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NORGES
NATURVERNFORBUND

« Homelands»
for
rovdyr

ovdynitvalget i Nordens

Bondeorganisationers Centralråd (NBC) har lagt frem en

rapport hvor det bl.a. slås fast at ingen av de nordiske

land i dag kan sies å ha levedyktige bestander av både

bjørn, jerl, ulv og gaupe. Og hva gjør så rovdyrutvalget

med det? Det kommer vel med en rekke forslag om

hvordan vi kan stanse forfølgelsen av disse rovdyra?

Nei. Vi blir heller presentert for «nytenking». Den

består i å snu ryggen til problemenes åpenbare årsaker

for så å definere bort hele problemet. For har ikke hvert

enkelt nordisk land levedyktige stammer av alle store

rovd så defineres et nordisk forz.’altningsområde

Fennoskandia, som har det. Og innen Fennoskandia får

så landene hovedansvar for vern av hver sin art. Raust

tildeler vi rovdyra «homelands»: Ulven i Finland (som

ved ratifikasjon av Bern-konvensjonen har reservert seg

med hensyn til ulven), bjørnen i Sverige og jerven i

Norge.
Utredningen kaller dette for et nytt forvaltningsprinsipp

og hevder at dette ikke innebærer at det enkelte land

skal fratas ansvar for å ivareta alle arter som naturlig

finnes i landets fauna. Norge skal in.a.o. overlate ansvar

til Finland og Sverige for henholdsvis ulv og bjørn, men

allikevel ikke fratas ansvar.
Dette er ikke noe forvaltningsprinsipp, men en trick for

å få til en nceringspolitisk pakkeløsning som passer

landbruket. I forhold til nordisk fauna representerer dette

første trinn i en plan for utryddelse av store rovdyr.

Norge har ratifisert Bern-konvensjonen og dermed

påtatt seg et ansvar for strengt vern av truede dyrearter

som hører hjemme i vårt land. For å oppfylle disse

/oipizktelser samarbeider vi gjerne med naboland og

næringsorganisasjoner. Men vi samarbeider ikke med

noen for å feie problemer inn i tåkeheimen og store

rovdyrarter ut av norsk natur.
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Tekst:
Viggo Ree

og
Paul Ramberg

Bjørnen har det ikke
lett i Norge. Arten
totograteres sjelden i
andre situasjoner enn
denne, NBC’s
torvaltnngsidé gir
ikke norske bjørne
stammer større
overlevelsesmulighe
ter. Bjørn skutt i
Lierne, Nord-Trønde
lag 5.6.1986.

disk rovdyrplan i 1987. Utvalget
innunder Nordens Bondeorgani
sationers Centralråd (NBC), som
har hatt to representanter fra
hvert land, la fram sin utredning
Bjorn, jeru, ulv og gaupe i Nor
den — en presentasjon av Norge,
Sverige og Finland som felles
forvaltningsregion i desember
1988. Fra Norges Bondelag var
Bjornulf Kristiansen (tidligere
Landbrukets Utmarkskontor, som
ble nedlagt ved årsskiftet
1987/88) og Erik Vie (Nord-
Trøndelag Bondelag) representert,
mens utvalgets fagpolitiske og
biologiske rådgivere har vært Ivar
Mysterud og Morten Muus Falck
(tidligere Morten Kolstad). Sist
nevnte har dessuten fungert som
utvalgets sekretær.

Rovdyrutvalgets utredning er en
fargerik trykksak på 24 sider som
ble presentert i dagspressen og
norslc fjernsyn (Dagsrevyen) like
for jul. For utenforstående kan
utvalgets arbeidsresultat rent
umiddelbart virke meget rov
dyrpositivt og interessant. Den er
krydret med vakre verneord og
velkjente faglige formuleringer.
For den som lcjenner litt til det
bakenforliggende arbeid, og som
har fulgt med i norsk rovviltfor
valtning og -forskning de senere
år, er det imidlertid ilcke særlig
vanskelig å registrere at vi nok en
gang står overfor et frontalangrep
på prinsippet om at vi skal ha
livslcraftige stammer av de store
rovdyrene på norsk jord i framti
den (se Norsk Natur nr. 1 — 1988,
s. 27—28). 11986 la Landbrukets
Utmarkskontor under ledelse av
Bjørnulf Kristiansen — da også
med Morten Kolstad og Ivar
Mysterud som rådgivere — fram
sin Utredning om forvaltning av
bjarn, jerv og ulv i Norge. Denne
såkalte «alternative landsplanen
for rovdyr» gikk klart i retning av
utryddelse av ulven, samt å la
bjørnen få «overleve» med en
bestandstetthet på mindre enn
50 % av den tynnest kjente leve-
dyktige bestand i verden (se
Norsk Natur nr. 3 — 1987, s.
24—25). NBC’s nylig framlagte
resultat er en videreforing og
forverring av planen til Landbru
kets Utmarkslcontor.

Det nye med NBC’s forvalt
ningsidéer er ikke bare at Norge
skal fraskrive seg ansvaret for å ta
vare på ulven, men at vi heller
ikke skal ha noen større forplik
telser for å verne om bjørnen. De
samme rådgiverne har selv vært
med på å kartlegge de offisielle
bestandstallene for denne arten i
Norge, hvor de nylig konkluderte
med 6 forskjellige stammer og 2

forekomster på tilsammen mmi
mtim 47—78 dyr i sørnorske fyl
ker uten tilknytning til bjørne
stammene i grensetraktene. Disse
stammene har ikke skapt noen
alvorlige problemer for sauenæ
ringen på mange år. Likevel anbe
faler utredningen at hovedansva
ret for å ta vare på bjørnen skal
overlates til Sverige!

Forsøk på torpedering av
Bern-konvensjonen
Den nye utredningen til NBC kan
oppfattes som en plan, men er i
virkeligheten et kuppforsøk for å
få Nordisk Råd til å vedta et
prinsipp som er i strid med Bern
konvensjonens formål (Trinn i —

s. 6 i utredningen). Utredningen
bygger på en forvaltningsidé som
forteller at det ikke er nødvendig
å ta ansvar for de enlcelte arter
innenfor de respektive lands
grenser. Intensjonen med å eta
blere Fennoskandia (Norge, Sve
rige og Finland) som én felles
forvaltningsregion for rovdyr er
derfor å sprenge hele grunnlaget
for Bern-konvensjonen. Først når
denne forvaltningsidéen og det
politiske motivet eventuelt blir
vedtatt, skal selve planen utarbei
des. Dette er forøvrig en bakvendt
arbeidsmetode i forhold til lig
nende samarbeidsformer. Man
pleier f.elcs. ikke i nedrustnings
forhandlinger å starte med å
eliminere landegrensene, for
deretter å debattere hvilke vå
penslag som skal fjernes!

Bern-konvensjonen pålegger
hver kontraherende part å treffe
de nødvendige lovgivnings- og
administrative tiltak for å sikre et
spesielt vern av planter og dyr
som er ført opp på en liste over
totalfredete arter. Det er anled
ning til å reservere seg, men arte
ne som ønskes ekskludert må
hvert land ha lagt fram før ratifi
seringen. En torpedering av Bern
konvensjonen vil derfor også
kunne få konsekvenser for andre
arter enn rovdyrene. Hvorfor skal
Sverige og Finland bruke store
midler på prosjekter for vern av
hvitryggspetten når arten finnes i
solide bestander langs vestkysten
av Norge, og hvorfor bør Dan
mark redde sin lille restforekomst
av oter når livskraftige bestander
finnes andre steder i Norden?
Dette kan åpne veien for en
skremmende utvikling i mange
land.

Hvor uholdbar NBC’s forvalt
ningsidé er, ser vi om denne
tankegangen overføres på interna
sjonale avtaler om f.eks. begrens
ning av giftutslipp eller annen
forurensning. Det ville neppe gi

nevneverdige forbedringer om
europeiske nabostater skulle slå
seg sammen, med det for øye at
bare ett land skulle ta hovedan
svaret for å redusere svovel
forurensningene, mens et annet
skulle begrense utslipp av kvikk
sølv.

Nordisk forvaltningsplan
for landbruk?
Om man skulle akseptere bonde
lagenes nye forvaltningsprinsipp
for rovdyr — hvorfor da betrakte
Fennoskandia isolert? Hvorfor
ikke inkludere de nordvestligste
arealene av Sovjet slik at den
nordligste delen av Europa kan
betraktes som ett felles forvalt
ningsområde? Da kunne vi kvitte
oss med alle store rovdyrarter i
Norden, for det ville være nok av
både bjørn, jerv, ulv og gaupe i
russiske Karelen! Tilsvarende
kunne man da teoretisk vedta en

forvaltningsidé om å betrakte
Norden som én felles region med
hensyn til produksjon av matva
rer. Hele det norske rovdyrpro
blemet ville da vært løst ved f.eks.
å samle alle sauene på Island,
Færoyene og Gotland (der store
rovdyr mangler), Danmark og
Skåne kunne dyrke kornet og
potetene — og Norge kunne ta seg
av fiskeproduksjonen! Dette vil
også tilfredsstille bondelangenes
nye «flerbruksprinsipp». Nå ser
ikke vi på dette som noen heldig
løsning, men når først de nordis
ke bondelagene lanserer en slik
idé med redusert ansvar for arts
vern i de enkelte land, vil uvilkår
lig mulighetene for en tilsvarende

Når det gjelder forvaltningen
av våre store rovdyr er den
til dels intense debatten en
dcl av selve saken her til
lands. I anledning de Nord
iske Bondeorganisasjoners
Centralråds nye utredning
om bjorn, jerv, ulv og gaupe i
Norden, har vi bedt Viggo
Ree og Paul Granberg om en
kritisk kommentar. Samtidig
bringer vi på side 8 en artik
kel om samarbeid og forvalt
ning av universitetslektor
Ivar Mysterud som har vært
faglig rådgiver ved utarbei
delse av overnevnte utred
ning.

Red.

0

Bondelagene
i Norden

med ny
forvaltnings
idé som kan

føre til
utryddelse av
store rovdyr

Vil torpedere
Bern-konvensjonen

De nordiske bondelagene legger om kort tid fram en utred
ning om store rovdyr i Norge, Sverige og Finland for Nordisk

Råd. Presentasjonen, som er et resultat av arbeidet til et 6-manns utvalg i
tillegg til to norske rådgivere, bygger på en forvaltningsidé om at det ikke
er nødvendig å ta ansvar for de enkelte arter (les planter og dyr) innenfor
de respektive lands grenser. Hensikten er å sprenge grunnlaget for Bern
konvensjonen. Et hovedpoeng er at ulven skal plasseres i Finland. Det er

derfor oppsiktsvekkende at utvalget samtidig har tort å un- .1—i J ondelagene
derslå det faktum at finnene ekskiuderte ulven før de ratifi- i Norge, Sverige og Finland star

serte Bern-konvensjonen! tet sitt arbeid med en felles for-

NBCs torvaltningsidé
vil også tå konse
kvenser tor torvaltnin
gen av andre arter
enn store rovdyr.
Kostbare prosjekter
tor redde hvitrygg
spetten i Sverige og
Finland ville bli
overtiødig, da arten
tinnes i livskrattige
bestander pä Vestlan
det i Norge.



landbrukspolitisk tankegang
melde seg.

Bjørnen i Sverige, ulven i
Finland og jerven kun
delvis i Norge!
Et vesentlig mål for NBC er altså
å fordele artene til forskjellige
land, og dermed også ubehage
lighetene ved å ha dem. De fen
noskandisice nasjoner får dermed
hovedforpliktelser for bare én
rovdyrart hver. Utredningen
konkluderer med følgende for
delingsprinsipp: Sverige bor være
det sentrale land for å bevare en
levedyktig bjornebestand, Finland

bor ta hovedansvaret for å bevare
ulven og Norge bor kunne påta
seg en stor del av ansvaret for å
bevare stammen av jerv. Legg
merke til formuleringen for jer
vens vedkommende. Den bekref
ter at utredningen har norsk
initiativ! Det lille «ansvaret»
Norge og Sverige skal ta på seg
for ulvens vedkommende er å
tillate et og annet steifindivid —

men disse skal avlives med en
gang om de forvolder skade!

skal ha alt ansvaret for ulven.
Dette betyr at vårt naboland i øst
også skal ivareta de norslce og
svenske interesser vedrorernde
denne arten og dens muligheter
for å overleve i Norden. Det er
derfor oppsiktsvekkende at bon
delagene og deres fagpolitiske og
biologiske rådgivere har tort å
unnlate og nevne at Finland ved
ratifikasjonen av Bern-konvensjo
nen (våren 1986 — ikke i 1985!)
har reservert seg nettopp med
hensyn til ulven — det vil si at de
har ekskludert denne arten for
tiltredelsen! Dette betyr at finne
ne ikke på noen måte har for
pliktet seg til å ta vare på ulven,
og at de kan forvalte den akkurat
som de vil uavhengig av nabolan
denes synspunkter. Det gjør de da
også, og det er derfor ikke mindre
bemerkelsesverdig at NBC’s
rovdyrutvalg unnlater å komme
med andre viktige opplysninger
om artens situasjon i Finland.
Antall ulv i dette landet og den
manglende dokumentasjon av
reproduserende ulvepar på finsk
jord er et kapittel for seg, som
allerede har forårsaket stor debatt
i våre naboland. I store deler av
Finland opprettholdes fri jakt på
arten, og de har ilcke gjort noe for
å begrense denne etterstrebelsen
selv om de offisielle tall forteller
om en reduksjon i ulvebestanden
på 50—80 % bare i løpet av de
siste årene. Tvert imot har de
gjennom nye forordninger i 1988
utvidet både jaktarealet og jalctti
den på denne arten!

Rovdyrsamarbeid allerede
igang
Utredningen unnlater også å gjøre
oppmerksom på at det allerede
elcsisterer et rovdyrsamarbeid
mellom de respektive lands for
valtningsmyndigheter. Miljovern
departementet og Direktoratet for
Naturforvaltning har f.eks. hatt
jevnlig kontakt med tilsvarende
instanser i Sverige og Finland i
forbindelse med utarbeidelsen av
landsplanen for rovdyr, og Nor
disk Ministerråd har bevilget
penger til en samarbeidsgruppe
for rovvilt, etter initiativ fra norsk
side.

Et vesentlig poeng i NBC’s
utredning er det russiske grense
gjerdet som bygges mot Finland.
Dette brukes som påskudd for å
se Fennoskandia samlet i rov
dyrsammenheng. I stedet for å
gjøre som utvalget — å slå seg til
ro med denne trussel, burde det
heller tas initiativ for å få til et
samarbeid med Sovjet om gene
relle viltsporsmål med hensyn til
dyr som krysser landegrensene.

Norge og Sovjet har lenge samar
beidet om isbjørnen, og Gorbats
jovs tale i Murmansk har bl.a. ført
til felles forskningsprosjekter i
arktiske strøk. De nordiske land
har dessuten mulighet til å ta
særskilt kontakt med Sovjet om
grensegjerdet, som ble påbegynt
lenge før Glasnost-perioden. Man
bør ihvertfall ikke la et slikt initi
ativ være uprovet.

Et nordisk samarbeid om natur
og miljovern er selvsagt et gode,
men dette forutsetter ikke en
opphevelse av landegrensene i
forvaltningssporsmål slik NBC
foreslår.

Prinsipp på hodet
Både Viltioven og Bern-konven
sjonen skal sikre rovdyrenes
eksistens, og begge sier klart at
næringsinteressene skal tilpasse
seg de truete og sårbare artenes
krav til overlevelse og ta hensyn
til disse. Dette forholdet legges
det også stor vekt på i Brundt
land-kommisjonen. Bondelagene
snur med sin forvaltningsidé dette
prinsipp på hodet. I utredningen
legges det hovedvekt på at rov
dyrene skal tilpasses landbruks
næringen!

Lite troverdig
Utredningen forsøker å gi inn
trykk av at bondelagene er vold
somt engasjert i å redde rov
dyrene. Det er derfor påfallende
at landbruksorganisasjonene
forsølcer å forpurre myndighete
nes tiltak for å sikre rovdyrene
ved å blande seg inn med alterna
tive planer for en dyregruppe de
ilcke har forvaltningsansvaret for.
Hvor realistisk er det ensidig å ta
hånd om rovdyr uten samtidig å
ha en forvaltningsplan for hùs
dyr? Det hadde vært langt mer
naturlig at bondelagene sørget for
å utarbeide en plan for husdyr,
som også var tilpasset bestemmel
sene og de internasjonale avtaler
for rovdyr.

Selv om bondelagenes presen
tasjon er full av fagre verneut
trykk, f.eks. ((et klart behov for
bedre vern av de store rovdyrarte
ne», stikker de egentlige intensjo
ner gjennom på mange punkter.
Utredningen er derfor full av
selvmotsigelser, og formulerin
gene gjør derfor verneviljen svært
lite troverdig. Det understrelces
flere steder at det er internasjo
nalt naturvernpress som er årsak
til at artene er vernet. Dersom
rådgiverne istedet hadde fått fram
at økt internasjonal forståelse for
å ta vare på miljøet og de for
skjellige artene er grunnen til at
også rovdyrene er fredet, hadde

de unngått å rope sine egentlige
holdninger.

