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Har De husket kontingenten? 

Som bilag til «Norsk Natur» nr. 1 fikk aIle 
medlemmer tilsendt postgiroblankett for 
medlemskontigent 1967. Av 0konomiske og 
tekniske grunner var det ikke mulig a unnga 
at postgiroblanketten ogsa ble sendt livs
varige og andre medlemmer som alt hadde 
betalt. Kansje disse kan la den ga videre 
til en av sine venner? 

Imidlertid er det fremdeles mange som ikke 
har betalt. Vffir vennlig og gj0re dette snarest, 
slik at vi kan bruke den arbeidstid som ellers 
gar med til a sende paminnelser, til andre vik
tige naturvernoppgaver. Er blanketten kommet 
pa avveie kan De betale kontingenten med vanlig 
innbetalingskort til postgirokonto 9460. 
0nsker De a betale gjennom bank, er var konto 
24657/163. 

Vi viI gjerne takke for den st0tte som De gir 
naturvernarbeidet gj ermom medlemskapet i Norge s 
Naturvernforbund og de respektive naturvern
foreninger. Men skal vi sta sterkere i frem
tiden mot de 0kende farer mot vart livsmiij'0, 
rna vi bli flere. Snakk med Deres dagli~e '~m
gangskrets om for eksempel hvilke f a rer som 
forurensningene av jord, vann og luft kan med
f0re for var plante- og dyreverden savel som 
for var egen heIse, og fa dem til a slutte opp 
om var sak. 

Landsplanen realiseres ~ Stortingets kommunalkomite har na uttalt seg om Landsplanen 
for natur- og nasjonalparker i Norge. Pa side 56 i dette num
mer av «Norsk Natur» bringer vi et sammendrag av komiteens 
uttalelse. 

Kommunalkommiteens positive syn pa verdien av a skaffe 
landet et representativt system a v naturvernomrader gir godt 
hap om at landsplanen i l¢pet av ikke altfor lang tid kan 
bringes vel i havn. Det som na vii skje er at Stortinget har 
landsplanen opp til generell debatt. Deretter vii fredning i 
medhold av Naturvernloven kunne gjennomf0[es for de om
radene som det ikke knytter seg spesielle problemer til i denne 
forbindelse. 

Det er all grunn til a tro at Kommunalkomiteens forslag 
til utvidelser (som stort sett faller sammen med Naturvern
forbundets utvidelsesforslag) viI bli tatt til f¢lge. 

Men samtidig er det klart at for et par omraders vedkom
mende kan fredningen ikke gjennomf¢res straks. Det gjelder 
Saltfjellet og i scerlig grad Jotunheimen med Gjende. 
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SVEIN MYRBERGET 

SKUDDPREMIESATSER pA 

ULV, JERV, GAUPE OG BJ0RN 


l et par hundre ar har man na opp
muntret til 0kt jakt pa ulv, jerv, 

gaupe og bj0rn ved hjelp av skudd
premier, fra 1845 til dels ogsa fra 
Staten. I till egg betales det premier 
fra fylker, kommuner og ulike orga
nisasjoner. Sa vidt jeg kjenner til, er 
det ikke tidligere utarbeidet noen 
oversikt over gjeldende skuddpre

miesatser i de forskjellige landsdeler, 
og jeg begynte derfor varen 1965 en 
innsamling av data som kunne belyse 
dette. 

Det ble sendt ut foresp0rsler til 
aile landets viltnemnder om premie
satser. Dessverre viste det seg at ikke 
flere enn 243 viltnemnder ga svar, til 

tross for purringsskriv til aile de mest 
aktuelle omrader. Det ble ogsa tidlig 
klart at i de omrader hvor det ikke 
nylig var utbetalt premie, hadde man 
darlig rede pa de gjeldende satser. 
I £lere tilfelle ble det ogsa opplyst 
at det ikke var tatt standpun kt til 
satser innen herredet, og at sp0rs
malet ville bli tatt opp f0rst nar et 
dyr ble felt. Srerlig ser det ut til at det 
hersker stor uklarhet nar det gjelder 
de sakalte «rovdyr-ringer» - det vii 
si at flere herreder sUlr seg sammen 
og premierer ogsa de rovdyr som er 
felt i nabokommunene: I flere slike 
tilfelle oppga en kommune at den og 
den nabokommune var med i en 
«ring», men nevnte herred meldte selv 
ikke det samme. Dette skyldes nok 
ofte at vedtakene i herredsstyrene om 
«ringeD) gjerne er midlertidige, men 
saken Kommer ofte ikke opp igjen f0r 
krav om premie foreligger. 

I flere a v herredene er satsene for
andret siden materialet ble innsamlet. 
Saledes ble det i 1965 sendt s0knad til 
syv kommuner i Sol0r-Odal om kr. 
200 for hver felt gaupe skutt i dis
triktet, og enkelte herredsstyrer gikk 
med pa dette (<< Glamdalen» 24/6-65). 
Mine oppgaver gjelder stort sett april 
- juni 1965 (tabel! 1). 

Selv om materialet inneholder be
tydelige svakheter og til dels trolig 
ogsa en del feil, mener jeg likevel at 
det kan belyse en del hovedtendenser i 
premieringen a v de store rovdyr. 

Man har ogsa en del oppgaver over 
hvilke premier som er betalt ut. For 
1963-1965 har Sta tistisk sentralbyra 
samlet inn oppgaver over aJle utbe
ta.lte premiebel0p, men materialet er 
offentIiggjort bare som arlig gjennom
snitt for landet (tabell 2). Underteg
nede har forespurt aUe de jegere som 
har felt store rovpattedyr i Norge i 
tiden 1/7 1960 til 20:6 1965 om h vilken 

premie de fikk utbetalt, og fikk over
raskende nok pa denne mate fyldige 
0pplysninger for hele 193 dyr (ta
bell 3). 

Premiesatser 

Vlv. - Da Staten betaler kr. 500 
for hver felt ulv, blir dette minimums
satsen. Maksimalt betales kI. 2 500. 
SrerJig utmerker Hedmark, S0r-Tr0n
delag, Nord-Tr0ndelag og Nordland 
seg med h0ye premier. I Troms og 
Finnmark - hvor en kanskje oftest 
finner ulv her i landet - er premiene 
ganske lave. I gjennomsnitt er de ut
betaJte premiebel0p for ulv i de senere 
ar omkring kr. 1 000. 

Jerv. - Et vilkir for Statens skudd
premie pa kr. 500 er at distriktet yter 
et tilsvarende bell'>p, og i flere fylker 
er det derfor ingen skuddpremie pi 
jerv (tabel! 1). H0yeste premiesatser 
finner man i. et par herreder i J otun
heimen: kr. 7425. Etter at denne 
undersl'>kelsen ble foretatt, skal imid
lertid premien i enkelte herreder i 
omradet Suldal-Sirdal-Setesdal vrere 
blitt hevet til kr. 10400 (<<Dagbladet» 
11 /2-67). Premier pa over kr. 2000 
betales ogsa i enkelte herreder i Bus
kerud , Sogn og Fjordane, M0re og 
Romsdal og Tr0ndelag. 

For 76 jerv felt i arene 1963-1965 
har Statistisk sentralbyra oppgitt gjen
nomsnittlig skuddpremie pa kr. I 875 
(tabel! 2). En sammenligning meJlom 
jegernes oppgaver i de to perioder 
1960- 62 og 1963- 65 antyder at 
premiebel0pet har vrert stigende. Dette 
skyldes til dels at i siste peri ode har 
et relativt h0yt antal! blitt felt i Jotun
heimen hvor som nevnt premiene er 
ekstra h0ye. Men det synes ogsa a ha 
vrert en stigning i satsene i viktige 
jervefylker som Nordland og Troms. 

Gaupe. - Staten betaler kr. 500 
pI. gaupe, og dette blir derfor minste
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satsen (tabell 1). Premier pa over 
kr. 2000 betales i enkelte herreder pa 
0stlandet, i M¢re og Romsdal og 
Tr¢ndelag. G jennomsnittelig utbetalt 
skuddpremie i 1963-1965 var kr. 
1 639 (tabell 2), og h¢yeste kjente 
utbetalte premie er pa kr. 2800 (ta
bell 3). 

Bj(/Jrn . - Bare enkelte kommuner 
betaler premie for bj¢rn. Dette gjel
der f¢rst og fremst Hedmark fylke 
(tabell 1 og 6). For 4 bj¢rner felt i 
1960-1965 var premien i gjennom
snitt kr. 1 638, minimum kr. 900, 
maksimum kr. 2 350. I tillegg kjenner 
en til at det i period en ble avlivet tre 
bj¢rner, hvorav 2 unger, som det 
ikke ble betalt premie for. 

Hvem betaler p re miene? 

If¢lge tabell 4 kommer premiebe
l¢pene for aile de fire arter samlet fra 
f¢lgende kilder: fra Staten 28 %, fyl
kene 20 %, kommunene 42 % og fra 

private og forskjellige organisasjoner 
9 %. 

Staten betaler ingen skuddpremie for 
bj¢rn. For ulv, gaupe og jerv betales 
som nevnt kr. 500, for jerv ma i til
felle distriktet bidra med minst like 
mye. Et vilkar for Statens premie er 
at det f1adde dyret sen des Statens 
viltunders¢kelser. Premiene bevilges 
ikke fra Viltfondet, men utredes av 
midler bevilget over Statsbudsjettet da 
formalet er hensynet til bufe og tam
rein. 

Tabell 5 gir de satser som fylkene 
yter i tillegg. Ingen fylkesting har 
fastsatt skuddpremie pa bj¢rn. St¢rste 
bidrag gir Nord-Tr¢ndelag fylke med 
kr. 1 500 for alle felte ulv, jerv og 
gauper. 

Av tabell 6 gar det fram at et stort 
antall kommuner betaler tilleggspre
mier. Srerlig utmerker Hedmark og 
Nordland seg med et stort antall her
reder som be taler premie. 

Ogsa diverse organisasjoner betaler 
premier. Det er f0rst og fremst fjell
styrer, almenningsstyrer, sau- og geit
alslag og tamreinJag. 

Diskusjon 

Det som slar en sterkest etter a ha 
gatt IgJennom opplysningene om 
skuddpremiesatser, er at bel0pene va
fierer sterkt fra herred til herred. Det 
varierer ogsa sterkt fra sted til sted 
hvem som betaler premiene. I de to 
nabofyJker Nordland og Nord-Tr0n
deJag f. eks. - begge med relativt 
h¢ye bestander av de «fire store» 
finner en saledes at i Nord-Tf\~ndeJag 
er det vesentJig fylket som betaler 
premiene, i Nordland kommer en 
langt st¢rre del fra kommunene. 

Overraskende nok betaler flere her
reder tilleggspremier for arter som er 
meget sjeJdne eller ikke har fore
kommet pa Jenge i distriktet. Saledes 
betaJer hele 7 av de unders¢kte her
reder i Telemark premie for ulv, selv 
om ulv ikke har forekommet pa lang 
tid i fylket. 

Arsaken til den store variasjon og 
den tilsyneJatende tilfeldighet som ra
der i skuddpremiesatsene. er at det 
ikke fins noe koordinerende organ. 
I forslaget til den nye jaktlov i 1951 
hette det at bare Viltstyret og vilt
nemnda med samtykke fra Viltstyret 
kan fastsette premier. Ved behand
lingen i Stortinget kom det inn et 
tillegg som ga ogsa fylkesting og 
kommunestyrer adgang til a fastsette 
skuddpremier. 

Sl utn ing 

Erfaringen har lrert oss at skudd
premier er et virksomt middel til a 
oppmuntre til jakt pa de «fire store», 

og at dette kan f0re til reduserte be
stander. All fornuft tilsier at vi da 
heHer ikke kan tale srerlig store be
stander av disse dyrene, f¢rst og 
fremst da av hensyn til sauehoidet. 

Naturvernets folk b¢r likevel etter 
min mening arbeide for at praksisen 
med fastsetteJse a v premiesatser kom
mer under en strengere kontroll. Man 
kan da tenke seg et godkjennende or
gan, f. eks. Vilstyret, kanskje med et 
radgivende organ sammensatt av re
presentanter fra nreringene, naturver 
net og forskningen. 

Det vii ogsa trolig vrere 0nskelig at 
Staten satte det vilkar for sin del av 
premien pa gaupe og ulv - liksom na 
pa jerv - at distriktet yter minst like 
stor deJ , slik at det bare viI bli pre
mier i de distrikter som selv hac et 
utbredt ¢nske om det. Da ulvebe
standen na er sva;rt lay, kunne man 
kanskje arbeide for at Staten inntil 
videre ikke betalte skuddpremie pa 
ulv. 

