast , og er også denne gang 
med styrke blitt fremholdt for de beslut
tende myndigheter. 



Eventyrlig bok! 
Det var en gang et sandrev . . . 

Et eventyr? 

Ja , et eventyr. Om en øy - som duk

ker opp i en grunn vik , i en flom av 

intens sommer, av himmel , vann , lyd 

og vinger. Og så skylles bort av høst

stormene for aldri mer å vise seg . 


Lars Jonsson , ung svensk akvarell
maler og forfatter, var der den som
meren . «Jeg kom til å leve med øya, 
og den antok snart religiøse verdier . 
Overrasket over skuespillets stadig 
mer fascinerende intriger og raffinerte 
effekter ble jeg suget med i en 
hvirvel . . . Inntrykkene og motivene 
er som en frisk sommervind og akva
rellpapiret som en seglduk. Jeg for
søker å fange vinden og heiser mine 
segl». 

Og Jonsson gjør storfangst, i ord og 
bilde. han fanger fuglens flukt og ste
nens tyngde, myldrende oppstandelse 
og avsondret søvn . Han fanger natu
rens sang, rytme og takt. Han fanger 
skimrende dis og hvesende uvær. Og 
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vi som forfatteren undres og spør: 
Hvordan kan et så begrenset sted, et 
sandkorn på jorden bære så mye i 
seg? 

øya var ørliten, dens liv som et 
øyeblikk. Jonsson har i sin bok fanget 
såvel øya som øyeblikket. I ett nu, 
som ved en avdukning, åpenbares na
turens mangfoldighet, skiftninger og 
løp . Men også noe mer: Gjennom 
skiftningene opplever vi en varighet 
hinsides tid - det varige ved en tilvær
else som stadig blir til. 

«Bildene og teksten følger som
merens begivenheter. De er hva de er, 
sprunget ut aven tilstand av beruset 
inspirasjon . Intet av det De leser ut el
ler oppfatter av eller gjennom bildene 
er usant. Intet lar seg kontrollere , for 
øya er for alltid borte.» 

Men eventyret har vi! 
Les det - se det! 

Lars lonsson: 
øya - bilder fra et 
sandrev . 
1 .M . Stenersens jorlag 

A.Å 

Orkideer i 
Norden 
Dette er en bok som også kommer til 
å interessere mange i Norge. Bo Ny
len har gjort den bragd å fotografere 
samtlige hovedarter av orkideene i 
Norden . Boken presenterer dem alle 
med 51 praktfulle helsides farge 
bilder, og tekstene er klare og in
formative . Boken har også en inter
essant introdusksjon til orkidefami
lien . Forfatteren er meget opptatt av 
vernetiltak for å redde mange av disse 
plantene som i dag virkelig er truet, 
ikke bare i Norden, men også i hele 
Europa. 

Boken vil være til stor hjelp for den 
som ønsker å orientere seg i denne til 
dels meget vanskelige plantefamilien . 

Bo NyLen: 	Orkideer i Norden 
Natur och Kultur . 

1984 
Herman Løvenskiold 

Det gjelder vårt livsmiljø 

«Nå trenger jorden vår hjelp! Vi er in
volvert i en krig mer skjebnessvanger 
enn noen menneskene har vært gjen
nom tidligere, fordi den er usynlig , 
snikende - en krig som litt etter litt 
undergraver vår evne til å overleve.» 
Dette hevder Per-Aslak Ertresvåg, 
som har redigert Naturvernforbundets 
bok om miljøgifter og forurensning. 
Boka kan betraktes som en situasjons
rapport fra denne krigen, slik den ser 
ut på frontavsnitt Norge. 

En politikk fram til år 2000 
Boka gir konkrete anvisninger på 
hvordan vi må gå fram for å makte 
dette . Blant annet formuleres «en po
litikk fram til år 2000» som er Natur
vernforbundets handlingsprogram for 
gift- og forurensningssaker. Her blir 
det bl.a. krevd at Norge må gå i bre
sjen for en grundig vurdering av hel
se- og miljøeffekter av de ca. 30 000 
kjemiske stoffer som inngår i for
skjellige produkter som markedsføres 
i Europa i dag. 

«Det gjelder vårt livsmiljø» må be
traktes som et vesentlig bidrag til en 

Norges Naturvernforbund 
med ny bok om gift og 

forurensning 

aNKS ·FORLAGET NOfgeS N1II \ll'Vernlortlund 

slik vurdering . Framtredende fagfolk i 
forbundets gift- og forurensnings
komite har trukket opp et meget vidt 
perspektiv som strekker seg fra til
setningsstoffer i matvarer til atom
bomber. 

En bok å lære av 
Boka omfatter bl.a. temaer som vann
forurensning, luftforurensning, jord
bruk og miljø, giftbruk i landbruk , 
husholdning og industri , fremmed
stoffer i næringsmidler, avfallsbe
handling, stråling og termisk for
urensning. 