Utredningen gir ensidig infor
masjon om en rekke faglige
spørsmål. Den inneholder dess
uten så mye feil og svakheter at
den framstår som svært lite tro
verdig. Eksempelvis er utrednin
gen lite konkret når det gjelder
tall. Dette er helt i tråd med den
første planen presentert av Land
brukets Utmarkskontor, som også
var særdeles rund og diffus. På
grunn av uklarheter i denne ut
redningen, forsøkt presentert som
en verneplan, ble følgende vesent
lige spørsmål gjennom 2 år stilt
gjentatte ganger i flere av landets
største aviser: Tillater utmarks
kontorets planforslag at ulven
fomerer seg på norsk jord?
Spørsmålet ble aldri besvart, til
tross for at de to rådgiverne bak
planen selv etterlyste en åpen og
ærlig rovdyrdebatt gjennom medi
ene.

Holdningsundersøkelsene
ikke nevnt
På slutten av utredningen framhe
ves det at rovdyrforvaltningen er et
spørsmål om holdninger og evne
til samarbeid! Den viktige Gallup!
NOl-baserte og landsomfattende
spørreundersokelsen i 1987 om
nordmenns holdninger til og
betalingsvillighet for store rovdyr,
(se: Norsk Natur nr. 11988, s.
20—22), som konkluderte med at
ca. 80 % av befolkningen vil be
holde artene bjorn, jerv og ulv i vår
natur, er imidlertid ikke nevnt med
et eneste ord i utredningen, og
finnes heller ikke i litteraturlisten.
Lignende svenske undersøkelser
omtales heller ilcke. Når det gjel
der bondelagenes vilje til samar
beid, kan det være grunn til å
spørre om de i det hele tatt under
utredningsarbeidet har vært i
kontakt med naturvernorganisa
sjoner i Norden?

Bøndene tjent med
utredningen?
De nordislce bondelagenes for
valtningsidé, som i realiteten vil
torpedere Bern-konvensjonen,
virker sannelig ikke tillitsvekken
de! Blir den fulgt opp, vil den
føre til utryddelse av store rovdyr.
Dermed har de klart tilkjennegitt
hvor fjernt de befinner seg fra
tankegangen om et helhetssyn i
forbindelse med natur- og mil
jøvernsporsmål. Dette kan i første
omgang skape undovendig mistro
til bøndene som yrkesgruppe. I
en tid da disse anliggender kom
mer mer og mer i fokus, ikke
minst pga. landbruksnæringens
egen forurensning, vil deres orga

nisasjoner i olcende grad være
tjent med støtte og tillit fra både
naturvernsiden og befolkningen
generelt i årene som kommer. Det
skal derfor bli spennende å se i
hvilken grad andre bonde- eller
landbruksørganisasjoner vil stille
seg bak denne utredningen, som i
virkeligheten er første trinn i en
skremmende utryddelsesplan for
våre store rovpattedyr. Det er
ikke utenkelig at de nordiske
bondelagene således kan ha blitt
påført betydelig skade på grunn
av ensidig og ufullstendig råd
givning.

Norsk forvaltning av
ville dyr er blitt lagt

merke til verden over.
og er betørig fulgt av

bla. internasjonale
tidsskrifter som New

Scientist og B8C-
WildliIe. Dersom

NBCs torvaltningsidé
fører fram, vil Norges

anseelse med tanke
pa artsverr nok en

gang vekke oppsikt
nternasjonalt.

Vegardsheiulven —

den gang en av
Norges gievlevende

ulver — torvaltet bort
den 1111984,

Til tross tor to
talt redning av jenen
har det inntil nylig
vært tillatt a felle
individer i yngletiden.
Jervetispa pa bildet
ble skutt i Lesja i
februar 1985. Denne
gangen ble hiet
tilfeldigvis funnet, og
4 sma unger unngikk
en tangsom sultedød
ved at de ble drept.

Urent spill om ulven i
Finland
Et hovedpoeng er altså at Finland

Nordisk
samarbeid
Det er nå klart at tidenes største
samarbeidsprosjekt blant nord
iske natur- og miljøvernorgani
sasjoner går av stabelen mandag
13. februar. Da arrangerer rundt
40 slike organisasjoner en pres
sekonferanse i Oslo



Direktoratet for natur-
forvaltning og Miljøvern

departementet har de senere
år bevilget relativt betydelige midler

for å klarlegge status for norske rovdyr.
Det er også arbeidet endel med å utforme

forvaltningsplaner for rovdyr i Norge. Dette
arbeidet har vært omstridt,
og i planenes kjolvann har

det gjennom flere år
pågått en debatt både om

rovdyr og forvaltning.

________

ovdyrfor
valtningen fordrer nytenkning På
en rekke felter, bl.a. når det
gjelder planleggingen av arealres
sursene. En fremtidsrettet strategi
for å ta vare på de store rov
dyrene vil også kreve nytenkning
innen naturvernet.

Arealkrevende dyrearter
Store rovdyr er arealkrevende
dyrearter. De har ofte store leve-
områder, og kan forflytte seg over
betydelige avstander på kort tid.
Når en skal tenke rovdyrforvalt
ning i det norske landskapet må
en derfor tenke i stor målestokk.
Man kan naturligvis også fore
stille seg mindre, lokale områder
hvor rovdyr som enkeltindivider
eller familiegrupper har fristeder.
Men hvis vi er interessert i å ta
vare på levedyktige bestander og
tenker langsiktig, blir det straks
snakk om større arealer.

Det er etter et fortjenestefullt
arbeid fra norske forvaltnings
myndigheter satt tilside en rekke
nasjonalparker og reservater i

spredt langsetter landet som
større eller mindre fragmenter av
lite påvirket natur. De er først og
fremst satt til side for å ta vare på
representative naturtyper eller
naturdokumenter, det jeg kaller
typebevaring.

Det har for å sikre arealres
surser vært arbeidet lite systema
tisk med andre naturvernopp
gaver enn typebevaring i Norge.
Selve forståelsen for et slikt ut
videt naturvernarbeid synes også
å ha kommet relativt kort.

Kjerner, flerbruksmoduler
og nettverk
For å opprettholde levedyktige
bestander av store rovdyr, og
dermed en intakt næringskjede,
er typebevaring av park og reser
vatarealer utilstrekkelig. For det
første ligger arealene spredt, for
det andre er dehver for seg for
små, og for det tredje er de ofte
slett ikke gode rovdyrhabitater.
Rovdyrene er ikke bare avhengige
av å ferdes over store, sammen
hengende arealer, de er også
avhengige av en viss nærings
rikdom. Forvaltningen av slike
arter vil derfor kreve en mer
omfattende arealplanlegging enn
den typebevaringen legger opp til.
La oss kalle den faunabasert
landskapsplanlegging. I interna

sjonal terminologi for faunabe
varing snakker man idag om
kjerner, flerbruksmoduler og
nettverk. Kjerner (eng. «nodu
les») kan f.eks. utgjores av et
basissystem av parker og reserva
ter helst omgitt av større eller
mindre buffersoner. Flerbruks
moduler (eng. «multiple use
modules») utgjores av arealer
med mer bearbeidet natur, hvor
det drives næringsvirksomhet.
Disse kan ofte omfatte mye større
arealer enn kjernene, men hvor
forvaltningsmyndighetene tar
hensyn til spesielle arter og på
ulike vis legger forholdene til
rette for faunaen. Det kan ofte
være nødvendig å anlegge fler
bruksmoduler på arealer som er i
privat eie, og hvor det som nevnt
foregår ulike former for flerbruk
(derav navnet). Nettverkene (eng.
«networks») er et system av kor
ridorer og arealbelter som må
holdes åpne for artens spredning
og ferdsel. Hvis vi f.eks. tenker på
våre mange og spredte bjorne
forekomster, er nettverket viktig
for å opprettholde tilfeldig spred
ning av bjorn fra et område til et
annet. Dette hindrer isolasjon på
lang sikt. Traséer i landskapet,
hvor store pattedyr har sine
naturlige trekkveier er et viktig
landskapselement. De må bevares
dersom bestanden skal overleve
og trives i framtida. En stor del av
den faunabaserte landskapsplan
leggingen er nettopp utviklet for å
motvirke fragmenteringen av
landskapet.

Samarbeid i utmark
Uten å gå i detaljer eller utdype
dette her, bør det være klart for
alle at vi må arbeide aktivt med
naturvern også i de 90 % av
landskapet i Norge som ikke er
eller i nærmeste framtid vil bli
omfattet av typebevaring.

De store rovdyrene, som er
svært arealkrevende dyrearter, er
kanskje det beste eksempel på
det. Naturvern-interessene og
forvaltningen vil derfor før eller
siden måtte innlede et forplikt
ende samarbeide med de som eier
eller har bruksretten til de store
utmarksarealene. Dette vil kreve
utvikling av enkelte helt nye
strategier i norsk naturvern-

arbeide. Det vil også nødvendig-
gjøre samarbeid med nye grupper
og institusjoner. Dette har noen
av oss som arbeider aktivt med
rovdyrbevaring allerede innsett og
tatt konsekvensen av. På denne
bakgrunn er det beklagelig å
observere den nesten aggressive
holdningen enkelte naturvernfolk
fremdeles viser overfor grunneier
og landbruksorganisasjoner. Det
er viktig at stadig flere innser at
etterhvert som perioden med
typebevaring sannsynligvis nær
mer seg sin avsluttning, vil det bli
nødvendig med et utstrakt sam
arbeid for å bringe naturvernet i
Norge videre! Dyptgående kon
flikter kan forsinke eller i verste

fall umuliggjøre viktige oppgaver i
norsk faunabasert landskaps
planlegging.

En annen viktig utfordring i
bevaringen av rovdyr i Norge
ligger i å integrere rovdyrforvalt
ningen i distriktspolitikken. En
rovdyr-argumentasjøn som ensi
dig opprettholder lokalkonflikter
med de som driver tamreindrift
eller småfehold på tradisjonelt vis
er håpløs. Dette så lenge den ikke
samtidig kommer med konstrukti
ve forslag til ny næringsvirksom
het som kan sikre distriktene i
framtida. Det er ikke nok i
80-åras Norge å tenke klassisk
konflikt omkring rovdyr. Det må
en langt mer nyansert strategi til.
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Norge. Og det er planer om ytter
ligere å øke dette arealet av fredet
natur. Dersom disse planene blir
realisert i framtida, vil fredningen
kunne omfatte ca. 10 % av norsk
landareal. Disse arealene er

Forfatteren papeker
behovet for en

faunabasert
Iandskapsplantegging

i Norge, Skal natur-
vernet hindre tragmen

teringen av land
skapet, må det

utvikles utstrakt
samarbeid på en

rekke felter.

Tekst og foto:
Ivar Mysterud



Tekst:
Bjørn Okern

Hemmelig
Samtalene som har foregått en
tid, figurerte under navnet «høst
country agreement». Og har i
daglig omtale i Norge fått det
flatterende navnet «vertsiands
avtalen». I følge ferske menings
målinger, er 84 % av alle nord
menn imot bruk av atomvåpen i
enhver situasjon. Men det er
nettopp atomvåpen som utgjør
hangarskipsgruppenes enorme
slagkraft. I tillegg vil de være topp
prioriterte bombemål for motpar
ten. Det kan med andre ord bli
dyrt å være vertskap for disse
gjestene.

Saken har av naturlige grunner
vært lite kjent. Forsvarsdeparte
mentet vil ikke fortelle stort annet
enn at det foregår samtaler på
høyt militært plan. Resultatet av
disse samtalene skal nå være på
embedsmannsplan, og vil bli lagt
fram for Stortinget når avtale-
teksten er klar.

Slagmark for atomvåpen
I praksis betyr dette at vi inviterer
hangarskipsgrupper til opphold i
nære og indre kystfarvann. Selve
hangarskipet bærer alltid ca. 100
atombomber i lasten til enhver
tid. Bare dette tilsvarer 1000
Hiroshima-bomber. I tillegg fin-

nes det på de omkring 9 eskorte
fartoyene, et utall taktiske atom
våpen beregnet på angrep mot
ubåter. Destroyerne som følger
eskorten får nå utplassert Toma
hawk krysser-raketter, som er
nesten indentislc med Cruise
raketten som INF-avtalen fikk
fjernet fra Sentral-Europa.

Miljøkatastrofe
Det har skjedd mer enn 700 små
og store ulykker med marinefar
tøyer med atomvåpen eller atom
reaktorer ombord. Og det er ikke
lenger enn siden januar i fjor at
den engelske ubåten «Resolu
tion» var minutter fra en kjerne
smelting utenfor skotskekysten.
Flere skip har kollidert, det har
vært branner ombord, og total
havari. Ved enkelte anledninger
har raketter blitt avfyrt samtidig
med forliset, — men heldigvis uten
at de er armert.

Dette har for det meste foregått
til havs, slik at forurensningene
har blitt spredt. I kystfarvann vil
det naturligvis bety en miljokata
strofe med en slik ulykke. Det
ville gjøre deler av norskekysten
ubeboelig for lang tid, og de
radioaktive stoffene vil med stor
effektivitet bli ført med Golf
strømmen helt opp til Svalbard.

Utslipp
Det er ubåtene som er mest utsatt
for ulykker. Ubåter er også endel
av hangarskipsgruppenes oppset

ning, og en viktig del av gruppens
forsvar. En ubåt-reaktor er på en
måte «turbo-versjonen» av en
vanlig reaktor. Den arbeider
under høyere trykk, med høyere
temperatur og har mindre plass.
Det er mindre margin mellom
drift og katastrofe. Derfor er
ulykkesfrekvensen med ubåter
høy. Det er alltid utslipp i kjole-
vannet fra en reaktor plassert i et
fartøy. På denne måten vil til
stedeværelsen av hangarskips
gruppene i kystfarvann, være en
betydelig radioalctiv forurens
ningskilde. Uansett krig eller
ulykke, — det fører til øket bak
grunnstråling for kystbefolk
ningen.

I USA har det vært stor mot
stand, rettsaker og aksjoner på
steder der skipene har sin
hjemmehavn. Dette har kommet
etter at de store miljøskandalene
på produksjonsstedene for atom
våpen har blitt kjent.

Lave stråledoser
Det foregår mye forskning i kjol
vannet av Tsjernobyl. Spesielt
dreier det seg om skader som
følge av Cesium-isotopene 137 og
134. Dette er isotoper som suges
opp i organismen, og som deltar i
stoffskifteprosessene som om de
var Kalium. Kalium er det vik
tigste elementet i cellestoffskiftet.
Når Cesium på denne måten
fortrenger Kalium, kommer den
radioaktive isotopen helt inn i

cellekjernen. Slik kan selv små
stråledoser få store følger. Under
søkelser av kromosomer i hvite
blodlegemer vil kunne påvise
skader som følge av Cesium 137
og Cesium 134.

Et stort materiale fra Saltzburg,
viser at med en økning i den
normale bakgrunns-strålingen på
17—90 %, (som var variasjonene
innen Saltzburg) fikk man en
tydelig økning i kromosom-ska
der. Undersøkelsen er foretatt ett
år etter nedfallet, og økningen
ventes å stige.

Dette er et noe overraskende
resultat, siden det dreier seg om
relativ liten økning i stråledosen.
Men det er flere undersøkelser
som bekrefter resultatene. Kon
klusjonen på dette er at den
tidligere antakelsen om effekt av
lave stråledoser må fornyes. Tidli
gere har man undersøkt skade-
virkningen av høye doser. Disse
resultatene har uten videre blitt
ekstrapolert (overført i rett linje)
til lave doser, med helt ubetydeli
ge kromosom-skader som følge.
Salzburg-undersokelsen viser at
dette ikke stemmer i praksis. Ved
svært små okninger i stråledosen
blir det en betydelig økning i
kromosomskader. Sammen
hengen mellom kromosomskader
og lave stråledoser er ikke rett
linjet, men har en kurve med
bratte stigninger og utfiatinger.
Det kan kanslcje representere
organismens nivåer for å hånd
tere eller reparere strålings
skadene.

Tidspunktet
Undersøkelser av befolkningen
rundt anlegg som produserer
atomvåpen, har vist skremmende
resultater. Spesielt levkemi hos
barn, der man finner betydelig
økning i frekvensen. De senere
oppfølginger viser også en annen
tendens. Det er ikke bare hyp
pigheten av levkemi som økes,
men også ved hvilken alder syk-
dommen viser seg.

Dette skulle i korthet gi oss en
advarsel om at forskningen har
tatt feil på endel punkter når det
gjelder effekten av lave stråle
doser på organismen. Antakelig
må man gjennomgå en hel gene
rasjons livsløp for å kartlegge
skadene. Både når det gjelder
debut-alder for sykdommene og
hyppigheten i de forskjellige
aldersgrupper, og hvilke konse
kvenser det får på lang sikt.

I mellomtiden er det all grunn
til å behandle de data som finnes
med det største alvor.

Når vi får fasiten, er det for
sent å gjøre det om igjen.

ammunisjon, og det som går
under betegnelsen service
funksjon. Med andre ord — verk
stedskapasitet på land.