I det heJe er det tvilsomt at en fast 
premie fra Statens side uansett hvor 
dyrene felles, er en gunstig l¢sning. 
I enkeJte tilfelle med store skader pa 
bufe elJer tamrein kunne man tenke 
seg at en kortsiktig, lokal ¢kning a v 
Statens premier vii vrere fordelaktig. 
I andre omrader hvor man ikke ¢ns
ker a oppmuntre til ekstraordinrert 
hily avskytning, burde Staten over
hodet ikke betale premie. 

Ved en mer planmessig skudd
premie·politikk - med a sette inn 
premier bare i de omrader det er 
sreriig ¢nskelig - ville man kanskje 
kunne minske det totale premiebel0p 
samtidig som forvaltningen av de 
«fire store» kom inn i et mer gjen
nomtenkt spor. 
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TABELL 1. Skuddpremiesatser i gjennomsnill innen fylkene ifolge oppgaver fra ' villnemndene. I parentes er 
gill ogsa minimums- og l7Iaksil11i1I11Ssats. Anlall rapporter gjelder i detaU bare ulv, men er stort sett det 

samme ogsd for de andre artene. 

I
Fylke Antall Ulv Jerv Gallpe Bjornrap porterI 

500 (500-500) o0stfold ............ . 10 
 500 (SOO-500) o 

500 (SOO-SOO) o 500 (500-500) oAkersbus og Oslo 9 

687 (0-21 SO)Hedmark .......... . 1211 (SOO- 2050) 711 (0-1900) 1250 (500-2050)19 


723 (525-2525) Oppland ..... . .... . 17 
 676 (SOO-2500) 4120 (1000-7425) o 
1781 (750-4750) J 15 (0-1500)Buskerud .......... . 13 
 500 (500-500) 1831 (1000-3700) 

500 (500-500) oVestfold ....... . . . . . 7 
 SOO (SOO-500) o 
Telemark ... . S93 (SOO-700) 1000 (1000-1000) 717 (600-1600) o15 

Allst-Agder .. ...... . 500 (S00-500) o 677 (500- 700) o13 

Vest-Agder SOO (SOO-SOO) o 500 (500- 500) o6 

Rogaland .. ... .... . SOO (SOO-SOO) 1000 (1000-1000) 500 (500-500) o6 


500 (500-500) 91 (0-500)Hordaland ... . II 
 SOO (SOO-500) 1100 (J 000-1 500) 

831 (750-1250) 36 (0-500) Sogn og Fjordane 14 
 SS4 (S00-1000) 661 (2S0-2750) 

SOO (SOO-500) 695 (0-2600) 1536 (1000-2900) More og Romsdal ... 22 
 o 
19 
 1037 (1 000-1 SOO) 1305 (1000-3000) 1645 (1000-3000)Sor-Trondelag o 

Nord-Trondelag 2031 (2000-2S00) 2031 (2000-2500) 2031 (2000-2500)16 
 o 
22 
 1014 (500-2000) 925 (0-2000) 1232 (500-2000) Nordland ......... . 
 o 

718 (500-1500) Troms ............ . 
 14 
 600 (500-1000) 1086 (1000-1S00) o 
30 (0-300) 


Total ......... . .. . . 1 243 (500-2500) 1 (0-7425) (500-4750) 1 (0- 2150) 


575 (SOO-750) 625 (0-1000) 525 (500-750) Finnmark ......... . 
 10 


TABELL 2. Gjennomsnitrlige skuddpremiebe/op ulbetalt i 1960- J965. 

Kilde/Ar Jegere 1960-62 Jegere 1963-6S Statistisk sentralbyra 
1963 -6S 

Art Antall Premie Antall Premie Antall Premie 
1 1 1 

Ulv ..... . ... 1 1000 2 1400 4 938 
Jerv .......... 3]1) 1231 42 1587 76 1875 
Gaupe ...... . 56 1671 S3 1604 79 1639 
Bjorn ..... .. . 1 1000 1') 900 3 ') 1850 

1) I tillegg 3 stk. hvor det ikke er lltbetalt premie. 

TABELL 3. Utbetalte skuddprel11ier for jerv og gaupe 1960-65 if@lge opplysninger fra 
jegerne, gilt som gjennomsnitt for fylkene. I parentes er oppfert ogsa minimums- og mak

simumspremie. 

GallpeJerv 

Fylke PremieAntall 1
PremieAntal! 1 


SOO1
1000 (1000-1000) 11
Finnmark .. . .. . ... . ......... 
 1150 (500-2250) 10
1069 (l 000-1 SOO)29
Troms ........... . . ....... . . 
 1422 (500-2400) 34
13S3 (800-1900)20
Nordland ......... ······· · · . 
 J967 (1000-2300) 39
2150 (2000-2300) 4')Nord-Trondelag ..... .. .. .. .. 1688 (1250-2800) 8
0Sor-Trondelag .. ...... ... . . . .. 1500 (1500-1500) 5
0More og Romsdal ... ..... .... 
012S01
Sogn og Fjordane ........ ... . 
 18S01
0Bllskerud .... .. ............. 
 1500
1
3642 (l100-742S) 6
Oppland .... . ........ · ··· ··· . 
 18S6 (500-2650) 9
2025 (1500-2550) 2
Hedmark .. .. . .... . .. . ...... 500
1
00stfold ... . .. ... . . . .. .. . . .. . 


1639 (500-2800) 109
1436 (800-7425) 73 ' )Total .... . . . . ..... · · · · · ···· . 

-

') I tillegg 3 stk. hvor det ikke er lltbetalt skuddpremie. 

TABELL 4. Prosentvis jordeiing av premiebelopene utbetalt i 1963-1965 (i/@ige oppgaver 

jra Statisti"k sentralbyrd). 


Premie Fylke \ Kommune \ OrganisaStatArt SJoner etc. belop , 

-4S %-5S%3750
U Iv .. .. . . .. .......... 
 16 % 40 % 18%27 % 142525
J :rv ...... .. . .... . . .. . . 
 3 % 43%24%30%12947Sallpe ...... . ..... . ... -99 % -55S0 1%B jorn .... . ... . ...... . . 

9 % 42 % 20%28%281 300 
otal ....... .. .. . ..... 


Tabell S og 69 
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TABELL 5. Fylkenes andel i skuddpremiesalselle. De u/etalle fylker be/aler ingell tilleggs
premie. 

Fylke 

Oppland ..... .. .. .. .. . ............. 
Buskerud ...... .. ...... . ... ... . ... 
Telemark ... ....... . ......... .. ... 
Aust-Agder . .. ........ .. . ......... 
Rogaland ........ .... .. ..... . . . .. . 
Hordaland . ........ .. ..... . ....... 
Sogn og Fjordane ..... .. .. . ........ 
M0re og Romsdal .. .. .. . .. . ........ 
S0r-Trondelag .. ......... . . .. . ...... 
Nord-Trondelag ... .. .. . ... . ....... 
Troms .. .. . ... ... ... .. . . ... ...... . 
Finnmark ... ...... ..... . . ......... 

Dlv 

0 
0 

200 
0 
0 
0 

250 
0 

500 
1500 

0 
0 

Jerv 

500 
500 
500 

0 
500 
500 
250 
5001) 

500 
1500 
500 
250 

Gaupe 

25 
250 
100 
100 

0 
0 

250 
5001) 

500 
1500 

0 
0 

Bj0fO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1) Under forutsetning av at kommunen betaler minst like stor premie. 

TABELL 6. An/all kommuner som yter lilleggspremier ifolge oppgaver fra vil/Ilemndene. 
I fylker som er utelatt, utbetales ingen slike premier. 

Herreder med tilleggspremier 
AntallFylke 

rapporter 
Dlv Jerv Gaupe Bj0fOI I I 

Hedmark ... ... ......... 
 19 12 12 
Opplaod .. ... ... .. .. . .... 17 3 14 
Buskerud . ........... ... 
 13 0 4 
Tel em ark ....... . ....... 
 15 7 0 
Aust-Agder ....... . ..... 
 13 0 0 
Rogaland ..... ... ..... .. 6 0 6 
Hordaland . ............. 
 11 0 3 
Sogo og Fjordane ........ 
 14 2 3 
M0re og Romsdal ...... . . 22 0 8 
S0r-Trondelag ... . . .. . . . . . 19 2 6 
Nord-Trondelag .. .... ... 16 1 1 
Nordland .... ... .. . ... .. 22 12 16 
Troms .................. 
 14 4 3 
Finnmark .... .... . .. . ... 10 2 7 

Total ................... 
 243 45 83 

14 12 
4 0 
8 1 
2 0 

10 0 
0 0 
0 2 
2 1 

12 0 
12 0 
1 0 

16 0 
6 0 
1 1 

88 17 

T egning Vivian Zalz[ Olsen. 

PADL HOFSETH 

ENGANGSFLASKEN I SVERIGE 

Mineralvannindustriens Landslag stilte i fjor til Norges Naturvernforbunds 
radighet et stipendium pa. kr. 3 000,-, med sikte pa a fremskaffe en utredning 
over de naturvernmessige f(IJlger ved bruk av engangsflasker i Sverige. 
Stipendiet ble tildelt cando mag. Paul Hofseth som her gir en kort oversikt 
over resultatet av unders0kelsen han har foretatt. 

EngangSfiasker finnes i mange far
ver og fasonger, he Ie og knuste 

langs de svenske landeveier, pa bade
strender, i parker og ved rasteplasser. 

Engangsflaskene er bekvemme, lette 
a. b<ere, lette a kas te. De er billige a 
transportere; i en kubikkmeter rum
mes 820 returflasker mens 1420 en
gangsflasker far plass, og denne be

sparelsen kan gis videre til forbru
kerne. Engangsfiaskens definerende 
kjennetegn , at den ikke skal returne
res, gj(IJr at bryggeriene kan distribuere 
via grossister til markeder langt fra 
hjemmemarkedet, derved har konkur
ransen 0kt og priskrig har aV\(lJst den 
fredelige sameksistens. Ihvertfall i 
f(IJrste omgang tjener forbrukerne pa 
dette. 
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Engangsfiasken pif0rer ogsa for
brukerne utgifter og ulemper. Selvsagt 
koster en flaske som bare brukes en 
gang mer enn en som brukes 30 gan
ger, men f1askene koster ikke bare 
ekstra i innkj0p, det koster penger a 
bli kvitt demo Hvert ar forbrukes det 
over 1 150 millioner engangsflasker i 
Sverige bare for ¢l, i till egg kommer 
mineral vannsflasker, et stort antaH 
returflasker blir ogsa borte. Disse 
flaskene forsvinner ikke av seg selv, 
st0rsteparten tas hand om av reno 
vasjons-verkene. Destruksjonsproses
sen koster f. eks. i Malm0 ca. tre 
(Sv)0re pr. hele flaske (volum) og 
ca. ett 0fe pr. knuste flaske (vekt). 
Regningen sendes til forbrukeren. 
Denne utgiften og ulempen er imid
lertid ikke den alvorligste. ViI man ha 
den bekvemmeligheten ikke a retur
nere en flaske sa vii man vel ogsa be
tale for den. Langt verre er det at en 
meget !iten prosent (men et meget 
stort antalJ) av flaskene kommer pa 
avveie og havner utend¢rs. Antallet 
bortkomne flasker er ukjent, men vi 
har en viss oversikt over ulempene. 
De viktigste er kutt og sarskadene, 
s<eriig hos barn. Disse viser en 0kende 
tendens og pat0rer landet un0dige 
helsestellsutgifter og ofrene skade som 
ikke kan males i penger. De gir este
tiske og trivselsmessige ulemper, 
heller ikke malbart i penger, men 
kanskje indirekte mal bart i senkede 
turist-inntekter. Den eneste direkte 
malbare ulempe er de 0kede offentlige 
renholdsutgi fter. 

0kt omsetning 
- IZikte problemer 

Omsetningen av engangsflasker har 
0kt fra null i slutten av femtiarene 
til den na er nadd et nisifret tall, 
og problemene har 0kt med omset
ningen. Tidligere var tapet av retur

flasker minimalt, na er det stort nok 
til a vrere et f01bart tap for brygge
riene, og det ser ut til a 0ke parallelt 
med bruken av engangsflasker. Dette 
er litt av bakgrunnen for debatten om 
engangsflasker som har rast i Sverige. 
Glassmengden i naturen 0kte og folk 
reagerte. Avisene ble fylt av debatt
inlegg, vesentlig mot bruken av 
engangsflasker og vesentlig mer f0le!
sesbetonte enn egentlig opplysende og 
saklige. Mengden av glass i naturen 
lot seg imidlertid ikke pavirke av 
debatten, siden man kanskje ventet at 
et eller annet offentlig vesen skulle 
gj0fe noe, og derfor ikke gjorde noe 
selv. Eller kanskje den glass-spredende 
variant av arten natursvin hverken 
leste a viser eHer skrev idem. I aile fall 
ble det besluttet opprettet en riksdags
kommisjon og det kg\. jordbruks
departementet sendte saken til di
verse organisasjoner til uttalelse. Ut
talelsen kom, og var kritisk overfor 
problemene, men riksdagsutvalget har 
enna ingen h0rt noe fra. 