Vi finner ikke propaganda og lett
vintheter mellom permene. Man må 
gå til boka som til en lærebok; det vil 
si med vilje til den smule innsats som
er nødvendig for å oppnå større inn
sikt. Boka kan betraktes som et fun
dament, et råmateriale for argumen
ter . Boka må derfor brukes - i studie
sirkler og som oppslagsverk, og den 
må spres til politikere, pedagoger og 
naturvernere . 

På 70-tallet ga Naturvernforbundet 
ut boka «Energi , miljø og samfunn» 
og maktet med dette å prege miljøde
batten og påvirke energipolitikken. 
«Det gjelder vårt livsmiljø» bør få en 
tilsvarende betydning . Dette vil imid
lertid være avhengig av at boka blir 
brukt og spredt. Det er en oppgave 
som gjelder alle naturvernere . 
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MENING 
Her møter du noen som sier sin mening. 


Leserne vil gjerne høre din også. Vær sint 

eller glad - skriv vennlig 


eller aggressivt eller til og med saklig. 

Men skriv kort - da er det mange 

Mer om soppsanking 

l nr. 2/84 svarer Finn-Egil Eckblad på 
mitt innlegg om sopp, og påstår at 
sopp vanskelig kan utryddes fordi den 
delen vi plukker bare er fruktn av det 
underjordiske mycelet. Riktignok tar 
det lengre tid å utrydde en art ved ba
re å fjerne fruktlegemene, men intet 
mycel varer evig. Dessuten forandrer 
soppens substrat seg ofte raskt og blir 
uegnet for videre vekst. Den må der
for stadig finne nye voksesteder, noe 
som er meget vanskelig. Hvert frukt
legeme sprer millioner av sporer for å 
klare dette . I tillegg risikerer soppen å 
bli spist opp av dyr og insekter før 
den får spredd sporene. Det er da hel
ler ikke tilfeldig at mange sopp er gift
ige eller har kamuflasjefarger. Enhver 
egenskap hos fruktlegemet er i virke
ligheten en tilpasning for å unngå å bli 
spist av de dyr som normalt finnes i 
området, selv om ikke alle kan verge 
seg mot mennesket. Derfor vil stadig 
plukking gjennom mange år redusere 
bestanden. I Vest-Tyskland hvor 
sopplukking har sterkere tradisjoner 
er spesielige rØrsopp blitt så sjeldne at 
det er på tale å frede dem. Vi får håpe 
at vi i Norge kan unngå dette ved å vi
se større omtanke for soppen ved å la 
noen stå igjen når man plukker (f.eks . 
de eldste) og ikke sparke til uspiselige 
sopp. 

Ketil Dale 

Sur nedbør 
- hvem er verst? 
Når det gjelder opphavet til sur ned
bør over Norge, har jeg lenge savnet 
en betraktning i forhold til ulike lands 
folketall. På postkortet som i Norsk 
Natur nr. 3/84 oppfordres sendt 
Storbritannias statsminister, hevdes 
det å være dokumentrt at 90% - nitti 
prosent av svovel-nedfallet over Nor
ge kommer fra andre land. Det skulle 

som leser deg! 

vel bety at våre 4,2 mill . innbyggere 
står for hele 10%. Vi omgis - i sektor 
sØr til vest - av industriland med ca. 
160 mill. innbyggere. 

Før vi går ut med beskyldninger 
mot andre, bør vi være forvisset om at 
vi selv er bedre. Er vi det? 

Finn Steiro 

John Gustavsen og 
Alta-kraftverket 
Alta kraftverk blir forsynt med 2 
maskiner, en som tar unna ca. 33 m3/s 
og en som tar unna ca. 67 m3/s . Om 
vinteren er største tillatte vannføring 
30 m3/s. Ved den fastsatte installasjon 
er det altså 70 m3/s ledig kapasitet om 
vinteren, IS . des . til l. april. 

Om det kommet et aggregat i til
legg endrer dette ikke stort på verdien 
av økte magasiner. Den er allerede til 
stede ved den vedtatte utbygging, og 
det skal ganske store magasin til før 
de ledige 70 m3/s kan utnyttes. 

Et tredje aggregat er derfor intet ar
gument for nye inngrep på vidda. 
Derimot kan den utnytte vann fra slut
ten av mai til midten av juli, ca 280 
mill m3 pr år av flomvann som ellers 
tapes. (Se vedlagte skisse fra Alta
brosjyren, NVE). Dette utgjør ca. 120 
GWh pr år. 

Muligheten av å montere et tredje 
aggregat i Alta k. v. er for øvrig om
talt i Stortingsproposisjonen. Stor
tinget er ikke ført bak lyset, selv om 
det senere skulle bli gitt konsesjon til 
å installere det tredje aggregatet som 
det er avsatt plass til, og utbyggingen 
er ikke større en Stortinget forutsatte, 
slik Deres overskrift fastslår. 

Ved gode overføringsmuligheter, 
og tilstrekkelig magasinkapasitet and
re steder i samkjøringssystemet vil 
dette være verdifull kraft, også i 
samkjøring med et varmekraftsystem. 