Amfibiegruppe under
land i Gratangen. USS
NASSAU — 300 ni fra
bebyggelsen i
Gratangsbotn nr tidlig
takemorgen. farlig
nanigasjon med
a-väpen ombord.

Nytt miljøpress fra Forsvaret:

Atomreaktorer
i nære kystfarvann

Verden fikk en alvorlig
vekker etter Tsjernobyl.

Dette har ført til at planer
om nye reaktor-anlegg har

stanset, og beslutninger om å
nedlegge flere kjernekraft
verk. I Norge går vi andre

veien. Vi inviterer reaktor
drevne og atomvåpenforende

marinefartøyer til landet
gjennom den såkalte «verts

landsavtalen» med USA.

D et var i mai
1987 at en gruppe norske journa
lister på studiereise i USA opp
daget at det foregikk samtaler
mellom høyere militære ofliserer.
Det handlet om amerikanske
ønsker om visse tjenester i Norge
for hangarskipsgrupper. Det
dreier seg i forste rekke om forsy
ningsbaser for brennstoff og



________

e på land
brukspolitikken. Hormon
skandalen sommeren 1988, hvor
en «kalvefabrikk» ble tatt i å
sproyte dyrene med hormoner for
å øke kjøttproduksjonen, er et
typisk resultat av EFs krav til
spesialisering og rasjonalisering.
Dette er stikk i strid med våre
krav om omlegging til et mer
okovennlig landbruk. Se på
energipolitikken: Vi har nå greidd
å presse sosialdemokratene i
Vest-Tyskland til å gå inn for en
ti-års plan for nedtrapping av
atomkraften. Men ved grensen
vår bygger Franrike et kjempe
atomkraftverk — Cattenon — til
tross for at motstanderne fikk
støtte i Europadomstolen. Det vi
frykter er at den sterke atommot
standen og de strengere sikker
hetsregler for atomkraft her, får
atomindustrien til å flytte rett
over grensen til Frankrike. Der er
motstanden liten, sett i vår måle
stokk. Og EF viser liten vilje til
energiomstilling, derfor vil de
sikkert godta slike interne, forflyt
tinger av atomindustrien.

Frommrich og hans kamerater
på partikontoret peker også på
Rhinens skjebne. Etterat 30 tonn
kjemikalier drepte Rhinen i
november 1986, som følge av
brannen i kjemibedriften Sandoz,
er lite grunnleggende skjedd, i
følge De Grønne.

— Det har vært mest viljes
erklæringer og retningslinjer for
utslipp som ikke gir den dods
dømte elva nytt liv. Nå ser vi
følgene: To millioner mennesker i
Holland risikerer å få ødelagt
drikkevannet som følge av at
Rhinens sideelver forgifter det.

— Problemet er på den ene
siden at EF sine politiske institu
sjoner til nå har hatt minimal
overnasjonal makt. Flere land,
som England og Frankrike, har
ofte gitt blaffen i de retningslinjer,
lover og forordninger som parla
mentet i EF har utstedt. På den
andre siden er EF’s miljølover og
retningslinjer, over 100 i tallet
siden 1973, et resultat av et
minste felles multiplum. Det er
derfor Forbundsrepublikken har
strengere miljølover enn EF på
mange områder. Og det har vi
også hatt lov til å ha sålenge det
ikke rammet prinsippet om vare
nes frie bevegelighet. Akkurat
dette spørsmålet diskuteres heftig
innen EF nå. Det ser ut til at det
går i retning av at de enkelte
medlemsland selv kan vedta
skjerpede bestemmelser i forhold
til fellesskapets, sa Frömmrich.

Han henviste til at Danmark
høsten 1988 fikk medhold i EF
domstolen på at de kan ha nasjo
nale særordninger for flaskepant
på engangsfiasker.

Virkeligheten
Som kjent er De Grønne nå også
innvalgt i Europa-parlamentet og
som de sier selv: De må tilpasse
seg virkeligheten og gjøre det

beste ut av situasjonen. Både i
den tyske Bundestag og i Europa
parlamentet er de musen som
kjemper mot elefantene. De ser
seg selv som en pressgruppe som
skal holde de grønne spørsmål og
verdier varme og tvinge de store
til å ta standpunkt. De ser med
spenning fram til hva et fritt indre
marked og en sterk politisk union
vil bringe utover i 1990 åra. Deres
håp er et «gronnere» EF med
sterkere sentrale institusjoner
som kan mer enn å utstede viljes
erklæringer og papirlover, slik det
har fungert til nå.

Men som i så mange andre
saker: De Grønne er ikkë riktig
enige med seg selv. Også i EF-
spørsmålet dukker det gamle
skismaet mellom Fundis (funda
mentalistene, de som ønsker å stå
fritt i forhold til andre partier) og
Realos (som godtar samarbeid),
opp.

Frömmrich er selv en Realo, og
som han sier : — EF er der, vi er
medlem og må forholde oss til
det. Enten vi liker det eller ikke.

Ti år
De Grønne ser ingen annen utvei
enn fortsatt kamp for at naturen
skal overleve, i og utenfor EF.
11989 skal de feire sitt ti års
jubileum. På hvilken måte, det
visste de ikke høsten 1988. De
regnet med interne krangler og
diskusjoner, også om dette spørs
målet. Men at de skulle feire seg
selv, det var det ingen tvil om.
Det har de også grunn til. En kan
spørre tyskere på alle politiske
fløyer og de innrømmer med eller
uten motvilje at De Grønne har
vært nødvendige. De har satt
miljøsporsmål på dagsordenen og
presset til og med de konservative
til å prate grønt.

Med 8,5 prosent oppslutning
ved siste valg til Bundestag inn
rømmer de selvsagt sin begensede
makt. Men de hevder at stadig
flere egentlig sympatiserer med
dem.

— Vi må bare stå på og peke på
alternativer som er realistiske.
Bare slik kan vi slå tilbake
vulgæragitasjonen om at vi vil
føre tyskerne tilbake til middel
alderen. Resignasjon og svartsyn
er vår største fiende. Derfor legger
vi slik vekt på alternative løs
ninger og presentasjonen av disse.
Folk må forstå at det nytter, av
slutter Jürgen Frömmrich og hans
grønne venner. *

Vest-Tyske
miljøbilder

Høsten 1988 avslører en avis i
Frankfurt at dioksin, PCB, arsen
og tungmetaller er funnet i en av
byens søppelfyllinger. En kilo
meter unna ligger nærmeste
vannverk. De lokale myndighet
har i ni måneder hemmeligholdt
proveboring/provetaking i fyl
lingen. Grønne kritikere krever
full etterforskning. Kjemi-indu
strien er mistenkt synder.

Et par år tidligere avslørte
miljøgrupper at drikkevannet i en
hel bydel i Frankfurt hadde et for
høyt innhold av tetraklor etylen,
ti ganger mer enn tyske retnings
linjer. Titusener av mennesker
hadde i flere år drukket dette
vannet. Lekkasjen, som stammet
fra flyplassens avlopsrør, gikk rett
i grunnvannet. Giften ble vanlig
vis ikke analysert på, derfor tok
oppdagelsen så lang tid.

20 prosent av tysk drikkevann
oppfyller ikke normen for tillatt
nitratinnhold. Flere steder i Sør-
Tyskland graver folk egne bron

ner og bygger private drikke
vannsanlegg. Enkelte steder må
de blande vann fra flere brønner
for å komme under normen på 50
milligram pr liter. Synderen er
bl.a. det industrielle landbruk og
overforbruket av gjødsel.

12 prosent av tysk drikkevann
har for høyt blyinnhold, og nes
ten alt har for høye nivåer av
klororganiske forbindelser, sett i
forhold til EF-norm (1 mikrogram
pr liter). Synderen her er løs
ningsmidler brukt i industrien.

Myndighetenes behandling av
dioksinproblemet er «strukturelt
mord», sier en lege på et dioksin
møte i Frankfurt høsten 1988.
Han mener at det ikke taes nok
hensyn til at en baby bare har
tidelen av den kroppsvekt tole
ranseverdiene settes utifra.

Tyske eksperter hevder at diok
sininnholdet i morsmelk er «bety
delig over tolererbare grenser».
Det anbefales amming kun fire
måneder.

SKOGSDØD: I et land
hvor over halvparten
av skogen går en tor
tidlig død i møte er
det tremdeles trivillig
om du vil sette ned
farten til 100 kmlt på
autobahn «Fri tart for
frie borgere er
slagordet. — Hvis jeg
kjører tortere, vil
motoren være i gang
kortere tid. Altså
mindre torurensing!
hevdet en rik forret
ningsmann.

SYMBOLSK: I
torgrunnen en av
mange netting
pyramider som tyske
naturvernere setter
over maurtuene. I
bakgrunnen et
kilometerlangt og
seksti meter høyt
søppeltjell utenfor
Frankfurt, Her blir det
høsten 1988 funnet
dioksiner, arsen og
tungmetaller dypt
nede i tyllmassene.

GIFTFYLLING:
Miljøvernerne gir
kjemigiganten
Hoechst skylda for at
det blir funnet
dioksin, arsen og
tungmetaller dypt
nede i den tjue år
gamle søppeltyllingen
utenfor Frankfurt. Nå
frykter de tor grunn-
vannet sitt.

De tyske grønne mot EF

NATURDØD: Overalt
rundt Frankfurt ser du
tortvilte budskap malt
på skilt og vegger:
Natur død, alle døde.
I bakgrunnen inn-
kjøringen til kjempe
fyllplassen med
dioksin og andre
gitter nedgravd.

— Jeg kan bare si til Norge: Tenk dere godt om for dere eventuelt soker
EF-medlemskap. For vår egen del så kan jeg si at EF-medlemskapet har

bidratt minimalt til
miljovern et her i For

bundsrepublikken, sier
Jürgen Frömmrich, «ge

neralsekretær» for De
Grønne i

_______

Hessen. Vi
møtte ham

på parti-
kontoret i
Frankfurt

høsten
1988.

EF er en bremsekloss
i miljøpolitikken,

mener Jürgen
Frbmmrich,

generalsekretær i De
Grønne. Hessen.

Tekst og foto:
Olav Boe

._.



Arkitekt Willy Sveen
pa Utsiktsbakken i
Lillehammer, hvor
man kan se hvor

genial byens
plassenng egentlig er

uttra topogratien.

Da Petter Rønningen fikk
jobben som OL-direktør,

erklærte han at det lå ham
særlig strerkt på hjertet å

bevare Lilehammers miljø-
kvaliteter. Det har i det hele

tatt ikke vært noen mangel
på slike erklæringer fra folk
med mere eller mindre inn

flytelse siden «Lillehammer»
ble utropt som OL-arrangør
i 1994. I månedene og årene

som kommer vil det vise
seg om de som bestem
mer klarer å leve opptil

løftene.

________

i i Opp
land Naturvern kunne ikke i
selve OL-organisasjonen finne
noe organ som kunne gi miljø-
vernet en rimelig plass. Heldigvis
kom det offentlige miljovern inn
etterhvert, etter initiativ fra miljø
vernavdelingen hos fylkesmannen
i Oppland. Utvalget skal koordi
nere det offentlige miljovernar
beidet i forbindelse med OL
prosjektet. Imidlertid tok vi kon
takt med departementet, fylkes-
mannen og kommunen for å høre
om også det frivillige miljovern
var velkommen til å gjøre en
innsats. Responsen var meget

positiv. Konklusjonen var klar:
— Her trengs alle ressurser vi kan
trekke på, for a sikre et miljø-
vennlig OL, sier Oppland Natur
vernsleder Lars Helling.

Strengere premisser?
Imidlertid måtte utgangspunktet
være at det frivillige miljøvernet
ikke skulle tråkke i det offentliges
bed, men løse arbeidsoppgaver
ved siden av og på en annen måte
enn dette. Det som nå vil skje, er
at vi får alle analyser og utrednin
ger som foretas av det offentlige.
Disse bruker vi så på vår måte.
Muligens legger vi inn strengere
premisser her og der, men intet er
gledeligere enn om våre syn faller
sammen. Hvis vi finner materialet
mangelfullt, skaffer vi tilleggs
opplysninger gjennom fagfolk pa
en rekke områder, opplyser
Helling.

600 000 er budsjettet
Oppland Naturvern, i samarbeid
med Lillehammer Natur- og
Miljovernforening, satte opp et
budsjett på 600 000 kroner for
prosjektet «Miljovennlig OL -94»
og søkte fire departementer om
dekning av 500 000. De resteren
de 100 000 skulle hentes fra pri
vate kilder. Imidlertid ville det ta
for lang tid å vente på svar, og

direkte kontakt ble tatt med
statsministeren og miljøvern
ministeren. Resultatet ble et me
get positivt møte like før jul, hvor
miljovernministerens personlige
sekretær Jacob Wahl i spissen for
et knippe embetsmenn vendte
tommelen opp for prosjektet.
Han lovet at det skulle bevilges
penger for å få det igang før en
varslet tilleggsproposisjon legges
fram og sikrer statsmidler til
OL-prosjeket for dette året. I tillit
til at pengene kommer, ble det så
utlyst stilling for en prosjektleder
som vil jobbe på heltid — for
hapentlig ut dette året. Sentralt i
organisasjonen sitter en styrings
gruppe med representanter for
alle tre nivåer i naturvern-orga
nisajonen. Prosjektlederen vil
også ha et arbeidsutvalg å søke
råd og hjelp hos.

I tråd med ønske fra Miljøvern
departementet vil det bli vurdert å
få til en lokal miljokommisjon
med representanter fra de for
skjellige organisasjoner som
arbeider for samme sak. De skal
også kanalisere sine interesser
gjennom dette prosjektet.

Konfrontasjoner
— Ser du for deg alvorlige kon
frontasjoner i tiden som lcommer,
Lars Helling?

— Ja, jeg gjør det pa nærsagt alle
omrader. Vi ma stå hardt pa for
vern av våre fine friluftsomrader
slik at anlegg og veier ikke øde
legger dem. Videre er kultur-
landskapet nordover fra bykjer
nen i stor fare. Jeg tenker her
ikke bare på den dyrkede mark,
men like mye pa det estetiske
inntrykk. En sammenhengende
by til Faberg vil øve vold pa vart
fine landskapsbilde. Sist, men
ikke minst har vi hensynet til
sentrum med Storgaten som selve
perlen.

— Utformingen av anleggene vil
dere vel ogsa følge med argus
øyne?

— Ja, de ma utformes i trad med
distriktets og dalens byggetradi
sjoner og byggeskikk, slik at dc
ikke fremtrer som den Ilyhangar
lignende Kristins Hall pa Stampe
sletta — den første av OL-anlegge
ne vare, sier Helling.

Landskapsrommet
En rekke arkitekter har kommet
med ider og innspill siden Lille
hammer fikk OL, men en som i
særlig grad har evnet å se hel
heten er Willy Szeen. Han er
innfodt lillehamring og har gjen
nom mange ar vært en viktig og
iherdig vapendrager for miljovern
og bygningsvern — for ikke å si
landskapsvern.

— Malsettingen i alt vi nå gjør
må være å bevare Lillehammer
som den vakre by den er, bade av
hensyn til oss selv og viire fremti
dige besøkende, fremholder han.
Han er glad for at det na utarbei
des en byanalyse som politikerne
kan støtte seg til og som for
hapentlig vil sikre mot at tilfeldig
hetene far råde, sier Sveen.

Han understreker at det ikke er
nok å se på sentrum/Storgaten og
ta vare pa dette området. En ma
ta utgangspunkt i landskaps
rommet som Lillehammer ligger i.
I et slikt perspektiv blir den pris
belønnede gaten bare en detalj.
En analyse av hele landskaps
rommet vil lclargjore hvilke deler
av byen som bør utbygges og
hvilke deler som bor spares.
Ingen enkeltprosjekter ma sees
isolert, men som en del av hel
heten.

Genial plassering
Hva er så Lillehammer i dag og
hva er det man bør ta vare på?
Det er en attraktiv smaby, en
pensjonistby, et kjent turiststed,
en vintersportsby, et kurssted, en
handlesby, et administrajonssen
ter, en skoleby og en kulturby.
Lillehammer er innfallsporten til
landets lengste dal, Gudbrands

dalen. Det er en treby med land
lig karaktér.

Lillehammers plassering er
egentlig genial utfra topografien.
Byen ligger i et skalformet land
skapsrom omsluttet av åser — de
virker som fondvegger ved enden
av gateløpene. Uansett hvor en
befinner seg i Lillehammer. har
en naturen med seg. Byen har en
særdeles intim kontakt med land
skapet, og denne kontakt må ikke
brytes. Det har vært flere anslag
mot denne kontakt, eksempelvis
sykehuset og den nye E6. Det er
eksempler pa at dersom noe
skapes på tvers av et steds forut
setninger, skaper det problemer
også i fremtiden. Na må en ta
lærdom av feilgrepene, slik at det
ikke skjer nye.

Det er fremfor.alt forholdet til
omgivelsene som gir en by sær
preg, og slik er det også med
Lillehammer. Den er bevisst
formet, som de toscanske middel
alderbyer Siena, Firenze og Vol
terra. De er blitt levende kul
turminnesmerker — ikke musder,
konstaterer Sveen.