Frivillig overenskomst i Norge 

Hvorfor er det ikke noe engangs
flaskeproblem i Norge? En frivillig 
overenskomst mellom produsenter av 
¢l og leskedrikker, import0rer og de
taljister, kommet istand ved sosial
departementets hjelp, har hittil s¢rget 
for at ingen engangsflasker er blitt 
markedsf¢rt. Selv om denne overens
komsten ofte er nevnt og ber0mmet 
i Sverige, sa er det Iiten sjanse for at 
en lignende overenskomst kan komme 
istand der. 

Ogsa returllasker kastes 

La oss se pa bakgrunnen for en
gangsfJaskesalget i Sverige. Sverige er 
Europas mest velstaende land, og det 
land som har overtatt nest amerikan
ske forretningsmetoder . Utviklingen 

av selvbetjeningsforretningene kombi
nert med 0kt kj0pekraft ga en efter
sp0rsel fra detaljistene efter arbeids
besparende emballasje, og kundene 
var villige til a betale mer for a fa en 
bekvemmere pakning for leskedrikker 
og 0\. En forbrukerunders0kelse som 
nylig er foretatt viser at drabantby
boere med lang arbeidsdag og fami
lier der kanskje begge ektefeller ar
beider, i stigende grad kj¢per en
gangsfJasker. Denne pakningen anses 
for plass og arbeidsbesparende. Fa.mi
Iier med darligere rad fremhever at 
f1askene fordyrer produktet og mange 
synes flaskene er brysomme a bli 
kvitt. (l leiegardene er det forbudt a 
hive gJass i s0ppelsjakten). I familier 
med god rad er det ogsa en tend ens 
til a kassere returflasker, og det er 
sannsynJig at tendensen til a gj0re en
gangsflasker ut av aile flasker viI 0ke 
med 0kende velstand. I visse meget 
rike boJigstr0k i New York f. eks. 
returneres ingen "[lasker, uansett pant
verdi. 

Salget av engangsemballasje er 
neppe avhengig av 0kende kj0pekraft 
alene, reklameinnsatsen spiller sann
synligvis ogsa en stor rolle for mil
lionsaJget av engangsflasker. I aHe fall 
er det i Sverige bundet sa store sum
mer og interesser i engangsflaske
industrien at det er urealistisk a vente 
noen overenskomst efter m¢nster av 
Norge. 

Forbud eller naturvettkampanie? 

H vilke muligheter eksisterer for a 
fjerne de uheldige virkninger av en
gangsflaskene? Den hardeste utveien 
er for bud mot denne type emballasje. 
Det vii automatisk eliminere aile 
ulemper. Et mindre drastisk botemid
del er en stort anlagt naturvettkam
panje. En slik kampanje vii ha virk
ninger for aile typer forurensninger 

av naturen. Glass-skrap utgj0r (i Sve
rige) bare ca. 10 % av skrapmengden 
og Jigger sammen med plast pa an
nenplass dter papir (ca. 60 %), sa en 
naturvettkampanje kunne kanskje 
samlet sett ha gunstigere virkninger 
enn et forbud. Pa den annen side viser 
erfaringer fra Sverige at omkostning
ene (ved en meget storstilt anlagt kam
panje for Skane, med et budsjett pa 
200 000 SV. kr.) blir sa store for at 
resultatet skal bli en eliminasjon av 
neds0plingens skadevirkninger, at in
gen organisasjon kan finansiere en sa 
omfattende kampanje. 

Heltidsansatte f1askeplukkere? 

Det tredje mulige botemidlet er 
0kt vedlikehold av naturen ved hel
tidsansettelse. Dette er en meget kost
bar kur og det man kurerer er for
savidt bare symptomene pi\. natur
griseriet ikke naturgrisene selv. En 
strengere lovgivning kunne kanskje 
ogsa bidra til renholdet, men erfaring 
fra USA og Sverige viser at oppsyn 
med at loven blir fulgt er praktisk 
umulig, selv om de som blir tatt og 
deretter blir satt til a samle a vfall 
tangs veiene kanskje blir kurert. Ved 
et ryddeprosjekt i N ord-Sverige ble 
det pa en strekning pa 1344 km pluk
ket 37 flasker (90 % engangs) og ak
sjonen kostet 94 svenske kroner pr. 
km. H vis hele landet skuile ryddes og 
ikke bare riksveiene, ville omkost
ningene bli astronomiske. 

Om flaske- (og papir og plast) av
fallet skyldes naturgriser med en uben
dig trang til a spre menneskeproduk
ter i naturen eller det skyldes enfol
dige sjeler som fristes over evne av 
moderne lettkastet emballasje, sa er i 
aIle fall glass-skrap i naturen den 
farligste, dyreste og varigste form for 
forurensning som vanlige naturgriser 
kan efterlate seg. 
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SALTSTRAUMEN I FARE? 


En av de merkeligste naturattrak
sjoner i Nord -Norge, Saltstrau

men i Bodin, star na i fare for a 
bli 0delagt. Selve straumen har man 
riktig nok ikke tenkt a r0re ved. Men 
det er stor interesse for tanken i\. fNe 
kystriksveien i bru over straumen pi\. 
det smaleste, og a bygge omfattende 
turist- og campinganlegg ved det 
nordre bruhodet. 

Det som etter disse planene viI 
skje, er det paradoksale at et natur
fenomen som ogsa er en ytterst ver
difull turistattraksjon, utnyttes turist 
messig pa en mate som i h0yeste grad 
reduserer dens verdi som turistattrak
sjon. 

Nordland Naturvern har henvendt 
seg til forbundet om saken, og styret 
i Norges Naturvernforbund har fattet 
dette vedtaket: 

«Lands.ltyret mener at Saltstraumen 
bl/ir frede,s' som naturfenomen i med
hold av Naturvern/(}vens § 1. D et m a 
ikke bygges bro o ver Sallslraumen og 
disposisjonspian j(}r Slrandomradene 
pa begge sider av Strt.lumen ma ut
arbeides ul fradenne jorulse lning. For 
a jremtvinge en debatt om og en ut
redning av aile sider ved denne sak, 
anmoder lands.llyret Nordland Na
lurvernforening om a framkomme 
m ed forslag til jredning av Sait
straumen og sikring av .ltrandom
rcldene f <1Jr konkrete vei- og broplaner 
hal' last saken last. Hvis det blir nf/ld

] vendig med finan.liell .It(/l tte, vii NNV 
"' ';:: stille .leg im(/ltekommende. Saken vii 
~ 

bii lulgt opp av forbundet .» 
~ Saltstraumen er det trange sundetOi, 

<:: som forbinder Skjeerstadfjorden med 
cc: 
c havet utenfor. Sundet er tre kilometer 
o langt og 150 meter bredt pi\. det smal~ 

este. Nar tidevannet i 10pet av vel 
6 timer presses inn gjennom sundet, 
eHef presses ut igjen ved ebbe, kan 
vannf0ringen i sundet veere oppe i 372 
millioner kubikkmeter i alt, eHer opp
til 16000 kubikkmeter i sekundet. Det 
vii igjen si en vannf0ring som er borti 
mot fire ganger sa stor som Glamas 
vannf0ring under flom. St0[ste vann
f0rin g i GJama er faktisk adskillig 
mindre enn minste vannf0ring i Salt 
straumen. 

De veldige vannmassene som pres 
ser seg inn gjennom sundet mot Skjeer
stadf jorden f0rer med seg mengder a v 
ate, og dermed ogsa mengder av fisk, 
f0rst og fremst sei , men ogsa torsk , 
stein bit, kveite og en og annen laks. 
Yrkesfiskere som bor omkring strau · 
men har gjennom aile tider utnyttet 
dette eventyrlige spiskammeret. Men 
etterhvert er de rike mulighetene ogsa 
oppdaget av sportsfiskere. Om som
meren star det daglig tett av fiskende 
turister langs breddene, mens et sn¢
veer av maker henger skrikende over 
str0mhvirvlene. Og fisk er det til 
aile. Ja, egentlig m0ter fiskeren bare 
ett problem her - det er sa rent for 
mye fisk a fa. 

Saltstraumen er sikkert den rikeste 
fiskepJassen vi eier i landet. Og f0rst 
og fremst er det de eventyrlige fiske
mulighetene som trekker turister. Men 
fisketuristenes interesse er nok ikke 
f0rst og fremst a sikre seg et maltid 
sei - nei, det er a oppleve dette 
naturens overfl0dighetshorn pa neert 
hold nede pa de glattskurte svaberg
ene, omgitt av fl0yelsgr0nne enger og 
med B0rvasstindenes takkete profil 
midt imot. 
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BRATEBRENNING IGJEN! 
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Varen og solskinnsdagene kommer 
- de f0rste varblomstene, pione

rene affiseres ikke av et par graders 
nattefrost, skremmes ikke bort av 
rim frost pa hustak og gresspiener 
de er uimotstaelige i sin start i livet. 
Vi gar i haven og nyter det alt sam
men, pusser og pynter uten a remake 
for 10v, som bevarer ramen i jorden i 
vart0rken, og med tid og stunder 
skal bli til jord igjen. Bare et par 
ukers tid og det levende gr0nne vii 
dekke det. Vi gar i dromme om alt 
som skal skje og alt som skal gj0res. 

\ , Det dufter av jord, av mose, av bloms
ter og av alt gr0nt - det suser i tner
nes kroner, og fuglesangen fyller luf
ten. Alt er fred og harmoni. 

Men sa kommer det - bra t e
b r e n n i n g e n er over oss. I stedet 
for solskinn er det r0k - sur r0k. 
Jordens dufter kveles. Fuglene synes 
a forstumme, og grusomme lyder fler
rer lutten - brannsirenene. Det var 
7 bratebranner bare pa en dag rap
porteres det. Men hva er en brate
brann - hva er «brate»? Det er mest 
10V og planterester, uerstattelige ver
dier for jordfornyelsen - dette er det 
som 0delegges! Vi griper inn i veksel
virkningens naturlige loy, ribber haven 
for muld, utarmer jorden - og hvem 
kan kj0pe et lass jord for 200 kroner, 
og hvorfra skal jord og muld til sist 
skaffes? En gang ma det jo ta slutt 
efter artiers rovdrift. 

Se pa en skogtomt, hvor jorden lig
ger dyp og m0rk - det er tnernes 
10V og planterester som efter hvert 
brytes ned og formuldes, som i tidenes 
lOp har skapt dette jordlag. Der spirer 
ogsa skogbunnens fortryllende ville 
flora. Men raker vi det vekk, bade 
10vet og planterestene, forsvinner jo 

AV RUTH ROSIO CONRADI 
Bearbeidet av Elin Conradi. 
Tegllillg av Vivi(U'l Zahl Olsell. 

blomstene. Dette naturlige milj0 skulle 
vi ogsa av landskapsmessige og strengt 
estetiske grunner verne om og bygge 
pa, nar vi pr0ver a flette kulturplanter 
sammen med det, - vi burde inn
ordne oss i milj0et. 

N ei - la i allfall 10vet ligge pa 
skogtomtene, eller det aller meste 
iallfall. Og der det ma rakes vekk 
legg det i kompost, og sammen med 
det ogsa alt annet av haveavfall og 
dessuten avfallet fra kj0kkenet. Det 
er ikke lite husmoren kan yte til jord
fornyelse ved a bringe tilbake stoffer 
og organisk materiale som er tatt 
fra jorden ved h0stingen av gr0nn
saker og frukt. Tenk pa alle svrere 
kalblad, aile dusker av gulrotblad, 
frukt- og potetskrell O.S.v. Hvor meget 
av dette gar ikke i s0ppelkassene! 