Haakon Kyrkjeeide 
Siv.ing. 

Rovdyr bak gjerde 

Undertegnede vil her ·komme med et 
forslag for vern av de store rovdyre
ne. Jeg foreslår en innhengning som i 
dyreparkene, men på flere kvadrat
rnil, hvor det også kan drives litt 
skogsdrift og hvor dyrene blir fOret. 

Hvert år blir det kjørt ihjel en mas
se elg og det blir også kadavre fra 
husdyrholdet. Hvert år blir det også 
utbetalt skadeerstatninger på flere 
millioner. Disse kan heller brukes til 
gjerde. Jeg foreslår Vassfaret som et 
egnet område. 

Reidar Haugland 

«Norsk Natur» 
- et vittighetsblad? 
I Norsk Natur nr. S -84 hadde Tor
stein Storaas fått inn en artikkel om 
naturvern, økologi og overtru. Det 
skulle vært morsomt om redaksjonen 
ville redegjøre om hvorfor? Jeg kunne 
ikke se den hadde det minste med na
turvern å gjøre, tvert imot. 

Storaas mener tydeligvis at dersom 
man i motsetning til fellingen av 
ulven i Vegårdshei, som foregikk fra 
bakken, hadde bygget opp tårn og 
skutt ulv derfra, ville man ha beskyt
tet ulven fra utryddelse. Har Norsk 
Natur tenkt å bli et vittighetsblad? 

Dessuten har Storaas visstnok tro 
på pengenes allmakt. Hvis bare 
skogeiere får de pengene de vil ha, 
vips - så blir de masse skogsfugl. En 
kan godt skyte dem under spillet. Det 
gjør ingenting. 

Reidar Hauglund 
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Redaksjonen vil gjerne holde en viss 
takhøyde i Norsk Natur . Det betyr at 
vi gjerne gir plass for nye synspunkter 
på mål og midler i naturvernet - uan
sett hvilke motforestillinger vi måtte 
ha overfor de meningene som fremfø
res. Hvis stoffet dessuten har under
holdningsverdi og vekker reaksjon 
hos leserne, er det bra. 

Red. 

Spurvene 

Hvem vet vel mer hva vår er 
enn slike som venter og venter på den 
mens det er vinter i landet? 

... 
Venter 
mens de flakser tålmodige omkring i 
kulda 
og hakker i seg frossent brød 
venter 
mens de sitter 
som små baller under takmønene 
når snøen fyker 
venter 
mens slektningene deres er glade 
turister i Syden 
og lykkelig uvitende om is og tæle 
venter 
til det endelig varmer skikkelig i 
solveggene 
og blomstene omsider åpner seg 
under himmelen 
Venter 
til de endelig kan kaste seg ut i dristig 
luftakrobatikk 
med solvarme fjær 
og synge: 
«Frost og snØ de måtte fly 
her er spurveglede!» 

Bernt Kristian Børresen .... 

«Enhver har rett til ren luft, ren jord og 
rent vann». 

Høsten 1984 ble det på en pressekon
feranse i Oslo lagt fram at viktig grunn
lovsforslag av juristen Eva Funder 
Fleischer til ny § 110 A i Grunnloven . 
Det var dessuten vedtatt framsatt av stor
tingsrepresentant Osmund Faremo (A). 

Av fonne Ile årsaker er grunnlovsfor
slag ofte framsatt med en rekke alterna
tiv. I dette tilfelle lyder hovedalternativ I 
- Alternativ 1 - slik: «Enhver har Ret til 
ren Luft, ren Jord og rent Vand . Ethvert 
Individ eller en Sammenslutning af In
divider har Ret til at faa prøvet for Dom
stolerne om et rirneligt Renhedsnivaa er 
krænket. 

Indgreb i Naunniljøet skal kun fore
tages ud fra en langsiktig Resursdispo

nering som tager Hensyn til at Naturmil
jøet skal bevares for efterslægten og at 
Mennesket skal sikres en axeptabel 
Livsstandard . Ethvert Individ eller en 
Sammenslutning at Individer har Ret til 
at faa prøvet for Domstolerne om disse 
Hensyn ere ivaretagne i rimelig Grad». 

For alle som er interessert i de moder
ne natur- og miUøvernproblemene er det
te selvsagt et pionerforslag av største in
teresse. 

Begrunnelsen for forslaget er at den 
store økningen i forurensning av natur
miljøet og økningen av store og uoppret
telige inngrep i naturen, har skapt et be
hov for en lovbestemmelse som gir det 
enkelte menneske en virkelig rett til et 
rent miljø. Grunnlovsforslaget vil gi in
dividet nettopp en slik rett! • 

Av Bredo Berntsen 
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Grunnlovfestet miljøvern . .. 