Men Lillehammer har også
umistelige verdier i sin trehusbe
byggelse, som er harmonisk til
passet landskapsrommet. Disse
verdier ma berges gjennom OL-
utbyggingen uten å ødelegges,
men slik at de kan være et av
byens fremste aktiva også i frem
tiden.

Lokale arkitekter
Sveen finner allerede grunn til a
stille kritiske spørsmål. Han
mener at reisningen av den første
hallen i det sentrale OL-omradet

Stampeletta bør utlose dette: — Er
virkningen av Stampesletta-utbyg
gingen godt nok belyst?

— Det er ikke nok å begrunne
forslagene som kommer om utfor
ming av anlegg med at den Inter
nasjonale olympiske komitéen er
tilfreds. Det er vi lillehamringer
som ma være det, for det er vi
som skal leve med anleggene,
bygningene og landskapsinn
grepene etter at de 16 OL-dagene
er over. Og klarer vi å utforme
anleggene slik at de harmonerer
med landskapet og helheten, vil
ogsa IOC og de besøkende bli
fornøyd, fremholder Sveen.

Han mener at arbeidet med
reguleringsplaner for OL-årealene
i stor grad bør gå til lokale arki
tekter, som har kjennskap til
stedets forutsetninger og som har
reguleringserfaring.

Skjønnhets-paragrafen
Sveen mener det ogsa er på sin
plass å nevne at Norges første
bygningslov kom samme ar som
Lillehammer ble grunnlagt ved et
Stortingsvedtak, nemlig i 1827.
Det het at formålet med loven
skulle være å hindre at bygge-
maten fornærmet publikums este
tiske sans. Denne formålspara
grafen er i dag mer aktuell enn
noensinne. Myndighetene er
innstilt på å gjøre den sovende
skjonnhetsparagraf i bygnings
loven sterkere gjeldende, blant
annet slilc at man tar bedre vare
pa antikvarisk verdifulle bygnin
ger og miljøer. I Lillehammer har
en na sjansen til å vise hvordan
dette kan skje i praksis, til tross
for et sterkt utbyggingspress.

i

Et miljøvennlig OL?

I
Leder i Oppland
Naturvern, Lars
Helling, karakteriserer
den første OL-hall pa
Starnpesletta som en
tlyhangar. Her er den
sett tra nord.

Tekst og foto:
Ola Matti
Mathisen
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Vassdragsna turen ved
Åmotan i Sunndal er tillagt
stor vekt når Statens natur

vernråd foreslår en utvidelse
av Dovreljeil nasjonalpark

vestover. De mye om talte
elvemøtene og området rundt

representerer noe helt
spesielt både med tanke på

landskap og fossevelde.

_________

jellområdet
mellom Sunndalen og Aursjo
magasinet i Lesja har også mange
andre viktige naturkvaliteter. En
kan særlig nevne berggrunn,
flora, villrein, rovdyr og fjell
formasjoner.

Fjellformasjonene var for øvrig
mye av opphavet til navnet
Skrymtheimen, som ble lansert
på dette fjellområdet i fjor. Jeg
tenker selvfølgelig på Skrymtan —

eller Storskrymten og Vetlskrym
ten — som er å betrakte som kon
ge og kronprins blant et utall
hoytragende topper i denne fjell
heimen. Storskrymten (1986 m.
o.h.) danner dessuten grense-
punkt mellom de tre fylkene
Oppland, More og Romsdal og
Sør-Trøndelag.

Grøvudalens botaniske
stolthet
Den mineralholdige, lett for
vitrede berggrunnen er særlig
framtredende i Sunndals del av
Skrymtheimen og er her med og
danner grunnlaget for et særs rikt
planteliv. Spesielt godt kjent er
vel etter hvert grovudalsvalmua,
som ikke finnes andre steder i
verden. Denne vakre sitrongule
blomsten er til fryd for mangt et
oye der den pryder elvebredder
og rasmarker oppover Grovu
dalen. En annen særegenhet her
er den sjeldne planten norsk
malurt.

Tekst:
Per Jordhøy

Naturens egne
gledesutbrudd!
Et mote med Åmotaçi under
vårlosningen i hogfjellet gir både
syns- og horselsinntrykk som
hever seg langt ut over det van
lige. Her torner elvene Lindøla,
Reppa, Grøvu og Svøu sammen,
etter at tre av dem har buldret seg
ned gjennom steile revner og gjel.
Fosserøyken fra disse levende
heksegrytene oser av sunnhet og
styrke, som et naturens gledes
utbrudd.

I sør utgjør også elvene som
har utlop i Aursjo-magasinet
vakker vassdragsnatur, men her i
et noe mindre opprevet landskap.
Jora har sitt utspring helt inne
ved Storskrymten og går som en
lang livsnerve gjennom de sør
ligste deler av Skrymtheimen.

Fjeilets «farende fant»
Dovrefjell — Skrymtheimen huser
i dag en av Norges mest livslcraf
tige jervestammer. Naturmiljoet i
dette kuperte fjeliterrenget er som
skapt for denne lodne, muskulose
fjellfanten og dens rekende livs
forsel.

Også en annen sjarmor, fjell-

innebærer et stort forvaltnings
ansvar i framtida — i en hårfin
balansegang mellom flere mot
stotende interessegrupper.

Den ville reinens siste
skanse
Etter menneskets tekniske fram-
marsj over Dovrefjell med etable
ring av bilveg og jernbane, for
svant muligheten for reinens frie
sesongvandringer mellom kyst
fjellets sommerbeiter og Ron
danes ettertraktete vinterbeiter.
En nærmest uoverstigelig barriere
var skapt, og områdets bæreevne
dermed sterkt redusert. Ytterlige
re forverret ble situasjonen etter
reguleringen av Auravassdraget,
som medførte at fjellområdet i
sørvest mot Lesja og Romsdalen
ble mindre tilgjengelig.

Den genetisk sett mest ville

I skyggen av Snøhetta
Et mylder av mer eller mindre
steile fjelltopper fyller synsfeltet
mot vest når en står på toppen av
dronninga selv, Snøhetta. Et
karaktereistisk trekk ved mange
av fjelltoppene er de ostvendte,
loddrette fjellveggene. Sorhelihø
(1951 m o.h.) sørvest i Skrymt
heimen er et av de mest typiske
eksempel på dette.

I den ville og dramatiske natu
ren under stupet av Sørhellho
preges det golde landskapet av
kampesteiner og smaragdgronne
brevatn. På varme sommerdager
søker en og annen mektig reins
bukk opp på den evige ismassen
ved foten av den steile granitt
veggen for å unngå insektplagen.
At tidligere tiders veidemenn
satte navnet Styggebotn på denne
ugjestmilde avkroken, kan en
godt forstå.

Den frodige Skamsdalen fører
inn i Skrymtheimen fra sør og er
lesjingenes mest brukte innfalls
port til hjertet av dette fjellriket.
Skamsdalen består av et avveks
lende fjellterreng med mange
storslåtte sidedaler, elver og vatn.
Inne ved Lesjoen (Leirsjoen)
åpner dalen seg, og her kommer
de stolte krumryggete Skrymtan
til syne mot nordhorisonten.
Vakre og utfordrende er de, men
akk så fjerne mål selv for mil
slukende fjeilvandrere! Jomfruelig
er dette fjellriket fra Storskrymten
og vestover til kneisende Stor
skardho og fjerne, ville kystfjell.
Måtte de forbli jomfruelige, også i
fjern framtid!

Skrymtheimen ligger
som en lorlengelse av
Dovretjell nasjonal-
park nn More og
Romsdal og Oppland.

Svoutallet kaster seg
ned i Amotan.

Skrymtheimen
— framtidig nasjonalpark?

0

0

0

r

0

0

0

reinen i Norge har tilhold nett
opp i Dovrefjell (vest for Driv-
dalen) — Skrymtheimen, og den
teller i dag omtrent to tusen dyr.

Skamsdalen byr på
mange line fri
lulistilbud. Mot
horisonten rager selve
kongen og kronprin
sen i Skrymtheimen:
Storskrymten (tv.) og
Vellskryrnten.

reven, har en mindre populasjon
her. Begge artenes sårbarhet

0

0

0

c0
0

0
0
0

0

0

r

Også deler av Joras nedborsfelt
sør i Skrymtheimen har et rikt
planteliv, bl.a. med større føre
komster av den kalkkrevende
arten reinrose.

Grovudalsvalmue, en
særegenhet for
Skrymtheimen.



Tekst:
John Roald

Pettersen

Delar av Hustadvika på
Mørekysten kan bli Norge
sin første maritime nasjo

nalpark, etter at miljøvern
avdelinga hos fylkesmannen

i More og Romsdal har
lagt fram forslag om

dette. Men samtidig som
forslaget er sendt ut til
hoyring, er det danna
aksjons-

________

et er delar
gruppe mot av kystområda utanfor Averoy,

nasjo- Eide og Fræna kommunar som

nalparken. fylkesmannen i More og Romsdal
foreslår kan bli kyst-nasjonalpark.
Området har på eit relativt lite

konkret verneforslag.
Vern av Hustadvika har tid

legare vore nemnt, mellom anna i
Nordisk Ministerråd sin plan frå
1984 om vern av kystområder, og

Hav med eit konkret forslag om å
opprette ein Hustadvika nasjo
nalpark. Harald ørsahl, ved
miljovernavdelinga hos fylkes-
mannen i More og Romsdal, seier
til Norsk Natur at det er den
store breidda av naturtypar både
over og under havflata som gjer
dette området spesielt attraktivt.

Uerstatteleg skog i havet
— Området inneheld mellom anna
svært rike forekomstar av stor
tare. og dei okologiske saman
hengane i tilknyting til denne er
særleg interessante. Denne sko-

området.
Det er også fleire svært viktige

hekke- og overvintringsområde
for sjofugl innafor planområdet,
med Orskjæra yst i havgapet som
det mest kjente. I tillegg til fleire
tusen måsar og terner finn eid
hekkeplassar både for toppskarv,
ærfugl, teist, tjuvjo, tjeld og stein
vendar m.fl. Innanfor planområ
det overvintrar store mengder
sjofugl, og ein finn også ein
vesentleg bestand av havorn. I
pattedyrfaunaen er mink og oter
faste innslag, saman med stein
kobbe og havert. Fleire artar
sjeldne koralldyr er og registrert,
mellom anna den svært spesielle
blomkålkorallen.

Aksjonsgruppe mot
nasjonalpark
Men planane har møtt motstand,
og særleg blant lokale fiskar
interesser har ein gått hardt ut.
Det lokale fiskarlaget meiner
forslaget er ein «katastrofe», og
det er danna ei «Aksjonsgruppe
mot opprettelse av Hustadvika
nasjonalpark». Harald Ørsahi
hadde ikkje venta så sterke reak
sjonar.

— Vi er jo på eit svært tidleg
stadium enno, og det har nok
vore ei utbreidd mistyding om at
dette er eit forslag som skal tres
ned over hovudet på lokale inter
esser. Vi meiner at vi har lagt
fram eit nøkternt forslag, og det
skal sjølvsagt gå føre seg eit
seriøst planarbeid dersom depar
tementet vil gå vidare med forsla

Fiske og fangst har lange tradi
sjonar på Hustadvika, og det er
altså desse interessane som sær
leg har reagert negativt på nasjo
nalparkplanane. Den største
konflikten vil vere i høve til tare
tråling, som ikkje kan verte aktu
elt innanfor ein slik park, seier
ørsahl. Restriksjonar på bruk av
einskilde typer reiskap, til ulike
tider av året og i ulike delar av
området kan vere aktuelt, men i
hovudsak ser han ikkje noko
problem i høve til stong-, line- og
juksafiske.

Atlanterhavsvegen
Den såkalla Atlanterhavsvegen,
som snart er ferdig, vil gå midt
gjennom området, og denne er
det ikkje aktuelt å innlemme i ein
nasjonalpark. Eit landskaps

vernområde kan vere eit alterna
tiv, og når vegen først er der, kan
den ha positive verknader med
tanke på tilgjenge til parken.
Atlanterhavsvegen vil i seg sjølv
verte ein turistattraksjon, og
derfor vil det også verte nødven
dig med tiltak for å møte den
store turisttrafikken, slik at ikkje
vesentlege verneinteresser vert
skadelidande.

Det førebelse forslaget om
Hustadvika nasjonalpark er no
sendt ut til høyring med svarfrist
15.03.89, og det vil deretter vere
opp til Miljøverndepartementet
og Direktoratet for naturforvalt
ning om arbeidet med den første
kystnasjonalparken skal gå
vidare.

Hustadvika:

Første kyst
nasjonalparken

i landet?

z

0

0

Blomkålkorall den
undersjøiske skogen i

Husladvika.

Dypvannssjøstjerne,
Gorgonocefalus
Medusa

Laks

gen i havet er uerstatteleg som
leve- og oppvekstområde for
mange sjodyr og fiskeartar. Be
standane av havål, steinbit, brei
tlabb, rognkjeks, hummar og
trollhummar er også interessante,
og flokkar av spekkhoggar opp
trer jamt. Det er elles observert
både andre kvalartar og brugde i

get. Men skulle ein møte massiv
motstand allereide no både frå
kommunane og hovudorganisa
sjonane, er det vel lite truleg at
departementet vil gå inn for opp-

Konflikt med fiske og
fangst

z

z
0

0

våren 1988 kom Stiftelsen Norskareal eit rikt mangfald av ulike
sjotilknytta naturtypar, og har
stor verdi både som type- og
referanseområde for kystnatur.
Enno ligg det ikkje føre konkrete
forslag til avgrensing eller verne
reglar, og i denne hoyringsrunden
ønsker ein å få ei prinsippiell
vurdering frå kommunar og orga
nisasjonar, slik at Miljovern
departementet seinare kan ta
stilling til om det skal fremjast eit

1.

Lange ved vrak

z
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Kjære
bygningsråd
Det tok millioner av år
å forme et svaberg i vika vår.
Det tok et sekund for en tosk
å sprenge det bort for å bygge en kiosk.

Kjære bygnignsråd, det er lett å si ja.
Men når skaden er skjedd — hva da?

Et skipperhus solgtes i fjor
til en Oslo-mann mektig og stor.
Det ble asfalt og glass og betong.
Og et skipperhus mistet sin sjel og fasong.

Kjære bygningsråd, det er lett å si ja.
Men når skaden er skjedd — hva da?

Vi hadde ei rullesteinsvik.
Ja — sånn sett — var bygda vår rik.
Men verdiene slukner og dør
når broren til rådmann’ er entreprenør.

Kjære bygningsråd, det er lett å si ja.
Men når skaden er skjedd — hva da?

Nå er rullesteinsvika kloakk.
Og vannet ved biygga er brakk.
Det ble tomter og ekspropriasjon.
Under bordet fikk rådmann’ en halv million.

Kjære bygningsråd, det er lett å si ja.
Men når skaden er skjedd — hva da?

Det ble usanitcert å ha utedass,
så de la dem i rør til en badeplass.
Det som før var ei yrende badebukt,
er blitt mudder og gjørme og møkkalukt.

Nå er Huldervik lagt ut til havn.
Gamle Huldervik er blitt et savn.
Sytti båtfolk fikk bryggeplass der,
men titusen mista ei strand og et skjær.

Kjære bygnignsråd, det er lett å si ja.
Men når skaden er skjedd — hva da?

Et båtnaust fra atten-null-to
lå i vika i fred og i ro.
Men de kjørte det bort på et lass,
for de trengte så sårt en parkeringsplass.

Kjære bygningsråd, det er lett å si ja.
Men når skaden er skjedd — hva da?

Nå er Fuglefjell lagt ut til hyttefelt —

der vi engang lå i knappetelt.
Alle syns utbygging var for dumt —

men ordfører’n vår fikk ei utsiktstomt.
Kjære bygnignsråd — en vil helst være grei,
men det er’kke forbudt å si NEI.

/Jeg er ingen svermerisk snobb.
Men i går fikk jeg tilbud om jobb
med frynser og ny caravan
for ö tie og stotte en utbyggingsplan.

— Kjære bygnignsråd — det får gå som det kan...
men nå blir jeg en holden mann.

D Et årsabonnement, 10 nr. for kr. 236,-
(Ordinær pris er kr. 295,-). Jeg får to numre gratis!
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Underskudd på settefisk helt fram
til de siste åra har gitt betydelig
import av yngel og smolt fra
utlandet, vesentlig fra Sverige og
De britiske øyer. Dette har vært
både lovlige og mer eller mindre
ulovlige importer. Felles for alle
importene er imidlertid at smitte
og sykdomskontrollen har vært
for dårlig. Allerede i 1975 kom
parasitten Gyrodactylus salaris
til landet, trolig med svensk im
portfisk. Den havnet først i det
statlige forsknignsanlegget på
Sunndalsora. Parasitten lever av
hud på laks og tar raskt livet av
lakseunger.

oppdaget, var det gjort kultive
ringsutsettinger med lakseyngel
fra dette klekkeriet i en rekke
elver. Dette resulterte i at
G. salaris etablerte seg og effek
tivt reduserte laksebestandene i
mange vassdrag. Av de ødelagte
vassdragene er kjente lakseelver
som Rauma, Driva og Vefsna.