I byene ma det legges der og hentes 
av renholdsverket. Men i Oslo kj0res 
det meste av innholdet i alle byens 
s0ppelkasser pa store fyliinger, som 
derved omdanner terrenget til bygge
tomter. Riktignok vii Oslo fa et par 
Dano-anlegg, slik Bergen har hatt det 
i mange ar, og slik som man selv i det 
jordrike Danmark omdanner s0ppel 
til jord, men det meste av organisk 
avfall gar til «unyttige» fyllinger. Det 
er vel ikke bare et i 0yeblikket 0ko
nomisk sporsmiil som avgj\")f bygging 
av Dano-anlegg - ikke minst av
gj0rende er at jordverdier idag be
gynner a bli en uhyggelig mangelvare, 
og vii bli det i enda hoyere grad i 
fremtiden. 

Denne brenning av slike verdier, 
enten det skjer i haven elier i verste 
fall pa store fylJinger, er rett og slett 
vandalisme - og en forferdende ufor
stand. 
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Stropisjodalen m ed Sntflhetra. Fra den 

planlagle nasjonalparken pa Dovre. Foto 

Ragnar Frislid. 


STORTINGETS 

KOMMUNALKOMIllE 

GAR INN FOR 

LANDSPLANEN 

FOR NATUR- OG 

NASJONALPARKER 

Umiddelbart f0r dette nummeret av 
«Norsk Natur» gar i trykken, 

foreligger innstillingen fra Stortingets 
kommunalkomite om Landsplanen for 
natur- og nasjonalparker. 

Komiteen mener at planen b0r gjen
nomf9)res sa snart som mulig, og at 
spesie\le problemer som reiser seg i 
forbindelse med enkelte av de 16 fore
slatte naturvernomradene, ikke rna 
forsinke iverksettelsen av fredningen 
av de 0vrige omradene. 

Kommunalkomiteen peker ogsa pa 
n0dvendigheten av at omrader som 
ikke er i Statens eie rna kunne fredes, 
om malsettingen med nasjonalpark
tanken skal kunne oppfyUes. Pa svrert 
mange punkter er Kommunalkomi
teens innstilling helt i trad med den 
innstillingen Norges Naturvernfor

bund ga om Landsplanen i 1965. BI. a. 
hevder ogsa kommunalkomiteen at 
arbeidet med a supplere landsplanen 
straks b0r tas opp. 

Komiteen papeker at gjennomf0r 
ingen av de fredningsforslag som be
r0res av aktuelle kraftutbyggingspla
ner - det gjelder bl. a. Femund
marka - rna altsa til Stortinget har 
tatt endelig standpunkt til disse pla
ner. 

Mens KommunaJdepartementet i 
sitt forslag opererer med tre beteg
nelser pa de fredede om rader, gar ko
miteen inn for a sl9)yfe betegnelsen na
turpark , slik at man bare far to fred
ningsomnlder, nasjonalparker og re

~! servater. 
Komiteen kommer spesielt inn pa 

et par omrader som ikke er med i 
landsplanen , Njardarheim og Vass
faret. Om Njardarheim heter det at 
omradet b0r unders0kes nrermere for 
om mulig a fa et fredningsomrade i 
disse trakter, og nar det gjelder Vass
faret , sies det at arbeidet for a reali
sere en fredningsplan b9)r st0ttes fra 
aile hold . 

Det papekes i innstillingen at en
kelte landsdeier ikke er representert i 
fredningsplanen , og det understrekes 
at det snarest rna foretas unders0kelser 
for a fa etablert fredningsomrader pa 
S0r- og Vestlandet. Det vii utvilsomt 
pa grunn av forholdene her bli n0d
vendig a fravike i en viss utstrekning 
noen av de prinsipper man har lagt 
til grunn for landsplanen, bl. a. nar 
det gjelder eiendomsretten til grunnen 
og kravet om uber(1lrt natur. Dette 
rna ikke bli til hinder for realisering 
av en fredningsplan i disse landsdeler, 
sier komiteen . 

Om 0vre Pasvik sies det at omradet 
er meget verdifullt for fredningsfor
mal og forslaget rna gjennomf0res. 
Mulighetene for en utvidelse med 

sikte pa a dekke de videnskapelige 
interesser enda bedre rna unders0kes. 
Som ledd i kompensasjon overfor dis
triktet rna det finnes frem til egnede 
tiltak for a avb0te sysselsettingspro
blemer for skogbruket. 

Nar det gjelder 0vre Anarjokka og 
Saltfjellet tas det ikke standpunkt i 
pavente av henholdsvis geologiske un 
ders0kelser og avgj0relse om vass 
dragsfredning. Sp0fsmalet om a ut
vide fredningsarealet i Stabbursdalen 
b0r overveies nrermere . 

Utvidelser 

Om omradet Kongsvoll-Hjerkinn 
heter det at det fra forskjellig hold 
er gitt uttrykk for at det fredede om 
rade b0r utvides noe. Det kan komme 
pa tale a fa med St0ladalen og fjel
lent om kring, bade for a fa. med et 
eiendommelig dalf9)re og det omd\.de 
som er blitt moskusstammens vik
tigste beitefelt. Videre er det papekt 
at det ut fra videnskapelige interesser 
er qmskelig a fa med mer av selve 
Drivdalen. Endelig er det nevnt at det 
ikke skulle vrere noe til hinder for a ta 
fjellpartiet Sn0hetta med i frednings
forslaget. Kommunalkomiteen ber de
partementet unders0ke disse sp0rsmal 
nrermere, og herunder ogsa overveie a 
sla. de to omrader sammen , og da med 
unntaksbestemmelser for vei og jern
bane. 

Kommunalkomiteen er enig i at 
det verdifulle fredningsomrade Fe
mundmarka b0r vrere med i lands
planen, men er ogsa enig i at avgj0r 
else ikke kan tas f0r reguleringssaken 
er avgjort. Dersom reguleringssaken 
far en slik avgj0relse at fredningsfor
slag kan gjennomf0res er det meget 
som taler for at det foreslatte omra.de 
utvides, s<erlig for a fa en bedre arron
dering med det svenske fredningsfor
slag. 
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ARNE ALTERN 

OM A ELSKE BLOMSTER IHJEL 


E nslig tue med strandnellik i en 
sprekk pa det blankslitte sva

berget, eller skogbunn dekket av bla
veis i tusentall. Vi vii nodig unnvrere 
noen av dem, - hverken den en
somme utposten mellom stein og 
hay, eller den bla massevirkningen i 
lyse varskogen. Men livet er forgjen
gelig, og nar vi kommer til svaberget 
neste ar, er strandnelliken borte, 
drept av en hard vinter eller vasket 
vekk under en springflod? Det kan 
ogsa tenkes at en mann har vrert pa 
ferde. Dikteren sier at han dreper det 
han elsker, og det rna jo stemme i 
dette blfeHe. En hardfor plante pa en 
utsatt plass kan ingen ha noe imot. 
Men nar den ogsa har vakre blomster, 
tar kjrerligheten lett overhand. Bloms
ten rna settes i vann pa bordet med 
rot og det hele, og sa yarer det ikke 
lenge for den havner i sopiekassen. 

Men den av markblomstene som er 
mest utsatt for denne skjebnen, er bla
veisen. Den er selve varsymbolet, og 
folk har vanskelig for a vente til den 
folder seg ut. De m a ta knoppene, 
og dem kan de ikke fa uten a grave 
opp hele planten. Men hvem tar de 
dem fra? 

Noen har eiendomsrett til de plan
tene som pa denne maten blir hindret 
i a blomstre flere ganger, men de ~ 
fleste stjeler rett og slett fra det som 

~ 
er var felles eiendom og var felles 

~ glede. De utover «den uskyldige nyt~ 
tesrett- slik at den blir til skade for 

~ 
:.::: andre, og da er den ikke uskyldig 
~ lenger. Rundt byene pa 0stlandet er ~ 
§ det tydelige spor etter deres virksom... 

C;;; het. Det er blitt glissent med bloms

ter mange steder hvor det f0r var 
blatt i blatt, og hvor det fremdeles 
ville vrert det, hvis folk hadde n0yd 
seg med a plukke blomster istedenfor 
rotstokker. 

Denne maten a nytte naturherlig
hetene pa, har meget tilfelles med det 
som i kulturhistorien kalles hOstnings
bruk, og som h0rer hjemme pa de 
mest primitive stadier i utviklingen. 
Man hoster uten a tenke pa etterveks
ten. Dette kan la seg hOre sa lenge 
det er fa mennesker pa et stort om
rade, men naf menneskene blir mange 
og oppfyller jorden, er rovdrift den 
riktige betegnelsen. Den viI etter en 
tid forby seg selv, men f0r det gar sa 
langt burde den menneskelige fornuft 
gj0re det. 

Med den store aksjonsradius som de 
moderne transportmidlene har gitt 
oss, og med interessen for a samle 
sjeldne planter i herbarier og i stein
bed, er det mange arter som er kom
met i faresonen. Der hvor de vokser 
pa hoyfjellet og hvor de kanskje har 
hatt tilhold helt siden istiden, har de 
meget mer a fortelle vitenskapen, og 
for den er det helt nOdvendig at de 
Ear loy til a fortsette sin tilvrerelse pa 
de naturlige vokseplassene. J eg vii si
tere en advarsel som Olav Gjrerevoll 
og Reidar Jorgensen har tatt med i sin 
Fjellflora: 

«l artsbeskrivelsene vil du ha st0tt 
pa en del planter som er meget eller 
svrert sjeldne. Skulle du vrere sa hel
dig a stote pa noen av disse plantene 
ute i naturen, vii vi sa sterkt vi kan, 
be om at det rna vrere en reressak for 
aIle a verne om sjeldenhetene. Dovres 
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kjente plantefj ell , Knutsh0, matte i 
1911 fredes Eordi det ble drevet for
retning med de sjeldne artene. Vi er 
alle enige am at vi har en herlig fjell
verden. La oss vrere like enige om 
am a verne alt levende som finnes 
der. Fjellplantene Mrer fjellet til. Det 
er der vi setter sa star pris pa a m0te 
dem.» 

Men det er ikke bare de sje\dneste 
plantene dette gje\der. Hvis det store 
publikum av en eller annen grunn 
far interesse for en bestemt art sam 
ikke er helt alminnelig, vii ogsa den 
snart bli sjelden. Rvor blaveisen i lav
landet er tynnet ut eller forsvunnet, 
kan vi ha hap am a fa opp bestanden 
igjen. Men pa de vindblaste viddene 
kan vi risikere at det ikke blir annen 
vegetasjon , am vi fjerner f. eks. den 
lille lapprosen, Rhododendron lap po
nicum. 

Jeg tror at st0rstedelen av yare 
overgrep mot vegetasjonen skyldes 
uvitenhet og tankel¢shet. Den enkelte 
sam tar med seg noen planter, tenker 
at dette kan da ikke vrere sa farlig, 
men han opptrere dessverre ikke sam 
enkeltmann. Det er mange andre sam 
i 10pet av sommeren Kommer til a 
parkere pa det samme stedet og for
syne seg fra det samme plantesam
funnet uten a vite at det er grunn til a 
vrere forsiktig. 

Det trengs mer opplysning pa dette 
omrade, og jeg tillater meg a be 
Naturvernforbundet a samle inn opp
lysninger am hvorledes dette arbeidet 
drives i andre land, og am hvilke re
sultater det har brakt. I Mellom
Europa finner man f. eks. oppslag pi\. 
jernbanestasjoner og andre beferdede 
steder som ber turistene la vrere a 
plukke blomster sam star i fare for 
a bli utryddet. De er utstyrt med av 
bildninger sam gj0r det lett a kjenne 
dem igjen. 

N aturvern og kulturvern kan ofte 
vrere sider av samme sak. Det er 

saledes minst like viktig a ta hand jom det bebyggede landskapet 
kulturlandskapet - sam det er a 
bevare ubygde omrader. ~ 

I mange land er man kommet langt 
i retning av sikring og pleie av det 
landskapsbilde mennesket selv har 
skapt. Ogsa has ass begynner for
staelsen a 0ke pa denne fronten av 

,II 
naturvernet. Det er likevel langt igjen 
f0r vi far mer effektive tiltak satt 

i sving for a sikre naturen i det 
levende samfunnet mot un0dig ut
nyttelse av disse verdiene - de rna i 
end a h0yere grad pleies og brukes 
skal vernetiltakene ha noen virkelig 
verdi. 