Nå har Grunnloven også formuleringer om at alle skal 
sikres arbeid . Men dette er nærmest en programerklæring. 
Det nylig framsatte forslaget om retten til et rent miljø er be
visst formulert slik at det enkelte menneske som blir skade
lidende ved forurensning, får rett til å få prøvet ved domsto
lene om ens rett til et akseptabelt miljø er krenket. 

En menneskerett 
Retten til et rent miljø er av så stor betydning for det enkelte 
menneske idag at det må kunne sies å være en menneskerett 
som må ha sin plass i Grunnloven. Dagens rettsregler tar 
stort sett sikte å å beskytte økonomiske rettigheter. Det er 
derfor særlig nødvendig med økt beskyttelse av retten til et 
godt naturmiljø. 

Men forslaget har ikke bare betydning som prinsippbe
stemmelse og som målsetting for statens myndigheter. Det 
vil imidlertid få betydning også på denne måten, som et ge
nerelt pålegg som de offentlige organer må ta hensyn til i de
res myndighetsutøvelse . Det vern forslaget vil gi individet, 
vil komme i tillegg til de tiltak mot forurensning og annen 
miljøødeleggelse som gjennomføres av de offentlige myn
digheter . 

Det vil - hvis forslaget blir vedtatt - bli langt lettere for 
individer og grupper av individer å slippe til som saksøkere 
idet forslagets bestemmelser vil gi direkte søksmåJsrett ved 
domstolene. 

Videre vil domstolene kunne foreta en reell etterprøving 
av om rimelige hensyn er ivaretatt, mens den enkelte borger 
eller sammenslutning av individer i dag stort sett er henvist 
til å akseptere forvaltningens vedtak . For når det gjelder for
urensning og miljøvern er den rettslige myndighet for det 
meste overført til forvaltningen som gir bestenunelsene og 
tillatelsene til utslipp, og som så håndhever dem . 

En ytterligere begrunnelse for forslaget er at i de senere år 
har det vært flere store protestaksjoner mot større naturinn
grep og mot forurensningsovergrep. Et uønsket fenomen 
som har oppstått er sivile ulydighetsaksjoner av forskjellig 
art . Slike aksjonsformer antas å ha oppstått nettopp som en 
følge av manglende lovregler som gir individet muligheter 
til selv å få prøvet for domstolene nødvendigheten av natur
overgrep, gyldigheten av forurensningsutslipp eller tillatel
ser til inngrep i naturen som er gitt. 

Ved den bestemmelsen som er foreslått, vil det være 
mindre grunnlag for å bruke ulovlige aksjonsformer for å 
hindre naturinngrep av alvorlig karakter. 

Ingen juridisk raptus 
Det er ikke noen form for juridisk raptus som Jigger bak det 
omtalte grunnlovsforslaget - men mange års juridisk tenk
ning og arbeid. Ildsjelen bak det er altså Cand.jur., advokat 
Eva Funder Fleischer som forøvrig i mange år har være 
medlem av NNV's juridiske råd. Allerede rundt 1970 fikk 
hun ideen til grunnlovsforslaget; senere benyttet hun den 
som grunnlag for sin avhandling til juridisk .embetseksamen. 
l 1978 kom så en bok på Grøndahl forlag om det samme em
net : Miljøloven . Her finner alle interesserte en nærmere 
begrunnelse og utdypning av grunnlovsforslaget. 

Nå venter forslaget, som ligger i Utenriks- og konstitu
sjonskomiteen, på å bli behandlet. Det skal bli spennende å 
se hvilken skjebne dette stykke juridisk nytenkning får poli
tisk - ikke minst innen de partier som aldri nok kan få un
derstreket betydningen av enkeltmenneskets rettigheter' 
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Store penger til bjørn
en i Pyreneene 
Det har gått jevnt tilbake 
med bjørnen i Pyreneene , 
men nå vil man på fransk si
de ta et krafttak for å få be
standen på fote igjen. Idag 
regner man med at bestand
en teller 20 dyr, og målet er 
å få den opp i 40. Det er 
beviJget 2 millioner francs 
fra et offentlig naturvern
fond. Ved hjelp av disse 
pengene skal man blant an
net prØve å overbevise lo
kalbefolkningen og de loka
le myndighetene om at bjørn 
er bra. Det som truer 
bestanden av bjørn i Pyrene
ene er først og fremst jakt, 
husdyrbeite og skogsdrift. 

Kort liv for plastposer 
Ital ienske plastposer skal 
ikke lenger ha evig liv . Lan
dets naturvernorganisasjoner 
har ført en langvarig kamp 
mot forsøplingen med plat
poser, og nå har regjeringen 
besluttet at alle plastpose
fabrikanter i Italie i løpet av 
6 år skal ha Jagt om sin pro
duksjon og bare produsere 
poser som brytes ned om de 
skulle havne ute i naturen. 