Sekundærsmitte til nabovass
drag medførte at omkring 25
vassdrag var infisert og satt ut av
produksjon i 1985. De to siste
årene er sannsynligvis ytterligere
et femtalls vassdrag smittet, bl.a.
de to beste lakseelvene på Østlan
det, Drammenselva og Nume
dalslågen. Parasitten er også
registrert i flere av våre akvakul
turanlegg.

rømmingen.

Lakseturisme
Til tross for nedgangen i lakse
bestandene de senere år, er antal
let sportsfiskere i de norske lakse
elvene større enn noen gang.
Store skarer av dansker, svensker
og tyskere i tillegg til nordmenn
lokkes til elvene i håp om å fange
en laks. Den generelle bedringen i
økonomi, samt noe lettere tilgjen
gelighet i mange elver har gjort
laksefiske til en allemannssport.
Lakseturisme er likeledes en
betydelig inntektskilde i mange
strøk av landet. Store leieinntek
ter for elveeieren og god kilopris
på laks er trolig av underordnet
betydning sammenliknet med
ringvirkninger for hotell-, cam
ping- og varehandel.

1988 ebbet ut som den dårligste
sesongen i manns minne. Som et
første plaster på såret ble elve
fredningen startet 14 dager tidli
gere enn vanlig. Trolig var tiltaket
et like viktig signal fra miljovern
myndighetene til fiskerimyndig
hetene om at de ikke vil rerur
dere forbudet mot drivgarnsfiske
som trer i kraft fra 1989.

Byråkratisk kluss
Når en studerer forvaltningen av
villaksen, kan det synes som den
kanskje alvorligste odd mot leve-
dyktige laksebestander ligger i
byråkratiet. Tre departementer
styrer hver for seg avgjørende
ledd i forvaltningen. Ansvaret for
forvaltning av laksen etter laks-
og innlandsfiskeloven tilligger
Miljøverndepartementet ved
Direktoratet for naturforvaltning.
Fiskeridepartementet har hatt
ansvaret for sjøfiskeflåten som

departementene på dette om
rådet, synes det berettiget med
en kritisk vurdering av enkelte
etaters innsats for villaksen.

Regnbueaure smittebærer
Ulike oppdrettsanlegg sin betyd
ning som smittekilde for Gyro
dactylus salaris ser ilcke ut til å
være vesentlig redusert. De store
lakseelvene på Østlandet ble etter
all sannsynlighet smittet fra inn
landsoppdrett av regnbueaure.
Det økende omfanget av slike
småoppdrett, oftest ulovlige, gjør
det sannsynlig at smitteveien
regnbueaure—laks vil bli et
økende problem. Problemet for
sterkes av at regnbueaure opptrer
som vert for lakseparasitten på
like linje med laks, dog uten å ta
skade. En enkelt rømt fisk fra et
anlegg i en lakseelvs nedslagsfelt
kan derfor få de mest katastrofale
følger for laksebestanden. I ordi
nære settefiskanlegg for laks gjør
den omfattende bruk av medisi
ner og desinfeksjonsmidler det

vanskelig å registrere forekomster
av G. salaris. Høstens funn av
parasitten i to elver i Trøndelag,
trolig med opphav i et oppdretts
anlegg som jevnlig er kontrollert
og erklært i orden, aktualiserer
problematikken.

Passiv oppdrettsnæring
Dårlig oppfølging og liten for
ståelse har hele tiden preget både
oppdretternes og dessverre også
veterinærmyndighetenes holdning
i kampen mot lakseparasitten. At
den etter hvert svært ressursrike
oppdrettsnæringa i liten grad selv
rammes av problemer med para
sitten forklarer mye av det
venstrehåndsarbeidet som utføres
fra disse etater i kampen mot
parasitten. Oppdrettsnæringa har
det siste året demonstrert sin
handlekraft og reaksjonsevne ved
flere tilfeller. Denne resolutthet
forsvinner helt når det gjelder å
rydde opp i næringas forurensing,
som bl.a. må omfatte den økende
utbredelsen av G. salaris. Prinsip
pet om at forurenseren skal betale
gjelder tydeligvis ikke her. Det er
ikke bare beklagelig, men svært
tragislc for mange unike lakse
stammer.

Innen den lokale etaten som
skal drive kontroll med villaksen
mangler det fortsatt midler. Fyl
kesmannens fiskerikonsulent er i
dag ikke i stand til å drive en
tilstrekkelig overvåking av lakse
parasittens utbredelse. I Trønde
lag blir de store lakseelvene Icun
undersøkt en gang årlig. I den
anstrengte situasjonen en er oppe
i må dette betegnes som alt for
sjeldent. Dette kan medføre økt
smittefare og smittespredning
uten at en i det hele tatt vet om
det.

Forurenseren må betale!
Det haster nå med å sette i verk
tiltak som virkelig monner i kam
pen for laksens framtid. Artens
utbredelse gir Norge et sentralt
ansvar for bevaringen av denne
fiskearten. Redusert beskatning
og opphør av drivgarnsfiske er i
denne sammenheng selvfolgelige
tiltak. Dessuten må det nå være
på tide at den gullkantede opp
drettsnæringa betaler for sine
synder overfor landets naturlige
laksebestander, bestander som
næringa har bygd sin fortjeneste
på. En effektiv reduksjon av
utbredelsen og skikkelig kontroll
med eventuell videre spredning
av lakseparasitten er helt nødven
dig. Til dette trengs handling og
en bedre forståelse mellom de
mange forvaltningsmyndigheter
som er involvert. t
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Den atlantiske laksen
har i dag tyngdepunktet
i sin utbredelse i norske vass
drag og havområder. Tidligere har
den vært et vanlig faunainnslag i vass
drag langs hele kysten i Vest-Europa.
Forurensing av mange slag har redusert
utbredelsesområdet. Her i landet har

I tidsrommet fra parasitten ble
introdusert i klekkeriet til den ble

fleste av dem hëldigvis ufarlige i
naturlige laksepopulasjoner. Men
smitteveiene er opplagte med all

av landets beste lakseelver til
livløse vassdrag.

Antallet sportstiskere i
de norske lakseelvene
er større en noen
gang. Bildet er tra
Ommedalselva i
Nordtiord.

har utført den største beskat
ningen på laks. Kontroll og sty
ring med oppdrettsnæringa, her
under veterinærlcontroll med
sjukdommer, hører inn under
Landbruksdepartementet. Til
tross for samarbeid mellom

Parasitter

Sørlandet vært hardest rammet. Den sure
nedbøren har her omvandlet noen

________

ram til på
slutten av 70-tallet var lakse
bestanden ellers i landet i god
framgang. Beskatningen av de
norske laksestammene økte imid
lertid kraftig. Drivgarnsfiske med
effektive nylongarn sto snart som
den viktigste fangstmetode. Fors
kere dokumenterte overbeskat
ning i flere laksestammer.

Samtidig vokste oppdretts
næringa fram. Dyktige oppdret
tere tjente store summer på opp
fôring av innestengt laks. Det
viste seg imidlertid snart at opp
drettsvirksomheten medførte
alvorlige trusler og direkte skader
for de naturlige laksebestandene.

Tekst:
Øystein Aas

Rømlinger
I tillegg til den dødelige parasit
ten «bidrar)) oppdrettsnæringa
med flere mer uoversiktlige pro
blemer for villaksforvaltningen.
Det er dokumentert et til dels
omfattende innslag rømt opp
drettslaks i elvene. Deres innvirk
ning og innblanding i stedegne
laksebestander kan ha uheldige
virkninger. Stadig nye sjukdom
mer dukker opp i mærene, de



karlagets årsmøte.

________

oe av dette
kan skyldes Bellonas uklare
uttalelser om f.eks. drivgarnsfisket
etter laks og andre beskatnings
spørsmål. På dette punktet
ønsker vi ikke å støtte Bellonas
linje overfor Fiskarlaget. Det er
etter vårt syn god grunn til å lytte
til de argumentene som Barents
hav-utvalget i NNV har kommet
med — ikke minst for fiskernes
egen del.

Trussel fra selbestanden
På den andre sida er vi redd at
Barentshav-utvalget og NNV ikke
har vært klare og konsekvente
nok når det gjelder den alvor
ligste sida ved dagens krisesitua
sjon: Selinvasjonene og trusselen
fra selbestanden mot en gjenopp
bygging av loddebestanden. Her
har Bellona tatt klar stilling, og
det bør NNV også gjøre. Det er
ikke nok å rope høyt om over-
fiske, og deretter hviske om vår
støtte til en økologisk rasjonell og
nødvendig selfangst.

Vi stotter det som Barentshav
utvalget sier om overfiske fullt ut.
Men det er ikke riktig at over-
fisket på lodda er årsak til sel
invasjonene. Disse starta alle-

bestanden ennå var intakt. — Det
setter NNV i et uheldig lys over
for kystbefolkningen og fiskerne
dersom NNV fastholder slike
åpenbart uriktige påstander.

Etter det vedtalcct om ressurse
ne som Fiskarlagets landsmøte
gjorde nylig, er de fleste av NNVs
argumenter om overbeskatning
akseptert.

NNV som klossmajorer
Naturligvis er det fortsatt god
grunn til å presse Fiskarlaget på
viktige punkter, f.eks. når det
gjelder drivgarnfisket, sildefisket
mm. — Men påvirkningsmulig
hetene avhenger av vår evne til å
opptre fornuftig og balansert i
forhold til kystfiskergruppa i NR
Ved å gå sammen med Green
peace i en uttalelse om Bellona
har Naturvernforbundet sentralt
opptrådt som klossmajorer. Det
er den sikreste måten å støte fra
seg kystfiskerne på. Og det skader
naturvernarbeidet i Nord-Norge i
vid forstand, forcfi vi har tapt den
tilliten vi var i ferd med å oppar
beide oss overfor en kystbefolk
ning som har blitt økonomisk og
psykologisk mishandlet av såvel
kapitalinteresser som uinformerte
miljovernorganisasjoner.

Stadige selinvasjoner, og ikke
minst mangelen på oppfølging og
støtte til okt selfangst, fører til
allmenne depresjoner hos men
neskene på Finnmarkskysten. For
hver gang det kommer nye angrep

på selfangsten, er det flere men
nesker som gir opp og flytter fra
hus og heim.

Selbestanden må
reduseres!
Dette er forståelig. Disse mennes
kene har forstått det som burde
være selvfølgelig for et hvert
økologisk skolert menneske: Hvis
ikke selbestanden blir kraftig
redusert i de nærmeste år, vil
aldri fiskebestandene i Barents
havet klare å ta seg opp igjen. Og
da blir det heller ikke mulig å
bygge og bo på Finnmarkskysten.
Og når menneskene flytter derfra,
faller også grunnlaget for et mer
ressursbevarende fiske bort.

Denne tankegangen er i ferd
med å vinne innpass i videre fora:
Nylig var det artikler i Dagens
Nyheter, der disse tankene kom
fram. Da naturvernorganisasjone
ne på Nordkalotten hadde felles-
møte i Nordreisa i juli, aksepterte
de finske og svenske gjestene en
støtte til selfangst. Og i siste num
mer av avisa til Verdens Vill
marksfond (WWF) får disse tan
kene overraskende støtte.

Hva bør NNVgjøre?
Først og fremst bør NNV gå ut til
europeiske og nordamerikanske
naturvernorganisasjoner og for
klare hvorfor selbestanden må
beskattes mer enn nå, og hvorfor
det både fra økologiske omsyn og
fra et dyrevernsynspunkt må være
riktig å fange og utnytte selen i
stedet for å seigpine dem i garn
og dumpe dem som avfall.

Vi føler oss sikre på at det er
mulig å komme på talefot med
naturvernorganisasjonene i denne
saka. Og det er særdeles viktig at
nettopp Norges Naturvernfor
bund går ut med dette. — Ver
ken den norske regjering, våre
fiskeriforskere eller fiskeriorga
nisasjoner blir trodd. Men å av-
vise NNVs argumentasjon vil
være langt vanskeligere.

Derfor kviler det et stort ansvar
på NNV når det gjelder ressurs
forvaltinga i nord. Fiskerne må
oppfylle sin del av oppgava ved å
vedta en streng ressurs-hushold
ning. Og vi må gjøre vår del av
jobben ved å hjelpe fram en oko
logisk riktig forvaltning av sel
bestanden — og dermed av fiske
stammene i Barentshavet, av sjø
fuglenes livsvilkår (som også trues
av selen), og av bosettinga i Finn
mark (som er et grunnvilkår for
en bedre ressursforvaltning).

For styret i
Nordreisa Naturvernlag

Hartvig Sætra

dere og telefonkataloger han
kunne komme over, men uten
resultat. Til slutt skrev han til
Landbruksdepartementet. som
kunne opplyse at det fantes et
slikt forbund og at den som
undertegnet brevet på departe
mentets vegne, var formann i for
bundet.

Offiserer i bresjen
Oberstløytnanten tegnet seg om
gående som livsvarig medlem, og
da han fikk innkallelsen til års
møte, meldte han likeså godt inn
som medlemmer fire av sine
yrkesbrodre, alle interessert i
naturvern.

Alle fem mødte på årsmøtet.
Stakkars formann. Det haglet
med spørsmål og forslag. Det var
noe helt nytt. Som et eksempel på
et av de mange spørsmål kan
nevnes ett, som både er Icuriøst
og som sier meget om interessen
for naturvern i slutten av femti-
årene. I et av innleggene ble det
bemerket at det måtte være en
feil i regnskapet. Det sto nemlig
at det årlige bidraget fra Oslo
kommune var kr. 50,—. Nei, ble
det svart — det var korrekt.

Møtet endte med at ved val
gene ble oberstløytnanten, nå
pensjonert oberst 0. M. Zahl
Jørgensen innvalgt i styret.

Nå ble det fart på tingene.
Hans mål var ikke bare å re
konstruere Naturvernforbundet,
men å få flest mulige mennesker
interessert i naturvern. Noe av
det første han gjorde var å sende
brev om naturvern til alle våre
store organisasjoner og forbund.
Brevene ble utformet forskjellig
under hensyntagen til hvilken del
av naturvernsaken man mente
interesserte vedkommende orga
nisasjons medlemmer. Hvert brev
ble sendt i diverse eksemplarer
med anmodning om at de måtte
videresendes til organisasjonens
medlemmer til utleggelse på ven
teværelser, i kantiner ol. I alt
sendte han ut 30—40 000 skrivel
ser.

Men et utvidet arbeide for

naturvernsaken kunne ikke drives
på ren hobbybasis. Henvendelser
ble rettet til en rekke bedrifter og
institusjoner, bl.a. til Norsk
Hydro, som var en av de store
bidragsytere. Zahl Jorgensen
skaffet forbundet en kassakreditt.
Kontorer ble nå leiet og forbun
dets første lønnede generalsekre
tær, Magne Midttun, ble ansatt.

Lovene ble endret, og forskjel
lige utvalg ble oppnevnt med
medlemmer som hadde fagkunn
skap på de forskjelligste områder
og med stor kontaktflate. Års-
møtene ble holdt forskjellige
steder i landet med god presse-
dekning og nytt liv ble skapt i de
lokale avdelinger. Kontakter ble
tatt med politikerne, og APs
Guttorm Hansen og Høyres Rolf
Stranger var interessert fra første
stund.
Bak alt dette sto oberst Zahl

Jørgensen som inspirator og
pådriver. Han hadde herunder
god hjelp av sine offiserskamera
ter. Han fikk således ildsjelen,
Naturvernforbundets nåværende
æresmedlem, oberstløytnant
Borchrevink med i arbeidet.

Det er vel litt for dristig å påstå
at uten oberst Zahl Jørgensen og
hans yrkesbrødres innsats ville
ikke naturvernsaken ha den
sterke stilling den har i dag, men
det er ikke langt fra sannheten.

Det kan være fristende med
retusjering av et gammelt ord:
«Han vålcnet en morgen og alle
snalclcet naturvern)>.

For øvrig må det være tillatt å
legge til at det vil ilclce være
vanskelig for forsvarsministeren å
få «utdannet» miljøvernoffiserer.

Reidar Soot

Vi beklager
den trykketekniske kvaliteten
på artiklene om Forsvaret og
naturvern i Norsk Natur nr. 6
1988. Redaksjonens anvis
finger ble ikke tatt til følge.
Lesbarheten ble derfor svært
dårlig.

For øvrig er NNs redaksjon
godt informert om den utmer
kete innsats som offiserer har
gjort for å verne norsk natur
(og kultur). Det betyr selvsagt
ikke at vi unnlater å rette et
kritisk sokelys mot den delen
av Forsvarets virksomhet som
har negative virkninger for
natur og miljø. På samme måte
kritiserer vi industri og land
bruk uten å sette på trykk den
selvfølge at svært mange indu
striarbeidere, bedriftsledere og
bønder er aktive og engasjerte
naturvernere.

Red.