Nar det gjelder a sikre verdifulle 
deler av vil.rt gamle kulturlandskap, 
har Norsk Kulturrad nyJig gjort et 
initiativ. Gjennom en ekspertkomite 
har man saledes fatt en omfattende 
innstilling am hvilke omrader som b0r 
bli gjensand for spesielJe tiltak for a 

ANDERS HAGEN 

NATURVERN 
OG 
KULTURVERN 


BtlJlareinell - hellerisning fra steinal
deren ved Snosavalnet i N ord-Trt;nde
fag. Folo Ragllar VIlle. 

sikre landets fremste fornminneplasser 
og det landskapsbilde disse er en inte
grerende del avo 

Komiteen har ved a gjennomga 
landets omfattende fornminnebestand 
(mer enn 100 000 oldtidsminner) 
funnet frem til nrermere 250 st0rre 
eller mindre omrader med kultur
minner fra oldtiden sam b0r ha rang 
av «trestjerners» monumenter, selv i 
internasjonal malestokk. Komiteen 
har ikke minst pekt pa hvilke restau
reringstiltak som rna gj0res for a. 
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Leiknes i Tysfjord. Nordland. EI av 
N ordens fineste felt med bergkunst fins 
i forgrunllell. Et st¢rre areal her f/mskes 
sikret. Folo Ragnar Ulne. 

bringe bade kulturminnene og land· 
skapsbildet rundt dem tilbake i en 
verdig stand. Man har dessuten 
streket under at en rekke av disse 
fornminneplasser representerer srer
pregete landskapstyper og at man ved 
kyndig pleie .lett kan gjenskape den 
landskapsramme monumentene selv 
opprinnelig utgjorde en viktig del avo 
Komiteen har ogsa streket under at 
de sikrede og restaurerte omradene 
ma trekkes inn i dagens liv som se
verdigheter og fredlyste steder der 
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folk kan finne glede ved a ferdes og 
hvor de som har evne til det, kan 
oppleve en stemning fra en annen 
tid, en annen kultur og en annen 
natur enn det de ellers til daglig 
m\!lter. 

Hva er sa disse fornminner 
hvor fins de og hva kan de by oss 
natidsmennesker av verdi? 

Det utvalg komiteen har funnet 
fram til, utgj\!lr omrader fra aile lands· 
deler. Finnmark og ytterkysten pa 
Vestlandet er f.e. representert med 
fornminnefelter av like monumental 
karakter som de en foreslar sikret i 
Ostfold og pa Hedmark. 

Det har liten hensikt a ramse opp 

hele rekken av det som kunne nevnes 
- kun en antydning skal gis. 

Var tid har sans for kunst, men 
neppe noensinne har kunsten virkelig 
betydd mer for mennesker i dette 
land enn i meget fjerne tider - i 
steinalderen og i bronsealderen. Da 
ble det skapt kunst av monumental 
karakter. Den kunne verken kj<bpes 
eller betales , den ble utelukkende laget 
for a pavirke «maktene» for at sol 
skulle skinne, regn falle og livet besta. 

Deler a v denne kunsten er end a 
bevart. Hugget inn pa skranende sva· 
berg fins noen ganger store helle· 
f1Stningsfeit, bade nord og s<br i 
landet. Disse ofte motivrike billedfelt 
er gjerne plassert pa steder med srer· 
preget natuf. Der det er mulig, rna 
derfor ikke bare selve billedsamlin· 
gen bli bevart, men rammen rundt 
rna i like h<bY grad bli vernet. Komi· 
teen har derEor foreslatt sikringstiltak 
for flere av de beste omradene og 
billedgruppene. 

Det kan nevnes andre ting. Det 
kan saledes strekes under at det i 
fJere av vare eldste bygder fins grav
hauger, gravr<byser og hele gravfeJt 
fra den tid disse bygdene ble ryddet 
og vokste i velstand. 

Disse haugfelt og r<bysgraver er 
mange ganger meget ruvende fortids
minner. De er gjerne grodd ned og 
ligger som uryddig brakkmark i ut
mark, eller klemt inn i moderne 
bebyggelse. En skulle knapt tro at det 
her er stort a gj<bre landskapsmessig 
sett. Men det er kanskje nettopp pa 
slike steder naturvern og kulturvern 
har felles interesser. Det kan vi se 
pa M<blen i Brunlanes. Her fins sa
ledes et st<brre areal med en rekke 
ca. 3000 ar gamle mektige gravr¢yser 
i et terreng som knapt er annerledes 
i dag enn det var den gang folk reiste 

sine ledere et varig minne. Her - og 
pa andre liknende steder langs kysten 
- fins yare «pyramider». 

Kongshaugen i Borre kan nevnes 
som eksempel mellom mange andre, 
der jernalderens sj<bfarere og stor
menn ved havet har fatt sine monu
menter. Ogsa her er den gamle natur 
slik den var for mer enn 1000 iir 
siden. I aile fall kan man med enkle 
midler og kyndig pleie bidra til a 
beholde et stykke srerpreget kultur
Iandskap i et ellers tettbodd str<bk. 

Liknende muligheter som pa M<blen 
eller ved Borre fins ogsa i andre tall
rike bygder landet over - noe komi
teen sterkt har fremhevet. Ikke alltid 
er det monumentale like slaende. Det 
er imidlertid ikke avgj<brende. Det 
som teller mer er tross alt hva som 
kan gj<bres for a skape harmoni 
mellom fortid og fremtid - mellom 
natur og kultur. Dette forhold har 
komiteen sa sant det har vrert mulig 
s¢kt a ta hensyn til ved utvalget. 

Saken er nemlig den at mesteparten 
av oldtidens monumenter - bauta
steiner, steinsetninger, gravhauger, 
helleristninger osv. - som oitest er 
plassert med utpreget sans for be
liggenheten. Gjerne der synet kunne 
vandre fritt over hay og hei eller 
aker og eng, er de hellige steder blitt 
skapt. 

Antallet fornminneomnlder som 
komi teen har festet seg ved , er som 
nevnt henimot 250. Tallet kunne selv
sagt vrert st<brre. Imidlertid er opp
gaven aLJerede med dette antall stor 
nok - og hvis man i l<bpet av en del 
ar kan komme i gang med sikring og 
pleie av de viktigste feitene, har man 
forhapentligvis klart a realisere et 
kulturverntiltak som ogsa naturvenner 
b¢r sette pris pa. 
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BRYNJULF VALUM 

INSEKTFRI 


SOMMER? 


J eg har i et par tidligere artikler be
handlet de kjemiske planteverngif

ter og deres virkning pa vart levende 
milj0, og skal i det f0lgende pr0ve a 
peke pa de konsekvenser det· ville fa 
om var kamp mot insektene skulle 
bli kronet med seier. Dette er en 
h0yst hypotetisk mulighet - sjansene 
er kanskje like store for at det blir 
vi mennesker som til slutt blir den 
tapende part. Men det sannsynlige er 
en evig stillingskrig - slik ser det i 
hvert fall ut i dag. 

~ 
Jeg sa «var kamp mot insektene». 

'.::: De kjemiske insektmidler vi bruker 
.~ 

i dag, rammer nemlig ikke bare de~ 
insektartene vi vii til livs. men ogsa 

~ alle andre. At de heller ikke kan be
~ ttgnes som uskade1ige for andreI:t:: 
C) 	 levende vesener, har jeg tidligere gait 

noksa n0ye inn pa i dette tidsskrift, ~ 
og jeg skal her f0rst og fremst kon:;; 
sentrere meg om insektene og deres"'" ~ 	 0kologiske rolle. 

:::., '" 
'" For noen fa ar siden ble det" propagandert noksa fiittig for bruken 
~ av visse produkter under slagordet 
~ 

"'" INSEKTFRI SOMMER. Jeg tror~ 

denne reklamekampanjen gjaldt noe 
sa forholdsvis uskyldig som myggstif
ter, myggolje og andre ting som skulle 
lette tilvrerelsen for campingturister. 
Men selve slagordet gay meg anled
ning til visse refleksjoner. 

Svrert mange mennesker har en ut
preget aversjon mot alt som heter 
insekter - jeg hadde nrer sagt rent 
instinktivt. Vi forbinder gjerne ordet 
«insekter» med noe «ekkelt» som 
kribler og kravler, stikker og kl0r og 
bare er til plage og ugagn. En slik 
unyansert innstilling overfor jordens 
st\1lrste og artsrikeste dyregruppe er 
selvf01gelig helt irrasjonell, men hvor 
ofte tenker vi egentlig over dette? 

Intet menneske som er ved sine 
fulle fern vii betrakte myggstifter og 
myggoljer som en forbannelse for 
menneskeheten - i hvert fall ikke 
hvis han for eksempel har opplevd 
et massivt angrep av Finnmarksviddas 
myriader av stikkemygg, eller har 
mattet fiykte fra badestranden pa 
grunn av kleggens uutholdelige terror 
en varm og soldirrende sommerdag. 
H vor mange har ikke i slike tilfelle 
tenkt at verden ville vrere et betydeJig 
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triveligere sted uten «aile disse in
se:ktene»? 

Insektene er en meget gammel 
dyregruppe. De er ikke s<erlig anner
ledes i yare dager enn dengang 
kjempelbglene kravlet omkring i kritt
tidens sumper. Ja, de var allerede 
meget velutviklet da det kullet vi 
brenner i ovnene yare, var levende 
kjempetr<er i karbontidens frodige 
sumpskoger. Det fantes kjempeformer 
i de dager - Ibyenstikkere med et 
vingespenn pa 60-70 em! Den stlbrste 
nalevende Ibyenstikker er en dverg i 
sammenligning, med et vingespenn pa 
«bare» 18-19 em. De eldste insekter 
vi kjenner til, levde i devontiden, 
altsa for noe slikt som 350 millioner 
ar siden! 

Insektene er ogsa en meget vellyk
ket dyregruppe. Vi kjenner i dag over 
en hal v million arter, og det er sv<ert 
mye som mangler pa at entomologene 
har lclart a registrere aile de andre 
arter som fremdeles er «navnllbse». 
Ingen annen dyregruppe har tiln<er
melsesvis klart a frembringe en slik 
artsrikdom som insektene, for ikke 
a snakke om individtallet. To viktige 
faktorer som bidrar til insektenes 
fantastiske utbredeIse, er deres vel
dige forplantningskapasitet pr. gene
rasjon og den raske generasjonsveks
ling. Hos mange arter flbrer disse to 
faktorer til en umatelig stor yngel
produksjon i Ilbpet av en sommer, en 
produksjon som ville v<ere helt kata
strofal om det ikke var for alle de 
naturlige faktorer som holder individ
tallet nede. 

Her i Norge kan vi regne med at 
det lever 12 000-15 000 insektarter. 
Bare en forsvinnende brlbkdel av 
disse er virkelig «skadelige». Jeg 
setter dette ordet i gaselbyne, fordi det 
alltid er litt for enkelt a karakterisere 
en dyreart som «skadedyr». Nar vi 
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bruker dette ordet, betyr det selvflbl
gelig at vedkommende insekt er oss 
til direkte plage eller skade - som 
blodsuge~e, sykdomsoverflbrere, para
sitter pa dyr og planter og ulbnskede 
n<eringskonkurrenter i matfatet vart. 
Noen fa arter i hele verden regner vi 
for rene «nyttedyr» som blir utnyttet 
Ibkonomisk, hos oss honningbien, i 
litt varmere land for eksempel silke
ormen (larven til silkespinneren), og 
i Slbrlbst-asia lakkskjoldlusa. (Uten den 
sistnevnte ville vi ikke fa skjellakk.) 

M en sa har vi alle de andre artene, 
som lever et mer eller mindre ube
merket liv. Aile har de sin plass i 
naturens husholdning, som aile andre 
skapninger har hver insektart sin 
«lbkologiske nisje», der den utnytter 
spesielle n<eringsmuligheter og igjen 
tjener andre organismer direkte som 
flbde eller mer indirekte. Mange in
sekter lever av roY, og er pa den 
maten til direkte nytte for menneske
nes interesser - idet de holder skade
insekter i sjakk. Blant de viktigste 
rovinsekter «i landbrukets tjeneste» 
kan vi her i landet nevne marihlbne
artene og gullibyet. Og hvis man ikke 
er spesielt glad i knott, ma man ogsa 
betegne Ibyenstikkerne som sv<ert 
«nyttige» de fleste sportsfiskere har 
vel sett hvilke innhugg de kan gjlbre 
i knottsvermene. 

Hva ville skje om aile insekter ble 
borte? Det ville skje en hel del ting. 
For det flbrste er 85 prosent av alle 
jordens blomsterplanter helt avhengig 
av insektbestlbvning for a kunne sette 
frukt og produsere frlb. De fleste av 
vare ville blomsterplanter ville altsa 
etter hvert bli borte. Men hva med 
kulturplantene? Jeg nevner i fleng 
en rekke slags frukt og grlbnnsaker 
som vi ville matte unnv<ere om insekt
bestlbvningen uteble: epler, p<erer, 
plommer, ferskener , fiken, jordb<er, 

hodek,ll, blomkal, grlbnnHI, kalrot, 
reddiker, gulrot, melon oSV. osv. 