Hvordan man blir 
kvitt korallrev 
l USA har marinbiologer 
funnet ut av plantevernmid
lene 2,4-D og 2,4,5-T i me
get små doser dreper rev
byggende koraller. Labora
torieforsøk viser at enkelte 
korall arter dør i løpet av 24 
timer når det utsettes for 
2,4-D i en så svak oppløs
ning som O, I til en million, 
melder «New Scientist», og 
marinbiologene mener nå at 
dette plantevernmidlet kan 
være skyld i en plutselig dø
delighet av revbyggende ko
raller på Stillehavslysten i 
Panama. I løpet av månede
ne januar til april døde 50 til 
80 prosent av korallene i rev 

som ligger nær dyrkede om
råder, og i åtte koraJlarter 
ble det funnet rester av de 
nevnte plantevernmidlene. 

Norsk juleskikk truer 
spansk kristtorn 
Kristtornen er nå fredet i en
kelte områder i Spania . År
saken er at arten er blitt of
fer for en juleskikk som er 
innført fra de nordiske lan
dene . Kristtorn er blitt et
tertraktet som julegrønt at en 
fredning nå var nødvendig. 

Svensk urskog for 
40 millioner kroner 
Det svenske Naturvårdsver
ket får i år 40 millioner kro
ner til disposisjon til innkjøp 
av urskoger, naturskoger og 
våtmarker. Bevilgningen til 
dette formålet har i mange 
år ligget på 20 millioner . Til 
Naturvårdsverkets publi
kasjon «MiljøAktuelt» sier 
en representant for verket at: 

- Det er oppmuntrende at 
regjeringen er av samme 
oppfatning som vi, nemlig 
at arbeidet med å verne fine 
naturområder er nødvendig 
og at det må fortsette tross 
trangere tider. Det er nå 
man må gjøre en innsats for 
at områder skal kunne beva
res for kommende genera
sjoner. 
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Ikke godt å 
'i' være gaupe 

For ikke lenge siden regnet 
man med at den svenske 
bestanden av gaupe omfattet 
500-800 dyr. l dag frykter 
man at det ikke er mer enn 
200 gauper igjen i landet , og 
det statlige naturvårdsverket 
skal nå ta stilling om fred
ning skal innføres. Svenska 
NaturskyddsfOreningen har 
nylig satt fram krav om ef
fektivt vern av gaupa. 

Som eksempel på til
bakegangen trekkes Norr
botten fram. Her har Natur
vårdsverket gjennom ti år 
drevet regelmessige under
søkelser av dyrelivet, og 
man mener at gaupestam
men i løpet av denne tiden 
er redusert med to tredeler. 

.., 	 Det er tre måneders jakttid 
på gaupe i Sverige, og Na
turvårdsverket mener at jakt 
sannsynligvis er årsak til 

'" 	 nedgangen. I løpet av de 
siste ti åme er det felt 50 
gauper i det undersøkt områ
det. 

Pandaen overlever 
forløbig 
Svikt i tilgangen på bambus, 
som har for vane å visne helt 
ned med hundre års mel
lomrum, så for ikke lenge 
siden ut til å true bestanden 
av stor panda. Men under
søkelser viser at enkelte 
bambusarter likevel har pro
dusert nok fri ske skudd til at 

pandaen ser ut til å greie seg 
gjennom krisen. Dessuten 
viser undersøkelsen at arten 
foretar lengere vandringer 
for å finne føde enn man 
tidligere trodde. Men for
skeren som på vegne av 
WWF har stått for under
søkelsen i de kinesiske pan
daområdene , understreker at 
pandaen likevel lever under 
hardt press . Jordbruk og 
avvirkning av bambus treng
er stadig dypere inn i panda
ens leveområder, og en del 
dyr går i nett som settes opp 
for fangst av moskushjort. 

Ulven i Italia 
I Italia eksisterer ikke den 
ensomme ulv. Man regner 
med at bestanden er for
doblet i løpet av de siste 
femten årene, og at det nå e 
omkring 300 ulver i landet. 
Når ulvebestanden har fått 
lov til å vokse, er det takket 
være et forsknings-og opp
lysningsprogram, gjen
nomført av IUCN, og 
WWF, som har skapt bred 
forståelse for at livet går vi
dere selv om det finnes ulv i 
landet. Det er opprettet en 
rekke fristeder for ulven, og 
det betales erstatning for 
skade. Videre har man i et 
par større områder gjen
innført hjorten, som her 
tradisjonelt er ulvens vik
tigste føde. 

1 70 millioner 
froskelår 
Hvert år må 70 millioner 
spiselige frosker late livet i 
India. Lårene blir skåret av 
og spist, mens resten kastes 
- og mygg og andre insekter 
trives bedre og bedre i dam
mene der det blir lenger og 
lenger mellom froskene . Re
sultatet er at bruken av in
sektgifter er stadig økende i 
områder der froskene før 

gjorde sitt til å holde skade
lige småkryp nede på et ri
melig nivå. I Nederland mø
ter frosken andre problemer. 
Den har av mange grunner 
fått sine leveområder redu
sert . Men nå er det i pro
vinsen Zuid-Limburg ;satt i 
gang et omfattende prosjekt 
som skal skaffe frosken et 
rimelig antall dammer av 
den typen som disse dyrene 
foretrekker. Et par hundre 
eksisterende dammer er res
taurert i løpet av de siste 
årene, og innen ti år skal 
frosken i området dessuten 
få 5-600 nye dammer til 
disposisjon. 