Naturvernforbundet

og krisa i havet

Offiserer

og naturvern

z

0

0

0

Nordreisa Naturvernlag har rede for 12 år sia, mens lodde-
lagt merke til at Bellona blir

bedre mottatt av fisker-

_______

ne enn Naturvernfor
bundet, i alle fall om en

skal dømme etter Fis

NNV må ikke hviske
ørn sin støtte til

økologisk rasjonell og
nødvendig seltangst.

hevder Nordreisa
Naturverniag

ikke bare mannskapenes, men
offiserenes også.

Norsk Natur har i nr. 6 en artikkel under overskriften
Teamwork. Den var grafisk sett så elegant oppsatt at det
bød på visse problemer å få lest den. Men kommer man
igjennom artikkelen, har man lest om en rekke sivile
personer som klager over hvor vanskelig det er å komme
på talefot med offiserene i naturvernspørsmål. Dessuten er
man blitt belært av forsvarsministeren om at det er

nødvendig å endre mannskapenes
innstilling angående naturvern, ja,

_________

lle disse
anforsler og påstander fremkom
mer i bladet uten at redaksjonen
gjør



«Mord med
statlig tilstånd»

av Bjørn 0. Gillberg og
Arthur R. Tamplin.

(Wahlstrøm & Widstrand)

SI Ikke bare selene, havene og innsjøene,
men også menneskene dør av

miljegifter.
I I Hvert år dør over 18 000 svensker en for

tidlig død av sykdommer forårsaket av
gifter i mat og miljø. Disse giftene

slippes ut med støtte av miljøvernioven
og ansvarlige myndigheter.

II De toxikologiske tester av kjemiske stoffer
er en farse. Miljovernioven fungerer i

praksis som en miljoutnyttingslov.
g g Den gjennomsnittlige levealder kunne øke

med 14 år om myndighetene tok miljø.
forurensningene på alvor.

I

______________

D et er kraf
tig skyts forskerne Gillberg og
Tamplin serverer i boken MORD
MED STATLIG TILSTAND.

I dag, 15 år etter, legger
«dommedagsprofeten» av 1973
ukene på bordet.

— Dodstallene er verre en vi til
å begynne med trodde, uttaler
forfatterne.

Fofatternes konklusjoner trek
kes på grunnlag av analyser av
offentlige statistikker og tabeller
angående dødsårsakene i Sverige.

Etter en fire år lang rettssak ble

forfatterne også gitt tilgang til
hemligstemplete fakta om ulike
gifter, som for første gang publi
seres i denne boken.

3600 farlige utslipp
— Det råder ingen tvil om at be
kjempingsmidler og matvaretilset
finger forårsaker en god del av
dagens krefttilfeller og dødsfall på
grunn av hjerte- og karsykdom
mer. Samt en god del andre pla
ger.

Årsakene er åpenbare. For det
første er de toxikologiske testene
ufullstendige. For det andre ser
det ut som de statlige myndighe
tene tror at deres oppgave er å
beskytte den kjemiske industrien
fremfor å beskytte folkehelsen.

Hoveddelen av kritikken retter
Templar/Gillberg mot konse
sjonsnemnden som har gitt til
latelse til 3600 miljofarlige utslipp
siden 1969 og da miljovernioven
trådte i kraft.

Ikke bare kreft
«Sannsynligheten for å do av
kreft i dag er, tross alle medi
sinske fremskritt, like stor som på
60-tallet.

Det vil si at medisinske lande
vinninger spises opp av miljø
forurensninger. »

Templin/Gillberg stiller seg av
forskjellige årsaker kritiske til
britene Doll/Petos rapport «The
Causes of Cancer; quantative
Estimates of Cancer in the US
today (1981), hvor disse konklu
derer med at miljøet forårsaker
mellom 2 og 5 % av all lunge
kreft.

En annen rapport (Nisbet I. C.
T. «Rew. and Evaluation of the
Evidensce for Cancer ass. with air
pollution» (84) kommer fram til
tall som stemmer mer overens
med Gillberg/Tamplins analyser:
at 23 % av lungekreft i tettsteder,
forårsakes av luftforurensninger.

Kreft har vært den domine
rende faktor i debatten når man
har snakket om miljøgiftenes
effekter på mennesket.

Gillberg og Templin viser,
ganske oppsiktsvekkende at
forurensningene forårsaker dob
belt så mange hjerte- og karsyk
dommer som kreft.

«Folk er ikke som det blir
hevdet fra medisinsk hold an
svarlige for sin egen helse. Den
største faren for folks liv er
miljøet.»

«Ekstra» døde
Gillberg/Templin har undersøkt
dødligheten i forskjellige svenske
fylker.

Dodligheten er for folk mellom

40 og 69 år 30 % større i Stock
holm enn i Kristinestad.

Er det Stockholms forbren
ningsovner og eksosutslipp som
virker inn?

Ja, mener Gillberg/Tamplin.
Stockholminnbyggerne skulle

ikke ha større dodlighet enn folk
i Kristinestad om de gjorde noe
med de miljøfarlige utslippene.

Boken presenterer 31 tabeller
med forklaringer til forfatternes
beregninger. Disse tabellene tar
for seg dødligheten for kjønn og
yrke, røkere/ikke-rokere, ulike
fylker, ulike yrker, aldersgruppen
40—69 år, for samtlige sykdommer
etc.

Det svake punktet i denne sam
menheng må være at Tamplin/
Gillberg forutsetter at eneste
forklaring til overdødlighet skyl
des miljøet, og ikke gir noe sling
ringsmonn for andre faktorer.

Kontrollen med kjemiske
stoffer
Forfatterne har etter en fire år
lang prosess mot de ansvarlige
myndigheter fått tilgang til de
data som ligger til grunn for
kjemikaliekontrollens godkjen
ning.

Her fant de så alvorlige mang
ler i beslutningsgrunnlaget at
mange kjemiske stoffer umiddel
bart burde blitt forbudt.

Analyser viser at det også fin
nes rester av bekjempningsmidler
som hverken er tillatt eller for
budt å bruke i Sverige, i hva
forfatterne kaller alarmerende
høye konsentrater.

Gillberg/Tamplin har kommet
fram til at det i dag totalt finnes
3400 bekjempningsmidler og
8700 matvaretilsetninger i den
vestlige verden. Bare mellom 5 og
10 % av disse følges av data som
forteller om stoffenes giftighet.

Hadde tilfredsstillende tester
blitt gjort, hadde høyst 10 % av
disse stoffene blitt godkjent.

Man påpeker at om bare ett av
de tillatte stoffer skader en av
tusen personer, vil 8500 svensker
være skadelidende.

— Da dette bare er ett av tusen
talis kjemiske stoffer i miljøet og
hvert stoff påvirker 1/1000, vil
nærmere annenhver svenske på
virkes i negativ retning av disse
stoffene. Fra kreft til hodepine.

Tester for ønsketenkning
Et interessant avsnitt er det hvor
forfatterne retter søkelyset mot
dagens toxicitetstester. som de
kaller mer en ønsketenkning enn
en vitenskapelig bedømming av
risiko.

Testene foregår i første rekke

på genetisk identiske dyr, dvs.
innavlete mus/rotter, og det an
vendes som oftest 50, høyst 100
dyr.

Dette er imidlertid et for lavt
antall til at forsøkene kan fange
opp små effekter — effekter som i
en større sammenheng ville ha
stor betydning. Dette ville ha
kommet til uttrykk om alle tester
hadde blitt foretatt på 1000 indi
vider.

Forfatterne understreker også
at man, ved vurdering av risiko,
ofte glemmer at spebarn opp til to
år er ti ganger så følsomme oven
for stråling som voksne. Et foster
50 ganger så folsomt.

Boken tar for seg egne analyser
av tilsetningsstoffene nitro
saminer/nitrat/nitrit, bekjemp
ningsmidlene aldrin og diekdarin,
klordan og heptaklor, tiokarba
mater og benomyl, som eksemp
ler på godkjente stoffer med
mulige skadevirkninger.

Man regner det for overveiende
sannsynlig at den totale mengden
bekjemningsmiddel i maten sva
rer for mellom 10 og 15 prosent
av dagens krefttilfeller.

Fange hos den
teknologiske elite
I ett av bokens kapitler siteres
president Eisenhowers avskjeds
tale til det amerikanske folk:

«Selv om vi med all rett respek
terer vitenskapelig forskning og
vitenskapelige oppdagelser, må vi
være på vakt mot den like store
risikoen for at det politiske syste
met skal bli fange hos en viten
skapelig og teknologisk elite. »

Denne advarselen mot blindt å
akseptere teknologers påstander
og analyser, beviser sin aktualitet
ved en granskning av den sivile
atomkraft- og jordbruksindustrien
av i dag.

Ufeilbarlighetssyndromet
Gillberg har nok av eksempler på
myndighetenes katastrofale treg
het og vitenskapsmenns hånlige
holdninger.

Som Rachel Carsons bok «Den
tause våren», om de globale
skadevirkningene forårsaket av
syntetiske ugress- og inseksutryd
dingsmidler.

Da boken kom ut 11962 ble
hun latterliggjort og forfulgt av
kjemikalieindustrien, bakket opp
av forskere ved universiteter og
hoyskoler.

Et typisk eksempel på det
svenske forskningsmiljøets reak
sjoner er en anmeldelse av boken
av en professor ved den svenske
landbrukshøgskolen (publisert i
Næringsforskning nr 1 -63), som

Provoserende
miljobok med klart

budskap

Tekst og foto:
Gro B.

Henriksen



blant annet oppfordret «miss
Carson» til å fode barn, fremfor å
skremme opp folk uten grunn.

«Nogra bevis för mänsklig
ohälsa förårsakad av DDT-rester i
födan föreligger ej om man bort-
ser från nogra fall av allergi . . . »

Klassisk fiasko
Hva vet vi i dag 25 år etter?

Vi vet at selene i østersjøen
står i fare for å dø ut på grunn av
DDT og andre insektsmidler. Det
samme gjelder hav- og fiskeorn.

Store deler av østersjøen og
den svenske Vestkysten er do-
ende på grunn av forurensning fra
jordbruket.

Kampen mot malaria med DDT
ble en «klassisk fiasko» da
malariamyggen raskt utviklet
resistens mot DDT. Mens antall
malariatilfeller i tidsrommet
1969—77 økte i India fra 500 000
til 30 millioner, økte anvendelsen
av DDT over samme tidsrom fra
en million til syv millioner kilo.

DDT drepte nytte-insekter som
lever på skadeinsekter. Sistnevnte
utviklet resistens mot DDT og
ødela avlinger for milliarder.

I India i likhet med andre
u-land har anvendelsen av DDT
forårsaket så høyt innhold av
DDT i morsmelken at den ut fra
skandinaviske grenseverdier
betraktes som helsefarlig.

Bremseklosser
Først etter 25 års skadevirkninger
og 25 års debatt; 25 år under
folkeopinionens påtrykk, indu
striens motvillighet og eksperte
nes protester, er en del suspekte
bekjempningsmidler blitt forbudt.

Først 25 år etter «Den tause
våren» beslutter den svenske
regjering å halvere bekjempnings
midlene i jordbruket.

Mye av årsaken til denne util

givelige tregheten, hevder Gill
berg, ligger hos ekspertene, som
har misforstått sin yrkesrolle og
fungerer mer som et presteskap
og beskyttere av den etablerte
politiske og økonomiske maktens
«ufeilbarlighet», enn som sann
hetssøkende forskere. Noe som
ofte beror på manglende indivi
duell sivilcourage, og at den
personlige karrieren settes foran
samfunnets ve og vel.

— Morgendagen krever fors
kere/eksperter av en helt annen
moralsk reisning enn «bremse
klossene» av i dag. De må få en
helt annen oppfatning av sin
yrkesrolle, hevder Gillberg..

— Takket være eksperter som
mot bedre vitende hevder at
bekjempningsmidler er ufarlige,
dør 6000 svensker av kreft hvert
år!

Den folkehelsekatastrofen som
forårsakes av miljoforurensninge
ne beror ikke på at det mangler
tekniske løsninger på miljøpro
blemer, men snarere på at eksi
sterende teknikk ikke anvendes
Prisen vi må betale for å løse
problemene er akseptabel, om
den sammenliknes med hva
miljøforurensingene koster oss i
form av sykdom, doende skoger,
hav og innsjøer.

Tamplin/Gillberg ser et frem
tidssamfunn hvor et bedre miljø
vil kunne føre til en hevet pen
sjonsalder, i takt med senking av
en fysiologisk alder. Hvor sam
funnet vil få tilgang til flere høyt
kvalifiserte individer, med mange
årig yrkeserfaring.

I dag blir mennesket gammelt
for tidlig. Vi kondisjonsløper i
avgasståke og lever kolesterolfat
tig på kvikksølvinnholdig fisk og
dør unge, all stigende levestan
dard og helsepleie til tross. e

En dråpe
i havet

en sikker død i kloakk,
industrislam og radioaktiv
forurens
ning kre
ver øye-
blikkelig
handling.

orges
Naturvernforbund har nå laget en
glimrende håndbok om Nordsjo
en, «En dråpe i havet», der alle
vesentlige fakta om forurensnin
gene og påvirkningene på livet i
dette havområdet er med. Boka
er ment som et arbeidsredskap
for naturvernere, en oppslagsbok
til bruk i arbeidet for å redde
Nordsjøen. Den ligger på et faglig
ganske hoyt nivå, og enkelte
avsnitt vil nok kreve bakgrunns
kunnskap i biologi eller bruk av
et oppslagsverk.

Nordsjoboka konsentrerer seg
mest om Skagerrak og Kattegat,
de havområdene hvor Norges
alctivitet er størst. Av de for
skjellige kapitlene er et om mil
jogifter verdt å trekke fram som
svært grundig og godt. Foruten et
vell av fakta er det en god gjen
nomgang av de biologiske virk
ningene av forgiftningene, der
begreper som bioakkumulering og
biotransformasjon forklares. Her
er det også et avsnitt om den
sørgelige tilstanden i norske
fjorder.

Med andre ord: En skikicelig og
grundig gjennomgang av situasjo
nen i Nordsjøen samlet mellom
to permer, presentert på en måte
som gjør boka lett å bruke. Den
anbefales på det varmeste til alle
Nordsjoreddere og andre som vil
vite mer om hva som egentlig
skjer

v

Å redde livet i Nordsjøen fra

Det mest miljøvennlige
toalett- og husholdningspapir

du kan velge.

1

Bleket helt uten Mor

HDLMEN HYGIENE
Postboks 273, 1322 Høvik.Tel.: (02) 5806 40.

Karine Kutzberg
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Heisan!
Vil du være med i
Barnas Gaupeklubb?
Da må du for det første greie
å svare på de 5 spørsmålene
om gaupa på denne siden. Så
kan du sjekke om du har
svart rett (— det er selvsagt
ikke lov å jukse!) Hvis du
klarer det, kan du sikkert
hjelpe oss med et lite pro
blem. Vi har nå kikket på
alle våre gaupe-boker, men
har ikke greid å finne ut
hvorfor gaupa har så kort
hale. De fleste andre kattedyr
har jo en lang hale. Kan du
fortelle oss hvorfor?

Hva vet du
om...
gaupa?
1. Hvor mange gauper finnes

det i Norge?
2. Når går gaupa på jakt?
3. Hva jakter den på?
4. Hva er gaupa mest kjent

for?
5. Hva betyr ordspråket

»borte gaupe — hjemme
blind»?

(Løsninger nederst på sida)

Christian Syversen (8 år) fra
Hvaler, droppet badingen for
et par dager i fjor sommer.
Da algene ynglet som verst i
sjøen, fant Christian ut at
noe måtte gjøres. Som for
eksempel å drive butikk for
et levende hav.

En dross esker er stablet
under og over bordet. De er
fulle av sokker, truser, krus
og smye spennende dingseri.

— Fem kroner for net
tingstromper, eller trenger du
et håndkle til ti? Eller skal
du ha kaffe? fyrer den unge
selgeren los før vi får summet
oss.

— Det blir tre kroner for
kaffen, takk. Og så skal du
vel ha noe mer. En fin gam
mel mugge kanskje?

Joda, vi lovte å handle,
men først måtte Christian
fortelle litt om denne butik
ken som hadde dukket opp
på det lille stedet med ti hus

Vi er vant til å ha fuglene
rundt oss der vi bor. Vi
lengter etter den trippende
linerla og svarttrostens fine
sang om våren. Andemor
med fine, små dununger på
slep gir oss glede. Ekstra
hyggelig er det når våre
vinterfugler oppsoker fâ
ringsplassen utenfor stuevin
duet en kald vinterdag. Har
du tenkt på hvordan det ville
være hvis vi ikke hadde
fuglene rundt oss? Hvor
tomt og stille det ville bli?

og en del hytter. Mor og far
hadde hjulpet til med å skaf
fe fullt brukbare, men litt
umoderne og gjenglemte ting
fra et varelager. Pengene han
tjente ville han gi til Natur
og Ungdom for at de skulle
gjøre noe med de teite algene
og all forurensningen.

— Og hvordan går salget
da, Christian?

— Bra! Jeg har solgt for
1720 kroner.

— Du verden, da har du vel
stått lenge?

Ja! Jeg sto her tre timer i
går — og så tre timer i dag.