SV<ert mange hlbytstaende dyr lever 
av insekter, eller av andre dyr som 
igjen lever av insekter. N<eringskje
dene er sa innviklede og hele den 
Ibkologiske sammenheng, den gjen
sidige a vhengighet mellom artene, sa 
uhyre komplisert og sarbar at konse
kvensene av insektenes hypotetiske 
forsvinningsnummer er fu llstendig 
uoverskuelige. Men aldeles sikkert er 
det jo at vi aldri mer ville fa se eller 
hlbre insektetende smifugler som sva
ler, linerler, rlbdstruper, sangere, nat
tergaler oSV. Ogsa en mengde frlb
spisende fuglearter ville forsvinne, 
fordi de mater ungene sine med in
sekter den flbrste tiden. Det gjelder 
bokfinken , gulspurven og de fleste 
andre finkefugler , og det gjelder ogsa 
en lang rekke matnyttige viltarter som 
f. eks. h0nsefugler og vadere. Og selv 
de rene frlbeterne ville i mange tilfelle 
bli borte, fordi de frlbene de lever av 
ikke blir produsert lenger! Mange 
insektetende pattedyr ville ga knappe 
tider i m0te, som for eksempel pinn
svin og spissmus, og av kaldblodige 
virveldyr ville blant annet frosk og 
padder forsvinne. Og med disse artene 
ville selvflblgeJig ogsa de artene bli 
borte som lever av dem ... Og selv 
i vannet spiller insektene en langt 
stlbrre rolle enn de fleste tenker over. 
Selv myggen er et «nyttedyr» - fordi 
mygglarver er fiskemat. Og de siste 
vak-ringer i stille skogstjern ville bare 
v<ere et minne. Om det fantes noen 
<!brret igjen, sa ville den ikke ha noe 
a vake etter . . . . 

Som sagt er det neppe noen grunn 
til a tro at en sJik totalutryddelse av 
insekter noensinne vii bli en realitet. 
Dertil er insektene for sterke, bade i 
antall og i evne til a utvikle resistens 
mot de giftstoffene vi bruker mot 

demo Generasjonene skifter meget fort 
og avkommet i hver generasjon er 
tallrikt som havets sand (for a over
drive en smule) , og da far det natur
Jige utvalg rikeJig anledning til a 
velge ut de individene som er mest 
motstandsdyktige mot giftene. Lenge 
flbr vi har klart a drive insektene 
pa defensiven ved hjelp av de kje
miske midler vi kjenner i dag, vii vi 
ha utryddet de varmblodige organis
mer og dermed oss selv. For vi matte 
nemlig bruke hittil ukjente kvanta av 
plantevernmidler med en hittil uhlbrt 
giftighetsgrad for a komme ut av 
den nav<erende stillingskrig. Og hos 
de varmblodige dyr skifter genera
sjonene altfor Jangsomt, og forplant
ningskapasiteten er altfor Jiten til at 
de har noen mulighet for a utvikle 
motstandskraft mot kjemiske plante
vernmidler. 

Det er i dag en voksende forstaelse 
for at det er nlbdvendig a finne bedre 
og mer fornuftige plantevernmetoder 
enn dem vi har na. Dessverre vii det 
nok ta sin tid flbr de giftige plante
vernmidlene kan bli helt avl0st av 
biologiske metoder, kombinert med 
syntetiske lokkestoffer og andre mu
ligheter som allerede ser lovende ut. 
Det trenges mer forskning, det er 
aile enige om, men forskning koster 
penger. Og hvem vii satse de nlbdven
dige millioner pa noe som ikke gir 
snarJig avkastning, sa lenge det til
synelatende 10nner seg aldeles ut
merket a satse pa produksjon av 
kjemiske giftstoffer? 

I mellomtiden tror jeg vi gjlbr klokt . 
i a se pa insektene med Jitt mildere 
Ibyne og med en atskillig mer nyan
sert innstilling. De er ikke aile vare 
fiender. Hvordan det ville ga med var 
verden uten dem, har jeg forhapentlig 
klart a gi en liten antydning om i 
denne artikkelen. 
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FJELLET 

Bruken av sn0scooter i veiJ0st ter
reng vii i .'!rene fremover by 

pa stadig 0kende naturvernproble
mer av mange slag. Det vi hittil har 
sett av sn0scooterbruk i vinterfjellet 
er bare en 0rJiten smakebit pa det som 
viI komme. Det er neppe grunn til a 
tro annet enn at sn0scooteren om fa 
ar viI bli allemannseie i like h0y grad 

som pahengsmotoren er det i dag 
hvis vi ikke far klare bestemmelser 
som innskrenker bruken av dette ut
merkede hjelpemidlet til ren nytte
kj0ring. 

Det som for folk flest i f0rste 
omgang viI sta som den vesentligste 
ulempen sn0scooteren medf0rer, er at 

den viI bli et alvorlig uromoment i 
naturen. Men ogsa et annet natur
vernsp\1lfsmal bringes inn med full 
styrke: vernet om de store rovdyra. 

Sreriig er det bj0rn og jerv som 
bringes i faresonen ved den motori
serte jakten. I Finland har man hatt 
store mannefall blant bj0rn etter at 
sn0scooteren ble tatt i bruk under 
jakten. Og det samme opplevde vi i 
Finnmark ifjor. 

I Jaktlovens paragraf 40 heter det 
bi. a.: «Det er videre forbudt under 
jakt a 10se skudd fra motordrevet 
kj0ret0Y og a bruke slikt kj0ret0Y pa 
slik mate at viltets oppmerksomhet 
derved avledes fra jegeren. Denne 
bestemmelse gjelder ikke for jakt etter 
ulv og jerv.» 

Det er altsa tillatt a drive jakt pa 
ulv og jerv med sn0scooter. Og det 
er etter loven ikke forbudt a oppspore 
annet vilt ved hjelp av motorkj0ret0y 
- det som ikke er tillatt er a skyte 
fra kj0ret0yet og a bruke det for a 
avlede oppmerksomheten fra jegeren. 

I Finland har man na tatt konse
kvensen av den faren sn0scooteren er 
for de store rovdyra. I desember ifjor 
ble den finske jaktloven endret, og 
det er na klart for bud mot a «OPP

-.:.:. 

s0ke, spore eller forf0lge yilt ved 
hjelp av sn0scooter eller lignende 
kj0ret0Y». Og for a gj0re det ekstra 
vanskelig a omga loven pa dette 
punkt, er det ogsa innf0rt forbud mot 
a medf0re vapen ved ferdsel med 
sn0scooter utenfor offentlig vei. 

Nar det gjelder retten til ferdsel 
med SllQ)scootere i utmark her i landet, 
har det vrert noen tvil om hvordan 
Friluftslovens bestemme1ser om fri 
ferdselsrett skal tolkes pa dette punkt. 
Norges Jeger og Fiskerforbud har 
forelagt saken for Statens Friluftsrad, 
og forbundets tidsskrift «1akt-Fiske
Friluftsliv» har gitt denne orienterin
gen: 

I JFF nr. 3 og 4 1966 var det i 
spalten «Fra leserne» tatt inn et par 
innlegg om bruk av sn0scootere, bi. a . 
i forbindelse med jakt. Vi antydet der 
at visse bestemme1ser i friluftsloven 
av 28. juni 1957 kunne komrne til 
anvendelse i forbindelse med utnyttel
sen av sn0scootere, og nevnte at NJFF 
hadde tatt saken opp med Statens 
Friluftsrad (SF) . 

SF har kommentert saken i et brev 
av 29. september 1966 til NJFF. Et 
av forbundets sp0rsmal var om en 
grunneier, med hjemmel i frilufts

..... ' 
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lovens § 4, kan forby bruk av sn0· 
scooter i utmark. Til dette svarer SF: 

«Etter friluftslovens § 2 annet ledd 
har enhver rett til a ferdes med ride
eller k10vhest, kjelke, trasykkel eller 
liknende pa veg eHer sti i utmark og 
overalt i utmark pa fjellet, satremt 
det ikke er nedlagt sxrskilt for bud. 

Dette departement er tilb0yelig til a 
anta at motorisert ferdsel (herunder 
ogsa bruk av sn0scooter) er en savidt 
ulik form for ferdsel fra den som er 
nevnt i lovens § 2, at den ikke kan 
forega uten samtykke med grunneie
ren.» 

Videre uttaler SF i denne forbin
delse at «Safremt en annen oppfat
ning enn den foran nevnte skulle fa 
medhold av domstolene, viI eieren 
med friluftsnemndas samtykke ogsa 
kunne forby motorisert ferdsel». 

Pa forbundets sp0rsmal om det kan 
innf¢res innskrenkende bestemmelser 
for bruk av sn0scootere, f. eks. i h¢y
fjellet og i sterkt beferdede frilufts
omrader (f. eks. ved et generelt for
bud mot bruk over tregrensen, med 
adgang til dispensasjon for bruk i ren 
transportvirksomhet, og forbud mot 
bruk i sterkt beferdede skil¢yper) 
svarer SF at «Friluftsloven gir ikke 
noen hjemmel til a innskrenke bru
ken av sn¢scootere nar vedkommende 
har samtykke av grunneieren. Gjen
nomavtale med grunneiere viI inn
skrenkninger og totalforbud kunne 
gjennomf¢res.» 

Til slutt i brevet av 29. september 
uttaler SF at «En er oppmerksom pa 
at den 0kte bruk av motoriserte kj0re
t0yer ogsa utenfor veier bade til lands 
og i vassdrag reiser en rekke proble
mer i forhold til sa vel friluftslivet 
som naturvernet og har tatt opp til 
vurdering hvilke tiltak, eventuelt ogsa 
av lovmessig art som av denne grunn 
antas n¢dvendig». 
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NYE 
FREDNINGER 

K ommunal- og Arbeidsdeparte
mentet har gjort vedtak om 

f¢lgende fredninger: 
15. september 1966: En stor ask 

(Fraxinus excelsior) pa eiendommen 
gnr. 51, bnr. 62 i Breisas, B0 i Tele
mark, tilh0rende Johan Volleng, Asen. 

2. januar 1967: En eik (Querqus 
robur) pa Tveitaras, gnr. 9, bnr. 95 i 
Fana, Hordaland, tilh¢rende Knut 
Jorem, Fana. 

3. januar 1967: En stor sommereik 
(Querqus robur) med tilnavnet «As
bj0rnsens eile» i innmarka pa N edre 
Fjeldstad, gnr. 27, bnr. 1 i Gjerd
rum, Akershus, tilh¢rende gardbruker 
Harald Frantzen, Hedrum i Vestfold. 

1. februar 1967: a. Et gammelt eike
tre pa eiendommen Sognsveien 92, 
gnr. 49, bnr. 1, Oslo. 

b. Et gammelt eiketre pa eiendom
men Sognsveien 92, Oslo, gnr. 50, 
bnr. 308, Oslo. Trxrne a og b star 
ca. 37 meter fra hverandre og nord
vest for Sognsveien. 

c. To gamle eiker pa eiendommen 
Sognsveien 85, gnr. 50, bnr. 274, Oslo. 
Trxrne star ca. 9 meter fra hverandre 
og s0r0st for Sognsveien. 

Ved kongelig resolusjon av 6. ja
nuar 1967 er det gjort vedtak om 
f0lgende fredninger: 

Urskogfelt Lisleherad, Notodden 

kommune 

I medhold av loy om naturvern av 
1. desember 1954, § 1 fredes ca. 57,5 
da. urskog under navnet Elferdalen i 
Ramsasen, Lisleherad i N otodden 
kommune. Se «Norsk Natur» nr. 2
1965. Omradet har gnr. 94, bnr. 28 og 
er n0yaktig avgrenset etter skylddeling 
i marken. 

Det skal vxre forbudt a fjerne 
eller skade trxr, busker og all annen 
vegetasjon. Forbudet gjelder ogsa 
d¢de trxr, fall og lxger. 

I det fredede omrade rna ikke byg
ges hytter, veger, kraftlinjer, foretas 
tekt av masse, dreneres, anvendes bio
sider, gj¢dsles eller utf0res andre inn
grep som kan pavirke de naturgitte 
vilkarene for plante- og dyreliv. 

I det fredede omrade er det forbudt 
a drepe, fange eller jage pattedyr og 
fugler eller skade eller forstyrre deres 
bosteder. 

Skogparseller j Drangedal, Telemark 

I medhold av loy om naturvern av 
1. desember 1954 § 1 fredes ca. 100 
dekar av Henneseid kommuneskog, 
gnr. 15, bnr. 6 og ca. 152 dekar av 
Henneseid statsskog i Skultervanns
asen, Drangedal, Telemark. Grensene 
for fredningsomradet fremgar av fly
foto og skisse i departementets arkiv. 