Også i Frankrike er det 
satt i gang et prosjekt for 
vern av frosken . Et sted der 
froskene under vandringen 
til yngledammen måtte pas
sere en trafikkert vei der de 
før ble kjørt i hjel i meng
der, er det nå bygget en tun
nel som leder dyrene trygt 
fram til den kollektive bryl
lupsfesten. Men dette betyr 
ikke at den franske frosken 
er definitivt reddet, for frosk 
står høyt på franske spise
sedler, og forbruket av fros
kelår er fordoblet i løpet av 
de siste ti årene . 

Alke og lomvi er blant de 5jøfuglartene som i store mengder om
kommer i fiskegarn. 

Sel og fugl i fiskegarn 
Den utilsiktede fangsten av 
sjøfugl og andre dyr i fiske
garn er et problem som ikke 
bare er kjent i Norge. I USA 
regner man med at 50 000 
sel drukner i fiskegarn hvert 
år, og langs Californiakys
ten omkommer årlig 30 000 
lomvier i gamene. Det vil si 
at mer enn 17 prosent av to
talbestanden hvert år går til 
grunne på denne måten. 
Ikke minst utgjør store 
mengder av garnrester som 
blir kastet et problem. Man 
vil nå gå inn for opprens
ningaksjoner, og man vil 
dessuten prØve å få innført 
gamtyper som brytes ned. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8263 HAMMERSBORG - O129 OSLO I 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70835 

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

Samlet kjøp for inntil kr 20,-, gebyr kr 5, 

Samlet kjøp for inntil kr 50,-, gebyr kr 10,

Samlet kjøp for over kr 50,-, gebyr kr 12,

.. ....... .. Medl.nr: .......... . .... ·· 
Navn: ... . . . . . ....... . . .. ... . ....... . .......... . .... . ........ . . .... . 


Adresse: .... , .... . .. .. .. . .... .. ......... . . . .. . .. . ..... ......... . .. ....... . ... . ... . .. ..... ... . . . . . . .. ..... ... . 


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


TELEFON SALG: 

420875 

Ved enhver innbetaling, vennligst 
skriv hva betalingen gjelder! Og husk 
- rask og riktig ekspedering er av
hengig av at bestilleren har tydelig 
navn og adresse. 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det, får tilsendt pr. postoppkrav. 
O Det samlede beløp kr ...... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning. (Stryk det 
som ikke passer!) OBS' Varer som betales oss pr. bank-, postgiro/postanvisning eller pr. sjekk, blir ikke sendt fra NNV før beløpet er mo/tall. 
O Jeg ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

PLAKATER/TRYKK 
10 I eks. Trykk «Blåveis» 

Medl. pris 40,-, ord. pris 50,- tils. kr ...... 
011 eks. Trykk «Ulv» 

Medl. pris 50,-, ord. pris 65,- tils. kr ...... 
01 2 eks. Trykk «Vandrefalk» 

Medl. pris 50,-, ord. pris 65,- tils. kr ...... 
013 eks. Trykk «Havørn» 

Medl. pris 50,- , ord. pris 65,- tils. kr ...... 
109 eks. Plakat «Vinterfugler» Staffan 

Ullstri:im li kr 25,- tils . kr ...... 
110 eks. Plakat «Spiselige ville bær» 

(Hedvig Wright 0stern) li kr 35,- tils. kr ...... 
112 eks.Plakat «Trekkfugler» 

S . Ullstri:im li kr 25,- tils. kr ...... 
113 	 eks. sett «Vinterfugler» , «Trekkfugler» 

og fuglelåtkassett li kr 100,- tils . kr ...... 

PROSPEKTKORT 
200 sett Prospektkortserie «Kort og godt» 

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

203 sett <<lndianerbrevet» li kr 35,-, 
sett li 5 stk. tils. kr .... .. 

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

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

5 eks. doble mJkonv. li kr 25,- tils. kr ...... 
208 sett «Gaupe» vinterk0l1 (10 eks.) li 

kr 18,-. (Ullstrøm) tils . kr ...... 
210 sett li 10 «Ulv» vinterkort enkle 

li kr 20,- tils. kr ...... 
sett li 5 «Ulv» vinterkort doble 

mJkonvolutt li kr 20,- tils . kr ...... 