Godt gjort Christian! Og
for oss selv tenkte vi at der
som bare halvparten av
Naturvernforbundets med
lemmer hadde gjort halvpar
ten av Christians innsats, så
hadde det blitt over 15 milli
oner kroner. Det hadde blitt
naturvern det!

Denne våren kan alle
norske skolebarn vise hvor
glade de er i småfuglene. I
prosjektet «Spurv — fugler i
nærmiljøet» skal alle skole
barn fra 1. til 6. klasse lage
hver sin spurv i leire. Dere
vil lære alt om fôring av
forskjellige småfugler, byg
ging av fuglekasser og mye
annet om fugler. Til høsten
lcan du se på barnas fugler
når de stilles ut i Hunderfos
sens familiepark, Jeloy Na
turhus og på Røros.

Gråspurven
Her ilandet finner vi
gråspurven nesten over
alt, i byen ogpå landet,
ved kysten og i innlan
det. Den trives best nær
hus, gjerne tettbebyggel
se, og vi kan finne den
nokså høyt til fjells, selv
om den er en mer sjelden
gjest der.

Vi kaller den gråspurv, men
egentlig er den ikke særlig
grå. Hvis du ser nøye etter,
vil du se at fjærdrakten har
mange farger, selv om de
ikke er så klare og lysende
som hos andre småfugler.

Gråspurvene er svært
livlige og er sjelden stille.
Om vinteren og våren samler
de seg i flokker. Da sitter de
ofte og synger hele dagen. De
liker å gjøre andre ting sam
men også. Når det er tørt og
fint ute om sommeren, kan
du se dem bade i sanden.
Sandbadet hjelper spurvene
til å holde fjærdrakten i
orden.

Som regel bygger gråspur
ven redet sitt under takstei
nene på gamle hus. Den vil
ha fri inn- og utflyging ved
redet og liker ikke at det
vokser til busker eller trær
foran redeinngangen. Av og
til slår den seg ned i en fugle
kasse også, men det er ikke
så vanlig. En sjelden gang
kan vi finne kulerunde spur
vereder i busker eller trær,
nesten som hos de afrikans
lce slektningene, veverfugle
ne.

Når to gråspurver har
funnet hverandre, varer
ekteskapet hele livet. De to
hjelper hverandre med å
samle høy, halm, ull, papir
strimler og fjær til redet.

Blekkulf er en liten
blekksprut. Han bor dypt
nede på havets bunn.
Der lever han sammen
med krabber, rekei, sjø
anemoner og koraller.

Fisk i alle regnbuens farger
svommer forbi og roper: —

Hei på deg, Blekkulf! Hvor
dan står det til?

— Jo takk, bare bra, svarer
Blekkulf og vinker vennlig til
fiskene, som vifter tilbake
med finnene sine.

Blekkulf liker å svomme
på ryggen. Da kan han se
opp mot den blå vannfiaten.
Det er himmelen som er der
oppe, og solen, som Icaster
strålene sine dypt ned i ha
vet. Ja, så dypt at de iblant
når helt ned til Blekkulf. Når
solstrålene treffer sugekoppe
ne hans, er det aklcurat som
om de lciler: — Hihi, haha,
det kiler! ler han til solstråle
ne.

— Solstrålene hopper og
danser. Kanskje det blåser
veldig i dag? Da er det sik
kert store bølger på overfla
ten, tenker Blekkulf og
svømmer oppover for å
undersøke.

— Hurra! roper Blekkulf
mens de digre bolgene kaster
ham opp i været. Så velter de
seg over ham så skummet
spruter. Bleklculf ler mens
bølgene hvier ham rundt og
rundt, opp og ned, hit og dit
og fra side til side. Og for
Blekkulf vet ordet av det, tar
en diger bølge og kaster ham
opp på land. Bang!

— Au, så hardt og ekkelt
det er her! Blekkulf har
gråten i halsen. — Nei, på
land vil jeg ilcke være!

Han tar alle armene sine
og går besluttsomt tilbake
mot havet igjen.

— Hei, Blekkulf, hvor har
du vært? spør en fisk som
heter Sprelline.

— Det har ikke du noe
med, dummen! svarer Blek
kulf og er sur.

Og så spruter han blekk på
alle fiskene, krabbene, sjø
anemonene, korallene og alle
de andre plantene og dyrene
i havet.

Først når han er ferdig,
skjønner han hva han har
gjort. Han kikker forskrekket
rundt seg.

— Nå er det ingen farger
her mer. Alt ser så kjedelig
ut, det er ikke noe koselig
her i det hele tatt. Og det
verste er at det er jeg som
har gjort det sånn. Et liv uten
farger og venner, hva slags
liv er det? Om jeg bare kun
ne gjøre det godt igjen! ten
ker Blekkulf og begynner
nesten å gråte.

Blelckulf kikker ned på
armene sine, og da kommer
han på noe lurt.

Han finner en stor svamp
som han deler i åtte deler, en
til hver arm, og så begynner
han å vaske vennene sine.

— Hihi, dette minner meg
om da jeg var liten, sier
reken Pelle begeistret.

I

Grønne «lopper»
mot teite alger

Blekkulf og vennene hans

—

I

«Prosjekt Spurv»

Finner Blekkulf
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Ikke
bondehets
I NN 6/88 var det to leser-
innlegg av innsenderne Sver
re Hatle og Egil Bjerkestrand
som kritiserte artikkelen
«Landbruket på tiltaleben
ken» i NN 5/88 hvor under
tegnede utgj orde « aktoratet»
Vi vil komme med noen
forhåpentligvis oppklarende
kommentarer.

I utgangspunktet er det
ikke den enkelte bonde, men
landbrukspolitikken som
blir satt på tiltalebenken. Vi
kritiserer den landbrukspoli
tikken som har vært fort
siden 50-årene og som i
hovedsak har blitt styrt av en
snever og teknologisk tanke-
gang, — uten syn for okolo
giske helheter og sammen-
henger. Denne politikken
har fremskaffet landbruks
produkter i ønsket kvantitet,
men kanskje til en for høy
pris. Da snakker vi ikke om
kroner og øre, men om tap
av andre verdier.

Totalt sett har industriali
seringen i landbruket fort til
en utarming av kulturland
skapet. Stikkord som kan
nevnes er: Bestandsskog
bruk, bakkeplanering, bekke
lukking, fjerning av kant- og
randvegetasjon, — med en
rekke uheldige og utilsiktede
miljømessige konsekvenser
som etterhvert er blitt altfor
tydelige.

Landbruket har nå selv
innsett at mye av det som
har vært gjort ikke har vært
riktig. Landbruket er i ferd
med å bli medspillere på
banen, og vi ønsker alt annet
enn å hetse dem bort igjen.

Vi ønsker og tror at bøn
dene vil bli gode medspillere
i natur- og miljovernarbeidet
i Norge, men det må skje på
et saklig grunnlag og ikke
bygges på den illusjon at alt
det bonden har gjort og gjør
er iiktig fordi «bonden har
århundrers erfaring i ryg
gen».

Tor Schniedling
og VidarAsheim

Det er ikke alene irriterende,
men en tragisk kensgjerning
at miljobanditter herjer i
landet. Men hittil har man
stort sett fokusert på indu
strien og landbruket, mens
det mere private griseri tilsy
nelatende er blitt glemt.
Faktum er at det finnes
utallige tildels groteske tilfel
le av «private» avfallsplasser
langs strendene i Nord-
Norge.

I eit innlegg i nr. 6/1988 tek
Rune Olav Vetås til orde for
at Naturvernforbundet bor
nekte Norges Bondelag med
lemskap. Bøndene ureinar
mykje og dci har ei holdning
til vern av truga dyreartar
som ikkje gjev plass for
rovdyr, skriv Vetås, og
meiner at forbundet vert
mindre truverdig av å sleppe
Bondelaget inn i medlems
registeret.

Sidan spørsmålet er reist.
kan det gjerne vere grunn til
å presisere nokre fakta.

Bondelaget, som fell i
kategorien støttemedlemer,

En spesiell kategori mil
josvin representeres ved folk
som kommer nordover for å
feriere. Ferien benyttes da
gjerne til restaureringsarbei
der i og på gamle boliger —

en i og for seg prisverdig
oppgave, men dessverre med
et stort minus. Alskens skrot
og avfall blir transportert til
nærmeste bergknatt, vilc eller
strand, og i noen tilfelle også
satt fyr på.

vil aldri komme i nokon
posisjon der dci kan påverke
forbundet sine standpunkt i
større grad enn dci kan som
ikkje-medlem. Stottemed
lemer har ingen moterett i
våre organ. Det er ikkje
snakk om at Bondelaget kan
bruke Naturvernforbundet til
å tale si sak, slilc Vetås er
inne på som ein fare.

Norges Naturvernforbnd er
ein open organisasjon. Alle
som onskjer kan i utgangs
punktet bli medlemer, vi har
ikkje noko ordning med
forehandsgodkjenning av dci
som vil melde seg inn. Vi har

Når det «fine» feriefolket
forlater stedet efter endt
«bragd» og formodentlig
rekreasjon, ligger billass av
skrot og skrammel igjen efter
dem: komfyrer, kjøleskap,
møbler, husgeråd, byggema
terialer, taksten etc, etc. —

ofte i halvbrent tilstand. Når
høst- og vinterstormene
setter inn, blåses en stor del
av soppeldungen over land
og strand.

Begreper som strandlov,
miljøvern, estetikk og pietet
elcsisterer ikke. Beklageligvis
er det også så at de fastboen
de hersteds — hen medregnet
grunneiere, ikke synes å ville
bry seg med saken, og stort
sett ignoreres svineriet.

Imidlertid finnes det noen
som reagerer, selv om det
også på dette område går
temmelig tregt her nordpå.
Tilsviningen av nordnorsk
natur er nu blitt så omfatten
de, at strenge lovanvendelser
synes nødvendige om man
ønsker råde bukt med den.

Den gamle nordnorske
tradisjon å kaste skrot og
soppel på hav og i fjærestei
ner, bor ikke lenger aksepte
res. Det moderne forbru
kersamfunnet har nemlig
bidratt så sterkt til forurens
ningen av naturen, at en
kategorisk reaksjon straks
må iverksettes!

Arntinn Wiksaas

heller ingen eksklusjons
paragraf. Eg vil tru det må
vere svært alvorlege tilfelle
for forbundet viser medlemer
dora.

Vetås syner til forslaget om
å gje gaupa same vern som
dci andre store rovdyra.
Dette er ikkje berre Magne
Midttuns forslag, dette er
Naturvernforbundets krav.
Vår rovdyrpolitikk vert ikkje
endra av at Bondelaget (eller
andre) melder seg inn.

Erik Solheim,
leiar i NNV

Overlege Hans Engan, tidli
gere leder i Norges Natur
vernforbund, er en «slugger»
i norsk rovdyrdebatt. Han
har de siste årene vært en
aktiv kritiker av institusjoner
og enkeltpersoner både i
dagspressen og andre masse
media. Blant hans mange
innlegg fra denne perioden
vil jeg peke på «Rovviltforsk
ning på ville veger» i Norsk
Natur nr. 4, 1987. Innlegget
oser av mistillit både til
Direktoratet for naturforvalt
ning, de store landbruksorga
nisasjonene og til personer
innen naturvernet som har
innledet et faglig samarbeid
med dem. Jeg siterer: «Jeg
har tidligere kritisert det
nære interessefellesskap som
synes å bestå mellom deler
av ledelsen i Direktoratet for
naturforvaltning og landbru
kets interesseorganisasjoner.
Disse elementene har i man
ge år stått for en svært fauna
fiendtlig linje, spesielt når det
gjelder de store rovviltarte
ne.» (sitat slutt). Engan
refiekterer her en tradisjonell
naturvern-holdning. Enkelte

Global Poker —

Grønn joker?
Fredag 24. og lørdag 25.
februar arrangeres miljø
horing om bærekraftig utvik
ling. Høringen går av stabe
len ved Norges Handelshøy
skole i Bergen, og du kan
melde deg på over telefon
05/95 18 82 hvis du er kjapp,
og har interesse av å følge
med på en rekke plenumsfo
redrag hvor det fokuseres på
næringsutviklingen i i- og
u-land. Vinklingen vil bli
utdypet med å belyse de
problemer og utfordringer
norsk og internasjonalt næ
ringsliv står overfor.

personer insisterer tydeligvis
på at alle gamle konfliktfron
ter i norsk naturvern skal
opprettholdes. Han nevner
ikke med et ord at situasjo
nen idag krever nye former
for samarbeid dersom målet
er å etablere naturvernet på
flerbruksarealene våre. Det
er selvfølgelig grunnen til at
viltforskere og fagbiologer
engasjerer seg. Det må natur
ligvis stå den enkelte fritt å
mene hva man vil om betyd
ningen av å samarbeide, men
det overrasker meg at en
naturverner av Engans for-
mat kan argumentere så
urefiektert. En helt annen
forståelse har nemlig for
lengst gjort seg gjeldende i
internasjonal bevarings
biologi. Når det gjelder argu
mentasjonen for et nytt
perspektiv på forvaltningen
av arealressursene i forholdet
til store rovdyr, henviser jeg
leserne til min artikkel «Rov
dyr, areal og samarbeid» på
side 8 i denne utgave av
Norsk Natur.

ivar Mysterud
Det var tydeligvis mange som
leste artikkelen «En plan for
verdens tropeskoger» i NN
nr. 4. Naturvennforbundet
har mottatt veltylte under
skriftslister fra engasjerte
lesere som ville gjøre noe
med saken.

Underskriftskampanjen ble
iverlcsatt av det britiske
tidsskriftet «The Ecologist».
Målsetningen er å samle én
million underslcrifter fra alle
verdens land for å få FN til å
sette dette livsviktige emne

på dagsorden.
Den tykke bunken med

over 3500 norske under-
skrifter ble oversendt til
«The Ecologist» og vi fikk
det glade svaret at det alt i
alt ble samlet inn 210 177
underskrifter i 1988. Det
gjenstår bare å se om vi
klarer å overbevise enda flere
om hvor viktig tropeskogen
er. for livet på denne kloden
— og fortsetter å samle til vi
når målet: én million under-
skrifter for tropeskogene.

MIN
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
som leser deg!

Etter en rovdyrdebatt

Strandsvinet — en typisk
sommergjest i Nord-Norge...

0-g

200 000 underskrifter
for tropeskogen

Bondelaget endrar ikkje forbundet
DEN AKTUELLE DEBA TTBOKA TIL SVs GRØNNE KONFERANSE:

Paul Chaffey:

GRØNN FRAMTID?
Miljopolitikk vil kanskje bli det viktigste



Miljø-
vennlig
maling er
laget av
vann
Det er ikke vanskelig lenger
å finne miljovennlige erstat
finger for giftmalingen i
jernvare- og fargehandlen.
Det finnes mange forskjellige
typer vannbasert maling som
også holder kvalitative mål.

Mange tror at en vannba
sert maling bare kan brukes
på flater som ikke kommer i
kontakt med vann. Dette er
ikke riktig; det finnes noen
typer som er helt vannbe
standig med en gang de har
tørket. Man må derimot
bruke en annen tekniklc enn
ved losemiddelbasert maling.
Spor i butikken om hvordan
det lønner seg å gå fram!

Hvis du vil unngå å risike
re din egen helse, belaste
miljøet og besvime av ubeha
gelig malingslukt kan du
bruke denne tommelfingerre
gelen:

Unngå all maling og lakk
som er basert på losemidler.
Ikke bruke alkyd- eller al
minnelige oljemalinger. Velg
produkter som er basert på
vannbase, feks. akrylat- og
latexmalinger. Les innhølds
deklarasjonen nøye og spor
fargehandleren hvis du er
usikker.

Hvert år maler vi mange
tusen hus, vegger og tak,
lakkerer hytter båter og
annet treverk og impregnerer
hagemøbler. Det er moro å
kikke på en av de fargesprag
lende brosjyrer i fargehand
len og velge mellom et gren
seløst tilbud av ulike far
getyper og toner. Vi kan sitte
i timesvis i sofakroken og
diskutere om vi skal male
rommet i fransk grå. magno
ha eller antik rosa. Det er en
god forretning for produsen
tene, derfor finner man selv
sagt lite om miljofaren i disse
brosjyrene. Man får være
nøye med å lese innholdsde
klarasjonen for å finne ut
hva slags stoffer malingen
inneholder.

Det er også lett å overse
det lille giftmerke bakerst på
bøtten som indikerer at
malingen ikke bare er mag
nolia, men også helsefarlig.
Kanskje er det så lett å igno
rere dette fordi vi innbiller
oss at god maling må inne
holde en god del løsnings
midler for å henge fast på
veggen. En slik overtro er

Bli miljø
detektiv
Aktivitet er det viktigste
nøkkelordet for folk som
ønsker å gjøre noe med
forurensning og miljø
ødeleggelser. Den vanske
ligste delen av arbeidet er å
finne ut hvordan aktiviteten
skal legges opp, for at man
skal oppnå best mulige
resultater.