Den n¢yaktige grense blir a oppga 
og avmerke i marken. 

Det skal vxre forbudt a fjerne eHer 
skade trxr, busker og all annen vege
tasjon. Forbudet gjelder ogsa d¢de 
trxr, fall og lxger. 

I det fredede omrade rna ikke byg
ges hytter, veier, kraftlinjer, foretas 
tekt av masse, dreneres, anvendes bio
sider, gj0dsles eHer utf0res andre inn
grep som kan pavirke de naturgitte 
vilHrene for vekstlivet. 

Kalksteinsgrotter i Rana 

I medhold av loy om naturvern av 
1. desember 1954, § 1, f0rste ledd 
skal nedennevnte grotter i Rana her
red, Nordland fylke, vxre fredet mot 
beskadigelse av enhver art og mot at 
det borttas noen som heIst del av 
grottene eller hva der matte finnes av 
bergarter, mineraler, planter, dyr eller 
dyrearter i eller ved grottene. 

Hammernesgrotten og RisahuHet pa 
Hammernes, gnr. 118, bnr. 1. 

Fredningen gjelder disse grotter: 
Larshullet, Lapphullet, Persgrotten 

og Olavsgrotten i felles utmark pa 
Bj0rna, gnr. 109, bnr. 1 og 2. Krystall
grotten pa Malm av Malmhaug, gnr. 
40, bnr. 2. 

Geologisk forekomst ved Bigganjarg i 

Nessebv kommune, Finnmark 

I medhold av loy om naturvern av 
1. desemeber 1954, § 1, f0rste ledd 
fredes en forekomst av «eokambrisk» 
morenekonglomerat med underlig
gende isskurt kvartsittunderlag ca. 3 
km ¢st for Bigganjarg i Nesseby her
red mot beskadigelse av enhver art 
og mot at det borttas noen som heist 
del av konglomeratet eHer underlaget. 

Den frel1ede forekomst dekker et 
omrade pa ca. 11,6 dekar overfor lav
vannslinjen og er merket i marken. 
Skisse og n0yaktig grensebeskrivelse 
finnes i departementets arkiv. 
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Mennesker og planter 

Jo mindre teknifisert et menneskesamfunn er jo bedre er 
kontakten mellom menneskene og omgivelsene, og det ele
ment de selv er gatt ut av, - naturen. 

Pa atolloya Haluk er plantelivet sterkt begrenset. Det 
finnes bare 119 arter bregner og blomsterplanter der. En 
tredjedel av disse plantene er sansynligvis innf<brt i en be
stemt hensikt, nok en tredjedel innfNt ved rene (<uhell», 
mens den siste tredjedelen tydeligvis er opprinnelig eller 
«innf0dte» planter. Med unntak av 6 arter kan beboerne 
pa Haluk skille alle disse artene fra hverandre med navn. 
Tre av de «navnl<bse» artene er grasarter det rna botanikere 
til for a se forskjell pa, mens de tre andre artene er ugras 
som f<brst ganske nyJig er kommet til 0ya. Bare 14 av de 
119 artene blir betraktet som ubrukbare. Typisk er det at 
£lest arter blir brukt til a lage medisin avo Hele 51 arter 
har medisinsk betydning. Pyntekranser av blomster legger 
beslag pa 39 arter. Til forskjellige konstruksjoner brukes 
29 arter, og 26 arter har direkte betydning for ernreringen. 

Halukerne er dyktige b0nder som lever i et meget spesielt 
milj0, og det ville vrere uretferdig a karakterisere dem som 
steinalderfolk som bare savidt kan kaUes sivilisert fordi 
tekniske innretninger mangler. 

Mygg og mygg 

Under en unders0kelse over sammenhengen meHom mygg 
og malaria i S0r-Europa, viste det seg at «myggarten» 
Anopheles maclIlipennis i virkeligheten var syv forskjellige 
myggarter som skilte seg fra hverandre pa mange mater til 
tross for at de sa helt like ut som voksne. 

De hadde for eksempel forskjeUige stikkevaner, og det 
var bare de artene som liker a stikke mennesker som er 
i stand til a overf<bre malaria. 

Ganske utrolig - det er mange myggarter som ikke 
bryr seg om a stikke mennesker, andre arter stikker 

mennesker mer tilfeldig fordi foretrukne blodressurser kan 
mangle. Der det var mygg, men ikke malaria var pa steder 
med myggarter som foretrakk a stikke storfe, svin og geiter. 

Myggartene skilte seg ut fra hverandre pa forskjellig vis. 
Larvene kunne ha forskjellige krav. To myggarter ble for
trinnsvis funnet nrer kysten hvor larvene levde i brakkvann. 
En annen art ble bare funnet i nrerheten av sumpomrader 
inne i landet, eller ble klekket i sivskogen rundt ferskvann. 
Andre foretrakk a form ere seg i smadammer eHer gr<bfter 
med stillestaende vann. Det mest slaende var at hver mygg
art hadde sine karakteristiske parringsvaner. Ute i naturen 
samler de seksuelt opphissete hannene seg i dansende 
svermer som trekker hunnene til seg. Hver eneste en av 
disse myggartene hadde forskjellig seksuell oppf<brsel som 
hindret at de krysset seg med hverandre. Det ble gjort 
prover pa a krysse hanner av en art med hunner av en 
annen art. I hvert eneste tilfelle viste det seg at parringen 
ikke ga forplantningsdyktige eHer levedyktige avkom. 

Etter en krysning kom eggene sa langt som til klekking, 
men etter en dag eller to dode larvene. Ved andre krys
ninger var det bare noen fa hanner som utviklet seg til 
voksne insekter, men da de ble dissekert viste det seg at de 
hadde uutviklete kjonnsorganer. 

En annen krysning ga «muldyrmygg», store, kraftige, 
sterile mygg. 

Geologisk termometer 

Den vitenskapelige teknikken gjN stadig fremskritt. Den 
amerikanske forskeren Harold C. Urey har funnet frem til 
en meget elegant metode til a male temperaturen i fortids
havene pa. Prinsippet er at forholdet mellom forskjellige 
surstoff-forbindelser som er lost opp i sjovannet varierer 
med temperaturen. 

Disse forbindelsene tas opp i de skallene mange sj<bdyr 
omgir seg med i et forhold som svarer til temperaturen i 
sjovannet pa den tiden de levde. Urey har samlet inn kalk
skall fra omrader som var havbunn i fjern fortid, analysert 
dem og funnet ut at det kalde vannet pa verdenshavets 
bunn som na har en temperatur pa omkring 2°e var nesten 
r varmt for 22 millioner ar siden, og over 100 for 32 
millioner ar tilbake. 

Maksimumstemperaturen ser havet ut til a ha hatt for 
ca. 80 millioner ar siden. Pa denne tid en viser Ureys 
geologiske termometer over 20 0 De navrerende kontinenter• 

var dengang dekket av grunne hay som igjen var omgitt 
av lavtliggende landomnider uten store hoydeforskjeller. 
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Steinsdalsfossen i Norheimsund, 
Hordaland, er et typisk eksem

pel pa en naturattraksjon som i h0y 
grad bidrar til a gi et kulturlandskap 
liv og karakter. Fossen ligger sa a si 
midt i bygda, synlig pa lang lei. Nar 
Steinsdalsfossen har en ganske spesiell 
verdi som turistattraksjon er det fordi 
man kan ga pa en sti bak foss en og 

.sa a si oppleve naturkreftene fra inn
siden . 

Det foreligger na s0knad fra Kvam 
Kraftverk i Norheimsund om konse
sjon pa regulering av Myklavassdra
get. Bergenshalv0yas Kommunale 
Kraftselskap (BKK) skal ogsa vrere 
interessert. Kvam Kraftverk har un
ders0kt hvilke muligheter som fore
ligger for a beholde fossen mest mulig 
ur0ft selv om vassdraget reguleres . 
Man er kommet til at det billigste 

STEINS
DALS
FOSSEN 
PRo 
PUMPE? 

Folo P. A. R¢slad. 

alternativet er a skaffe vann til fossen 
via pumpeanlegg. Planen er i sa fall 
a «kj0re» fossen med en vannf0ring 
pa 1.5 kubikkmeter vann i sekundet 
12 timer daglig i fire sommermane
der (turistsesongen). BKK er interes
sert i a reguelere vassdraget nord
over. I begge tilfelle blir foss en borte. 

En lang rekke personer i distriktet 
har protestert mot en regulering som 
f0rer til at Steinsdalsfossen t0rrlegges, 
og Vestlandske Naturvernforening har 
gatt imot reguleringsplanene. 

Pa siste styrem0te i Norges Natur
vernforbund ble saken behandlet, og 
styret gjorde f01gende vedtak: 

«NNV anmoder NVE om at kon
sesjoner som vil berf/ire Steinsdals
fossen ikke gis. A sUppe vann i fossen 
til visse tider (i turislsesongen) er 
ingen If/isning, idet t f/irrperiodene vii 

INNERDALEN 
FREDET 

I statsrad 31. mars ble det fremmet 
kongelig resolusjon om fredning 

av Innerdalen pa Nord-M0re. Initia
tivet til fredningen skyldes srerlig 
Norsk Tindeklubb som varen 1965 
tok opp saken med Norges Natur
vernforbund. Fra h0sten samme ar 
har Administrasjonen for friluftsliv 
og naturvern arbeidet med den for
melle side av saken. 

Innerdalens naturskj0nnhet t0r vrere 
kjent nok blant naturvenner, ogsa den 
som ikke selv enna har vrert der, bl.a. 
fra film og skriftet «Innerdalen b0r 
bli nasjonalpark» utgitt av Tindeklub
bens formann, direkt0r Arne Hoem. 
Innerdalen har til idag fart ligge ube
r0rt av st0rre tekniske inngrep, og 
forener en idyliisk seternatur med 
virkelig storslatt alpelandskap innen 
sine grenser. Arbeidet med planen har 
vrert begunstiget ved at sa godt som 
hele det 73 000 dekar store omradet 
tilh0rer en eier, gardbruker (i)ystein 
Opd01 som dessuten selv har 0nsket 
fredningen. Fallrettighetene i vass

forandre det botaniske miljf/i. Saken 
rna slilles i bero til Stortinget har tatt 
stilling lil Gabrielsenkomiteens forslag 
Jm fredning mot vassdragsutbygging.» 

draget gjennom dalen med noe grunn 
er imidlertid frasolgt, og det forelig
ger konsesjonss0knad for utbygging. 
Det skal behandles av Industridepar
tementet etter Vassdragsregulerings
loven. Bade Gabrielskomiteen og 
Naturvernradet har anbefalt at vass
draget fredes, med unntak av en 
eventuell overf0ring av Renndalsvat
net til nabodalf0ret, noe som ikke vii 
bety sa meget for selve Innerdals
landskapet. Opprinnelig var det me
ningen at fredningen skulle foretas 
samtidig som konsesjonss0knaden ble 
avgjort, men da dette har trukket 
vesentlig Jenger ut enn forutsatt, har 
Kommunaldepartementet funnet det 
riktig fore10pig a holde sp0rsmalet 
om vassdragsregulering utenom fred
ningsvedtaket inn til saken skal vur
deres etter Vassdragsreguleringsloven. 

Fredningsvedtaket sikter for 0vrig 
pa a bevare Innerdalens navrerende 
landskapsmessige egenart. Den form 
for utnytting som hittil har funnet 
sted skal derfor fortsatt kunne finne 
sted. Det samme gjelder lovlig jakt 
og fiske. 

Det har bade fra Naturvernnl.dets 
og Kommunaldepartementets side vrert 
lagt stor vekt pa at Innerdalen ligger 
i en landsdel som ikke er representert 
i landsplanen for natur- og nasjonal
parker, og at det ellers vii vrere meget 
store problemer med a fa opprettet 
slike der da staten ikke eier st0rre, 
representative omrader i denne lands
del. Da det nettopp er en del av 
hensikten med nasjonalparksystemet 
at det samlet skal gi et representativt 
bilde av hele landets natur, er det 
tvilsomt om det gis noen rimeligere 
mulighet enn den foreliggende til a 
fa et omrade av nasjonalparktype for 
Vestlandets innland, og sikkert ingen 
bedre! 

S. H. 
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NORGESNATURVERNFORBUND 

LANDSM0TET 1967 

Norges Naturvernforbunds landsm0te holdes l0rdag 6. mai 1967 kI. 15 
i Handelens Hus, Kirkegt. 9, Kristiansand S. 