MERKER 
300 eks. Stoffmerke «Norges Naturvern

forbund » li kr 10,- tils . kr .. . ... 
301 sett 4 klebemerker «Norges 

Naturvernforbund» li kr 15,- tils. kr ...... 
302 eks . Medlemsnål i sølv li kr 10,- tils. kr ...... 
303 eks. Medlemsnål i gull li kr 20,- tils. kr ...... 
304 sett li 5 stk. sy-på-refleks 

«Unna meg» li kr 25,- tils. kr ...... 
306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» li 

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

Rovfugl» li kr 10,- tils. kr ...... 
308 sett li 5 stk. klebemerker store «La 

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

gå i arv» li kr 10,- tils. kr ...... 
310 sett il 9 brevmerker «Ekorn» li kr 9,- tils. kr ...... 
311 sett li 8 brev merker «Ulv» li kr 8,- tils. kr .. .... 

GENSER/T-SKJORTER 
eks. Collegegenser mJNNV merke og 

navn i størrelse(r) SD MO LD 
XLO li kr 125,-	 tils . kr .... .. 

eks. T .skjorte mJugler 
8 årO 10 årO 12 årO SD 
MO LD li kr 50,- tils. kr ...... 

eks. T.skjorte, emblem NNV venstre 
anTI SD MO LD XLO 
li kr. 60,-	 tils. kr ...... 

KUNST/SMYKKER 
405 eks. Litografi «Brushaneleik» (Vivian 

Zahl Olsen) li kr 150,- tils. kr .... .. 
406 eks. Piggsvinianheng li kr 70,- tils. kr .... .. 

eks. Piggsvinijakkefeste li kr 70, tils. kr .... .. 
eks. Ugle/anheng li kr 70,- !ils. kr .... .. 
eks. Ugle/jakkefeste li kr 70 , tils. kr .... .. 
eks. Selljakkefeste il kr 70,- tils. kr .... .. 

LITTERATUR 
500 eks. U. Hafsten «Naturvernets 

århundre» li kr 14,- tils. kr ... ... 
504 eks. M. Segnestam «Den første 

naturboka» li kr 15,- tils. kr .... .. 
505 eks. Perarvid Skoog «0kologi» li kr 15,-tils. kr .... .. 
506 eks. NNV's Energirnotmelding å.kr 20,-tils. kr .... .. 
508 eks . Naturvernets historie i Norge 

(Berntsen) li kr 25,- tils. kr 
510 eks. B ryne/GamåsjordetiHofsethiParr: 

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

511 eks. «Jorden vi lever av» li kr 10,- tils. kr .... .. 
512 eks . «Dei siste vassdraga» li kr 25,- tils. kr .... .. 
514 eks. <<Ingen kraftkrise i Norge» li kr 15,-tils. kr ...... . 
515 eks . «Natur- og miljøvern litteratur 

1908-80» (Berntsen) li kr 30, tils. kr ...... 
516 eks. Skogbruk og naturvern li kr 48,

medl. pris kr 38,- tils. kr .... .. 
517 eks . «Norske dyr i fare» li kr. 85, tils. kr .... .. 
518 eks. «Vår i skogen» li kr 50,- tils. kr .... .. 
519 eks. «Ville vekster» li kr 95 ,- tils. kr .... .. 
520 eks. «Det gjelder vårt livsmiljø» 

il kr. 140,- (inkl. eksp. gebyr) tils. kr .... .. 
600 eks.KASSETT mJfuglesang li kr 55,- tils. kr .... .. 

eks. GjærevoJl : Norges planteliv li 
kr 298,- tils. kr .... .. 

eks. Jonsson: «0ya» li kr 195,

Send ingen penger. Boka sendes 
i oppkrav fra forlaget 

V ARER FRA FYLKESLAGENE 
eks. Rauma/Ulvåa li kr 45,- tils. kr .... .. 
eks. Spar Saltfjellet il kr 45,- tils. kr .... .. 
eks . Plakat Oslomarka li kr 20, tils. kr .... .. 
eks. Hefte «Oslomarka» li kr. 25,- tils . kr .... .. 
eks. Sykkelkart over Vestfold li kr . 35,- tils. kr .... .. 
eks. <<Vandringer i 0stfoldnaturen li kr 184, tils. kr ... .. . 

+ porto og ekspedisjonsgebyr 
Totalt kr .......... . 
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Dot fljøldoP 
Forurensningen av vår natur - menneskets livsmiljø våpt livsmiljø - må nå tas alvorlig! Det er den samstemmige kon

-.. Per-ASlak-Ertresvåg 
(red.) - -  klusjonen fra en rekke framtredende fagfolk i Natur

t 

vernforbundets gift- og forurensningskomite. Kom
~ .......... .. 


iteens arbeid med å kartlegge forurensningssitua
sjonen i Norge og dens forslag til løsninger, har re
sultert i denne boka. Innledningsartikkelen «En poli!l!I\\\I~I\llll!~::r::::::::- R '" , '~ 'o:;:::(\:::~!~Il!!i!I!ll!!!! tikk fram til år 2000» er Norges Naturvernforbunds 
handlingsprogram for årene som kommer. I artik
kelen kommer Naturvernforbundet med konkrete anlll?/ I rfh?t~ , \~tll befalinger. 