Nå blir denne delen av
jobben lettere. Nestleder
Eirik Wærner i Naturvernfor
bundet har skrevet en in
struktiv hndbok for enkelt
personer og lokallag som
ønsker å aktivisere seg
—Håndbok for Miljodetekti
ver. Den er utgitt av NNV,
og kan bestilles hos sekre
tariatet. Medlcmspris:
Kr. 75,—.

Boka tar utgangspunkt i at
all forurensning har lokale
kilder, og rundt kildene bor
det folk. Få har så gode
muligheter til å påvirke en
forurensningskilde, som de
som bor og lever i nærheten
av den.

Men en forurensningskilde
lar seg ikke regulere sånn
uten videre. Først må du
finne ut hvilke stoffer som

ikke bare ubegrunnet men
også direkte skadelig for
miljøet:

Alle losemidler er giftige
og skader miljøet på en eller
annen måte. Av de mange
forskjellige løsemiddeltyper
som vi finner f.eks. i vanlig
oljemaling utgjør de som er
laget med brom eller klor
den kanskje største og mest
langsiktige miljøfaren. Disse
losemidlene bidrar til både
drivhuseffekten og odeleggel
sen av ozonlaget.

Yrkesmalere har gjennom
lang tid vært svært utsatt for
losemiddelskader og jobbet
hardt for å erstatte løsemid
delbasert maling med maling
på vannbase. Lenge har man
undervurdert risikoen i løse
middelbasert maling, fordi
helseskadene er vanskelig å
bestemme og viser seg først
etter lang tid. Organiske
losemidler er fettloselige og
samler seg i hjernen som er
fettrik. Dette kan bl.a. fore til
tidlig senilitet. Nå bruker
yrkesmalerne vannbasert
maling til de aller fleste
formål.

slippes ut, og vise hvordan
utslippene påvirker miljøet.
Deretter mÙ du overbevise
dem som har makt til å gjøre
noe med utslippene. Denne
boka viser deg hvordan du
kan gå fram.

I Håndbok for Miljodetek
tiver får du nyttige tips om
framgangsmåte i alle deler av
miljovernarbeidet; om «kratt
lusking» langs kloakkror og
bekkefar, om kunsten å
skape oppmerksomhet, og
om hvordan et korrekt brev
til en offentlig etat bør være
oppbygd.

Og vi maler, og vi maler...

GÔNN
GUIDE

\ I
NOD-REtSE A.S.
N-9060 LYNGSEIDET NORWAY

---

VESTFJORD
AKTIVTUR

4—12 PERSONER
11.—15. MAI 1989.

* 5 dagers aktivterie med bl.a.:
— fiske fra båt, whale watching
— fjellvandring, våtmarksekspedisjon, besøk på

skjeildyrkingsfarm
— spesialmeny med havets delikatesser

Favørpris for Naturvernforbundets medlemmer kr.
1990,— inkl, full pensjon med overnatting i nye hytter
(ordinær pris 2610,—.)

Henv.: Nord-Reiser
Boks 6, 9060 Lyngseidet.
Tif.: (089) 10 508

Føler du deg alternativ?
Da er det klokt å spare alternativt!

9prj&jbndet
den alternative banken
for et bedre miljø.
Du bestemmer selv hva dine penger
skal lånes ut til.

TIL NORGES FONDETS SPARELAG,
POSTBOKS73 ANKERTORGET, 0133 OSLO 1

Jeg kan tenke meg å opprette sparekonto.
Send informasjon og nødvendig underlag.

Navn
Adresse
Sted

Håndbok for Miljodetek
tiver er nyttig lesestøff for oss
som aldri blir utlært i miljø
vernarbeidet. Ros og takk til
Eirik Wærner, som har lagt
ned et stort arbeid for å dele
sin kunnskap med andre.

Eirik Wcerner:
Håndbok for Miljødetektiver
Naturvernforbundet 1988
80 sider. Illustrert i svart
hvitt.
Medlemspris: 75,—

NÅR INNHOLDET
TELLER MER ENN PAKNINGEN
Fosfatholdige vaskemidler gir renere vask — tror mange. I
elver og innsjøer, er fosfatene ofte til stor skade. Algevekst
og dødt vann kan bli resultatet. Kostbare renseanlegg er
nødvendige, men bare i liten grad tatt i bruk i Norge. Er du
opptatt av livet i våre elver og vann?
Vask fosfatfritt — ditt viktige
bidrag. Og tøyet blir like

rent! Er du lei av lakten på «dagens knalltilbud»? Ser du liten
verdi i farverike pakninger i et utall størrelser? «Blå-hvite»
varer holder samme, lave pris hele året! Rasjonell produksjon,
ingen rabatter og redusert reklameinnsats gjør det mulig.

«BLÅ-HVITT» FOSFATFRITT VASKE
—‘PULVER ER SUNN FORNUFT—

FOR DEG OG NATUREN.

)

ANALYSE AV 801 VANN
FRA LANGVANNS INNLØR

—-

jbi,’•.

ANALYSE AV 801 VANN
FRA LANGVANNS UTL0R*

BLÅ IMTE VARER
Ca. 200 mill. algeceller pr. vann. Langvann i Akershus fylke.

VASKE
PULVER

Or

4SdI$



Tekst og foto:
Jan Erik Roel

Med blikk for
kampsaker:

Beate Fasting, leder i
Nalurvernforbundet i

Nord-Trøndelag

kampen om Forravassdraget sto
som verst. En kamp som natur
vernerne vant til slutt. Nord-
Trøndelag Naturvern har sju
lokallag. Lederen for fylkeslaget,
Beate Fasting, hadde gjerne sett
at aktiviteten i lokallagene hadde
vært storre. Men ungdommene
slutter opp om natur- og miljø
vernarbeidet som aldri for: Natur
og Ungdom har fire aktive lokal-
lag i fylket.

Gruveforurensing
Nord-Trøndelag har flere gode
lakse-elver. For folk flest er vel
Namsen best kjent. Namsen trues
ikke bare av forurensing fra land
bruket, men også fra de nedlagte
gruvene i Skorovatn.

Elkem, som eier Slcorovas
Gruber A/S, har fått sine pålegg
fra forurensingsmyndighetene om
å sette i verk tiltak som vil redu
sere sigevannet fra den store
«Gråbergtippen».

— Vi vil følge nøye med om
tiltakene blir satt ut i livet, sier
Beate Fasting.

Et annet vassdrag i Indre Nam
dal er også i søkelyset til Nord-
Trøndelag Naturvern. Det gjelder
Huddingsvatnet i Royrvik kom
mune, som er sterkt forurenset av
virksomheten til Grong Gruber
A/S. Her er det imidlertid satt i
verk et millionprosjekt for å
redusere partikkelforurensingen.
Anlegget skal være ferdig i løpet
av 1989. Men hvilken virkning
dette anlegget får, er det for tidlig
å si noe sikkert om.

Trondheimsljorden
Trondheimsfjorden setter så
absolutt sitt preg på Nord-
Trøndelag, men den er sterkt
forurenset av utslipp fra landbruk
og industri. Norske Skogindu
strier har søkt Statens Foruren
singstilsyn om økt utslipp av
fibermasse, uten bruk av kjemisk
renseanlegg. Nord-Trøndelag
Naturvern har ved flere anled
ninger påpekt nødvendigheten av
et kjemisk renseanlegg hvis ut
slippene skal økes.

— Dette er en kampsak for

oss, sier Beate Fasting.
Kloakkutslipp er et annet stikk

ord: Fylkeslederen understreker
nødvendigheten av at kommune
ne får fortgang i arbeidet med å
bygge kloakkrenseanlegg, og
Nord-Trøndelag Naturvern har
henvendt seg skriftlig til samtlige
kommuner i sakens anledning.

Det er også grunn til bekymring
over forurensingen fra oppdretts
næringen:

— Utviklingen innen oppdretts
næringen må vurderes nøye i en
større økologisk sammenheng. Vi
samarbeider med en av dykke
klubbene i distriktet, og menin
gen er å kartlegge nedslamming
og forurensingen fra flere av
oppdrettsanleggene som er lokali
sert til indre deler av Trond
heimsfjorden. Dessuten er det
også bekymringsfullt at flere av
lakseelvene som munner ut i
fjorden er infisert av laksepara
sitten Gyrodactylus salaris.

Tradisjonelt naturvern
Beate Fasting nevner også
planene om et regionalt skytefelt
på Nordfosen. Et skytefelt er en
trussel mot natur- og frilufts
interessene på Fosenhalvoya i sin
alminnelighet, og mot reindrifts
næringen i særdeleshet. Nord-
Trøndelag Naturvern samarbeider
med en lokal aksjonskomite for å
hindre at skytefeltplanene blir
satt ut i livet.

Nord-Trøndelag har store vill
marksområder. Tradisjonelle
naturvernoppgaver som vern om
flora og fauna er derfor viktig for
Nord-Trøndelag Naturvern.

— Vi er skeptiske til planene om
okt utmarksturisme i landsdelen.
Vi ønsker at den urorte villmarka
skal forbli urort også i framtida,
sier lederen for Nord-Trøndelag
Naturvern, Beate Fasting.

Nord-Trøndelag Naturvern
Leder: Beate Fasting
Veiset, 7620 Skogn
Tlf. a.: (076) 85 555

p.: (076) 85 248

Naturen er mangfoldig

og oppgavene er mange

Nord-Trøndelag er framfor alt et Jandbruksfylke. Derfor er
det ikke unaturlig at det nettopp er kampen mot land-

________

ord-Tron

bruksforurensingen som står øverst på dagsordenen for
naturvernerne i fylket. Men den trønderske naturen er

mangfoldig, og strekker seg fra hav til grense
iJelJ. Det er nok av oppgaver å ta fatt delag Naturvern har 730 medlem

mer. På 70-tallet sluttet dobbelt
så mange medlemmer rekkene, da

Betyr miijøvern
noe for ditt barn?
Hovedinnholdet i en bleie er naturlig nok oppsugingsmateriaLet — en oppmalt
cellulose som ofte kalles «fluffmasse».
Når noen bleier er hvitere enn andre skyldes dette at disse bleiene inneholder
cellulosemasse som er hieket med klorkjemikalier. Denne hiekeprosessen kan
gi miljøskader ved at store mengder Idorkjemikalier slippes ut i naturen.

Libero, Leninaf og Krabat
har ikke klorbieket fluffmasse!
Saba Mølnlycke’s bleier er litt gulere i tonen enn de som er klorhieket fordi vi
bruker en cellulosemasse som ikke klorbiekes.
Bruk av mekanisk masse gjør også at vi kan
utnytte omtrent dobbelt så mye av hvert tre.
Dette betyr at vi hverken «overforbruker»
skogen eller forurenser det miljøet
ditt barn skal leve videre i.

Derfor kan miljøvern bety
noe for ditt barn!

For ditt barns fremtids skyld.
SABA Mölnlycke



MILJØBASAR MILJØBASAR

BLEKKULF KOMMER!
Blekkspruten Blekkulf og
vennene hans er årets store
nyhet for barn. I 2 billedbø
ker med flotte fargeillustra
sjoner følger vi Blekkulf på
oppdagelsesferd. Men det er
ikke alltid like morsomt når
menneskene forsøpler hav og
strand.

I tillegg til bøkene er det
utarbeidet et arbeidshefte
med spill, kryssord, tegninger,
noteark m.m. og en Blekkulf
kassett med vann-vittige
låter!

Blekkulf blir også presen
tert i Barne-TV og Barneti
men i radio til våren. Og ikke
minst: Blekkulf har den store
ære å være Naturvernforbun
dets symbol i Nordsjøkam
panjen 1989!

Varenr. 555 Blekkulf og vennene hans
kr. 48,— Med!. 36,—
Varenr. 556 Blekkulf på oppdagelsesferd
kr. 48,— Med!. 36,—
Varenr. 557 Arbeidsboka «Blekkulfboka»
kr. 35,— Medi. 30,—
Varenr. 619 Blekkulfkassetten
kr. 30,— Medi. 25,—

Siste Sjanse.
Hvis du ennå ikke har sikret deg Naturkalen
deren 1989, kan du gjøre det nå! Restopplaget
selges ut for kun kr. 50,— pr. stk. Årets tema er
«Kulturlandskap». Stemningsfulle bilder av
vakkert landskap med små, artige tekster
skrevet av Harald Sverdrup.

Varenr. 100 Naturkalenderen 1989
Kun kr. 50,— pr. stk.

BOKNYTE!
Naturvernforbundet presenterer
her 2 viktige bøker for alle aktive
naturvernere. Naturvernforbundet
vil i 1989 satse sterkt på informa
sjon både til medlemmer, forbru
kere og folk flest. Folg med —

kunnskap gir styrke!

Håndbok for miljødetektiver
Boka er et nyttig redskap for alle
som ønsker å jobbe med mil
jovern i nærmiljoet. Gir god
oversikt over ulike typer forurens
ning, hvordan man kan avsløre
utslipp, hvillce off, instanser man
bør kjenne til og mye mer. Ypper
lig til bruk i lokal- og fylkes
lagsarbeid.
Stikkordet er: Spør og grav!

Varenr. 558 Håndbok for mil
jødetektiver kr. 98,— Med!. 75,—

En dråpe i havet
Forurensningen av Nordsjøen er
et svært alvorlig problem, som
fokuseres i økende grad. Boka gir
en meget god presentasjon av
forurensningssituasjonen, årsaker
og virkninger. Naturvernforenin
genes krav til myndighetene er
også med, som et viktig bidrag i
debatten om hvilke tiltak som er
nødvendig for å minske de skade
lige utslippene.
Kun en dråpe i havet — eller?

Varenr. 559 En dråpe i havet
kr. 98,— Medi. 75,—

TELEFON-
BESTILLING
(02)429500

SVARSEN Dl NG
Avtale nr 129 000/1 44 Pb.

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Adressaten

betaler

EN DRÅPE
I HAVET

HÅNDBOK
FOR MILJØ
DETEKTIVER
4’E,,,k

k
4 NORGES NATURVERNFORBUND
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For opp både varens
navn og varenummer.
Du kan også handle de
samme varene i vår
butikk i Oslo —

Pilestredet 41B.
Velkommen!

EBESTILLINOSKUpONG

I

Antall Varenr Varens navn Str Pris Sum

Eksped.gebyr 25,-

Gave til NNV

MedI. nr Totalt:

Navn:

Adresse:

Postnr!sted: TIf.:

D Forskuddsbétaling D Betaling ved oppkrav
Postgiro 2 36 22 59 D Ønsker varekatalog
Bankgiro 6026 05 03033

NORGES I
NATURVERNFORBUND I
St. Olavs plass postkontor I
Ol300slol i

- I



VERV FOR MILJØET

Folk flest er i ferd med å
oppdage miljøproblemene.
Nå kan du hjelpe dem et
stykke til på veien — fortell
hvem som arbeider for å
LØSE problemene!

Det er både enkelt og gøy
å verve medlemmer til
Naturvernforbundet nå —

og aldri har premiene vært
finere. Alle som verver,
seks medlemmer eller fler,
kan i tillegg til en praktisk
neverbutt vinne et signert
kunstverk. De tre kunst
neme Eva Harr, Hans
Normann Dahi og Arne
Bendik Sjurhar hver gitt ett
av sine arbeider til Natur
vernforbundets dyktigste
ververe.
Kunstverkene har en sam
let verdi på ca. 4.500 kr.

Gi folk muligheten til
mer enn prat. Verv dem til
Naturvernforbundet!

Adr:

Navn:

Adr

Navn:

Adr

Navn:

Adr:

• Verver du fra to eller
flere medlemmer får du en
hendig neverbutt, fin til å
ha f.eks. kaffe eller sukker
i. (nr. 10).

• Verver du 6 medlemmer
eller flere blir du med i trek
ningen av kunstverkene.
Merk av på kupongen hvil
ken av de tre du kunne
ønske deg.
Nr. 50— «Operatilskuer» av
Ame Bendik Sjur.
Nr. 60— «Festhane» av
Hans Normann DahI.
Nr. 70— «Nattbarn» av
Eva Harr.

INGEN KUNSTÅ VERVE
KUNSTÅ VINNE!

Nr. 70— «Nattharn» av
Eva Harr.

VERVE
PREMIER
• Verver du ett medlem
kan du velge mellom fire
forskjellige tryk.k av Staffan
Ullstrøm, med motivene
ulv (nr. 1), gaupe (nr. 2),
vandrefalk (nr. 3) eller
havørn (nr. 4) — eller du kan
velge Naturvernforbundets
egen kassett med fuglelåter
(nr. 5).

Nr. 50— «Opcratilskuer» av
Arne Bendilc Sjur.

Ververens personalia
I Navn:

Nr. 60— «Festhane» av
Hans Normann Dahi.

Adresse:

Postnr/sted: Medi. nr

Jeg har vervet følgende personer:‘ Navn:

Adr:

2 Navn:

____

i
Kan sendes

ufrankert
i Norge

Adressaten
betaler

portoen

3
:4
‘5
L

• SVARSENDING
Avtale nr 129 000/1 44 Pb.

NORGES
NATURVERNFORBUND
St. Olavs plass postkontor
0130 Oslo i

Jeg ønsker meg premie nr: LII E Jeg vil spare vervingen