AI::. , gtJJ;fIh A~ AdrC\. ..: 

** 
Pris Kr. 140,- (inkl. eksp. geb.) 

'" 

.. Et 48 siders hefte, rikt på fotos, 
som tar for seg menneskenes 
framtid og bevaring av den leven
de naturen. 
Pris: Kr. 10,
Klassesett (25 stk.) 
Kr. 100,-

Aktuell for alle som vil sette seg 
inn i konflikten mellom moderne 
skogbruk og naturvern . 
Pris: Kr. 48,-
Medl. pris: 38,

~ 

NKS-FORLAGET Norges Naturvernforb und 

SØLVSMYKKER 
Produbert av Carela i FinlnrHI og 
Importert av EikITønsberr 
Motiv: ugle og piggsvin. Selge 
kun gjenn<"\m Norges ~aturvern 
forbund. 
Legering 925S 
Størrelse: ca. l cm i diameter. 
Kr. 70,· 
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Sporty og lett sykkel for 

• Racervinklet 
muff~ramme 

• Shimano Altus 
selvjusterende 
10 girs system 

• 3-delt aluminium 
racerkrank 
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Norges Naturvernforbund trenger flere medlemmer! 
Medlemmmene er forbundets ryggrad og forbundet 
bygger i stor grad virksomheten på kontingenten som 
medlemmene yter. Bedre økonomi er en viktig forut
setning for å kunne drive offensivt arbeid. Vi legger 
opp til et offensivt år i 1985! Kampanjen mot gift og 
forurensning, ENØK-kampanjen og arbeidet for plante 
og dyrelivet og deres naturlige leveområder er sentra
le oppgaver. 

W@[?W @[Jl) W@[Jl)[Jl) g 
Fine vervepremier venter! 

Vervet nytt hovedmedlem og velg 

mellom: 


Premie nr. 1 Ulv, - Nr. 2 Vandrefalk, - Nr. 3 Ha

vørn. Trykk av Staffan Ullstrøm (30x42) m. 

ramme. 

Nr. 4 Blåveis. Trykk av Hedvig 

Wright østern. (21x30) m. ramme . 

Nr. 5 Neverbutt (til kaffe, sukker m.v.) 

Nr. 6 Naturlommekalenderen. 

Nr. 7 Kassett med fuglelåter. 

Nr. 8 Vår i skogen. Bok av 

Arild Hagen og Gunnar Gundersen. 

Nr. 9 Fire plakater fra Naturvernforbundet. 

Nr. 10 Norske dyr i fare. Bok av Ragnar Frislid. 


Verver du to nye hovedmedlemmer 
kan du velge mellom: 

Nr. 11 Smykke av ugle, piggsvin, svale eller 

sel. 

Nr. 12 Ville vekster i Norden. Bok av div. for

fattere. 

Nr. 13 Atte plakater fra Naturvernforbundet. 

Nr. 14 To av vervepremiene for et hoved

medlem etter valg. 
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størrelse 

Verv tre hovedmedlemmer og velg mellom: 
nr. 15 «Brushaneleik», litografi av Vivian Zahl Olsen. 
nr. 16 Collegegenser m/NNV-merke og navn i 

S,M,L eller XL. 
nr. 17 NNVs emblem i sølv (an heng uten kjede) 
nr. 18 Tre av vervepremiene for ett medlem etter valg . 

Verver du fire hovedmedlemmer kan du velge 
mellom: 
nr. 19 Keramikkbolle. 

nr. 20 Fire av vervepremiene for ett medlem etter valg. 


Verv fem hovedmedlemmer 
og velg mellom: 

nr. 21 Olav GjæreVOll: «Norges planteliv» 
nr. 22 Fiskeveske i never. 
nr. 23 Fem av vervepremiene for ett hovedmedlem etter 

valg. 

Fem familiemedlemmer tilsvarer ett hovedmedlem. 
Pensjonistmedlemskap tilsvarer hovedmedlemskap. 

Slik verver du 
Send inn kupongen, utfylt med tydelig navn og adresse på de 
du har vervet, -og hvilken vervepremie (husk nr.) du vil ha. Så 
sender vi velkomstmateriell og innbetalingsblankett. Først 
når kontingentene er innbetalt, registrerer vi din verveinnsats, 
og sender deg premien. Verver du 5 hovedmedlemmer eller I 
fler, blir du med i trekningen aven 4 ukers tur til Himalaya i 
1986. og to "PRESTIGE»-sykler! Trekning foretas ved års
skiftet. Lykke til! 

Kan sendes 
ufrankert 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Høge 

Adræsaten 
vil betale 
portoen. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Abb. nr: I I I I I I I 

Jeg har vervet flg. personer' (sett kryss mellom dem.) 

I 

I 
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SVARSENDING 
Avtale nr. 019/29 I 

Ververens personalia: BREV 
Navn 


Adr. 


I I TIL
I I NorgesI I NaturvernforbundI I I Hammersborg 

Jeg ønsker meg premie nr. IT] Jeg vil «spare» vervingen D ,,0129 OSLO 1 
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