Saksliste: 
I. 	 Arsberetning og regnskap for 1966 (se «Norsk Natur» nr. 1/67, side 

32-37). 
2. 	 Medlemskontingenten. 

Etter henstilling fra landsm0tet i Troms0 1966 har landsstyret droftet et 
forslag om forhoyelse til kr. 20,-, men ble staende ved kr. 15,- pr. ar 
gjeldende fra 1968. 

3. 	 Nye naturvernforeninger. 
IfJg. vedtektenes § 10 avgj0r landsm0tet kretsinndelingen etter uttalelse fra 
de interesserte kretsforeninger og landsstyret. 
Det foreJigger s0knader om opptakelse i NNV fra to nye naturvern
foreninger: 
a) Nord-Tr0ndelag Naturvern, stiftet 17. november 1966. 
b) Oppland Naturvern, stiftet 20. november 1966. 

4. 	 Valg. 
Uttredende styremedlemmer er: 
professor Ulf Hafsten og kontorsjef Einar M. M0l1er, 
og varamennene: 
museumsdirekt0r Holger Holgersen og oberstJoytnant Hans Nokleby. 
Landsm0tet i Troms0 1966 nedsatte en valgkomite bestaende av professor 
Ove Arbo Hoeg, fru Inger Lise Haug Skarstein og gen.sekr. Toralf Lyng. 
Valgkomiteens innstilling vii foreligge tillandsmotet. 

5. 	 Revisor og dennes godtgjorelse. 
6. 	 Fastsettelse av tid og sted for neste landsmote. 
7. 	 Norges Naturvernforbunds vedtekter. 

Landsstyret nedsatte sommeren 1966 et utvalg bestaende av forsoksleder 
Harald Sunne Hoydahl, oberst O. M . J0rgensen og advokat Reidar Soot. 
Utvalget fikk i oppdrag a legge fram forslag til nye vedtekter for NNV. 
Forslaget er i sin helhet tatt inn pa s. 77 i dette nummer av «Norsk 
Natur». 
I tilknytning til landsmotet viI det fredag 5. mai kJ. 19.30 bli holdt et 

apent mote i Handelens Hus med bl. a. foredrag av stortingsmann Guttorm 
Hansen. 

Lordag 6. mai blir det samme sted kl. 19.30 arrangert en hyggeaften med 
musikk , underholdning og lysbildekaseri a v Jandskapsarkitekt Arne Berglia. 

Sondag 7. mai blir det utferd med bat i S0rlandsskj<ergarden. DeJtagerne 
er av Kristiansand kommune invitert til en enkel lunsj i kommunens represen
tasjonsvilla pa Dvergsoya. N<ermere enkeltheter om utferden blir gitt under 
landsm0tet. Medlemmer som onsker a delta, ma melde fra om dette til 
sekretariatet, adr. Akersgt. 63, Oslo 1, innen 20. april. Deltagerantaliet er 
begrenset. 

FORSLAG TIL VEDTEKTER 

for 


NORGES NATURVERNFORBUND 


(The Norwegian Society for Conservation of Nature, La Societe Norvegienne 
pour la Conservation de la Nature, Der Norwegische Naturschutzverband.) 

§ I. Formal. 

Norges Naturvernforbund (NNV) - har som formal gjennom samarbeid 
med myndigheter og interesserte institusjoner, foreninger, bedrifter og enkelt
personer a verne om landets natur med dets dyreJiv, planteliv og egenart 
ved bl. a.: 
a) a vekke forstaelse for naturen og interesse for a verne om den, 
b) a arbeide for best mulig a bevare naturens spesielle karakter under utbyg

gingen av landet og utnyttelse av dets ressurser, 
c) a arbeide for opprettelse av nasjonalparker, naturparker og reservater og 

for bevarelse av friluftsomrader, 
d) a arbeide for naturvern og naturfredning i henhold til gjeldende lover , og 

for at disse lover blir overholdt. 

§ 2. Organisasjon. 

Forbundet er et landsforbund med medlemmer tilsluttet gjennom krets
foreninger eller ved direkte medlemsskap. 

Hvor forbundet ikke er representert, sokes der dannet kretsforeninger, 
interessegrupper og utvalg, eller kontaktmenn sokes knyttet til forbundet. 

§ 3. Medlemsskap. 

Som medlemmer av forbundet opptas enkeltpersoner, foreninger, organisa
sjoner, junioravdelinger og ungdomsklubber, institusjoner , bedrifter og kom
muner. 

Enkeltpersoner betaler enten en arlig kontingent eller en engangskontingent 
som er det 20-dobbelte av den arlige kontingent. 

Foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner betaler 
arlig kontingent som bor were minst 10 ganger den arlige kontingent for enkelt
person. 
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Som reresmedlemmer eller innbudte medlemmer kan utnevnes personer 
som har innlagt seg fortjeneste ved a fremme forbundets formaL .tEresmed
lemmer utnevnes av landsm¢tet etter enstemmig innstilling fra landsstyret. 
Innbudte medlemmer utnevnes av landsstyret. 

§ 4. Forbundets organer. 

Forbundet har disse organer: 
Representantskap lovgivende og kontrollerende organ 
Landsm0te radgivende organ 
Landsstyre eksekutivt organ 
Sekretariat 
Revisor 
Kretsforeninger 

§ 5. Representantskapet. 

Representantskapet bestar av landsstyrets medlemmer samt en represen
tant for hver kretsforening. 

Representantskapets m¢ter ambulerer og holdes normalt en gang hvert ar, 
i tidsrommet mars-juni, til tid og sted vedtatt av representantskapet aret i 
forveien. M0tene ledes av en av representantskapet valgt dirigent. 

Representantskapet er beslutningsdyktig nar det er lovlig innkalt. 
Innkalling skjer med minst 4 ukers varsel, og sendes representantskapets 

medlemmer sammen med saksliste, arsmelding med utdrag av revidert regnskap, 
for siste ar og valgkomiteens forslag. 

Vedtak fattes med simpelt flertall; endring av vedtektene og beslutning om 
oppl0sning krever minst X flertall. Ved stemmelikhet gj0r dirigentens stemme 
utslaget. 

Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av forbundets 
regnskaper og ved valg av revisor. 

Ekstraordinrert representantskapsm¢te innkalles nar landsstyret finner det 
n¢dvendig eller minst 7j av kretsforeningene krever det. Landsstyret bestem
mer da tid og m0tested. 

Representantskapet trekker opp hovedlinjene for forbundets virksom
het,og: 
a) behandler arsmelding og regnskap, 
b) behandler forbundets budsjett, 
e) 	 avgir uttalelser og fatter vedtak i saker som forelegges av landsstyret; eUer 

som er forlangt fremlagt av kretsforeninger - slike saker rna vrere lands
styret i hende senest 3 maneder f0r representantskapsm0tet, 

d) fastsetter kontingenten, 

e) velger formann, medlemmer og varamenn til landsstyret, 

f) velger en valgkomite pa 3 medlemmer, som senest 6 uker fN neste arlige 


representantskapsm¢te skal tilstille landsstyret forslag til valg av tillitsmenn> 
g) velger revisor og fastsetter dennes godtgj¢relse, 
h) bestemmer tid og sted for neste representantskapsm0te. 

Over forhandlingene f¢res protokoll. 

§ 6. Landsm0tet. 

Landsm¢te holdes 1 gang arlig i direkte tilknytning til det ordina:re repre
sentantskapsm¢te. 

Til landsm¢tet har aile forbundets medlemmer adgang. Landsm¢tet be
handler arsmelding fra forbundet og kretsforeningene, orienteres om forbundets 
regnskaper og ¢konomi, dnpfter og avgir uttalelser i saker av prinsipiell betyd
ing som forlegges det av representantskapet eller landsstyret, og utnevner a:res
medIemmer etter § 3. 

Melding om landsm¢te kunngjNes med minst 4 ukers varse1, og sendes 
medlemmene sammen med arsmelding og utdrag av revidert regnskap for 
siste ar. 

Landsm¢tet ledes av landsstyrets formann eller av en av landsm¢tet valgt 
dirigent. Det bestemmer se1v sin forretningsorden. 

Uttalelser avgis med alminnelig f1ertall. Ved stemmelikhet gj¢r dirigentens 
stemme utslaget. 

Over forhandlingene utarbeides reterat. 

§ 7. Landsstyret. 

Landsstyret bestar av formann og 6 0vrige styremedlemmer med personlige 
varamenn, valgt av representantskapet, og mest mulig allsidig og representativt 
for landet. Formannen velges ved srerskilt valg. Viseformann velges av og innen 
landsstyret. Formann og viseformann kan ikke va:re formann i en krets
forening. 

Minst 3 av landsstyrets medlemmer b0r va:re bosatt ved forbundets 
hovedsete. 

FUnksjonstiden for formannen og de ¢vrige styremedlemmer er 3 ar, dog 
slik at av de siste uttrer 7j hvert ar. Varamennene velges for 1 ar. 

Styret er beslutningsdyktig nar forrnannen (viseformannen) og minst 3 av 
de ¢vrige medlemmer er tilstede. Ved stemmeJikhet gj0r formannens (visefor
mannens) stemme utslaget. 

Formannen eller viseformannen, sammen med et styremedlem eller gene
ralsekreta:ren, forplikter forbundet. 

Landsstyret sammenkalles sa ofte formannen eller minst 3 av dets med
lemmer finner det n0dvendig. 

Landsstyret har hovedsete i eller ved Oslo. 
Det representerer forbundet og fatter aile vedtak som ikke etter ved

tektene er tillagt representantskapet eller landsm0tet. Det fremlegger budsjett, 
arsmelding og regnskap, og ansetter forbundets funksjonrerer. 

Landsstyret velger innen sin midte et arbeidsutvalg pa 3 medlemmer. Ut
valget kan treffe beslutninger i de saker vedr¢rende forbundets daglige drift, 
som ikke kan treffes av generalsekretreren i f0lge hans instruks. 

Over forhandlingene f¢res protokoll. 

§ 8. Sekretariatet. 
Sekretariatet har kontor i/ved forbundets hovedsete, og ledes av en general

sekretrer. Landsstyret utarbeider generalsekretrerens instruks og gir ham n0d
vendige fullmakter. 
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§ 9. Revisor. 

Revisor, som bor va:re statsautorisert, velges av og er ansvarlig overfor 
representantska pet. 

§ 10. Kontingent og regnskap. 

Den arlige kontingent innbetales enten direkte til landsforbundet eller 
gjennom vedkommende kretsforening. Kretsforeningene tilkommer 1'3 av den 
arlige kontingent for medlemmer tilsluttet gjennom disse. Kontingent for livs
varig medlemskap innbetales til landsforbundet og tillegges et felles fond for 
spesielle formal og disponeres av landsstyret. 

Avregning med kretsforeningene skjer pI. 31. desember hvert ar pa grunn
lag av ajourforte medlemslister. 

Bidrag til naturvernets fremme som ikke er gitt til spesielle formal, til faller 
forbundet og disponeres av landsstyret. 

FOr en kretsforening kan sette i gang innsamling til lokale formal, skal 
saken fore\egges landsstyret for koordinering. 

Forbundet dekker de utgifter som vedrorer landstyre, sekretariat og revisor, 
idet reiseutgifter pa biHigste mate og kost etter Statens regulativ blir dekket. 

Forbundets regnskap folger kalenderaret. 
A vsluttet og revidert regnskap skal foreligge senest 2 maneder etter arets 

utgang. 

§ 11. Kretsforeningene. 
Kretsforeningene inngar som underavdelinger av landsforbundet, men 

ordner seg eHers internt etter sine egne vedtekter; disse rna ikke va:re i strid 
med landsforbundets. 

En kretsforening er ansvarlig for sin egen okonomi. I forholdet til lands
forbundet er kretsforeningene bundet av forbundets vedtekter. 

Kretsforeningenes vedtekter forelegges landstyret til godkjennelse. 
Kretsinndelingen avgjores av representantskapet etter uttalelse fra berorte 

kretsforeninger og landsstyret. 
Arsmelding og revidert regnskap sendes forbundet sen est 2 maneder etter 

arets utgang. 
Valg av styre m. v. meddeles forbundet umiddelbart etter avholdt arsmote. 

§ 12. OppI0sning. 

Forslag om oppiosning av forbundet behandles pa samme mate som ved
tektsendringeI. Beslutning om oppiosning rna stadfestes med 73 f1ertall pa 
neste representantskapsmote. 

Blir landsforbundet opplost, overdras dets eiendeler og midler til institu
sjoner og!eller foreninger med lignende formal; beslutning om dette og om 
vilkar for overdragelsen fattes samtidig rped og pa samme mate som beslut
ningen om oppiosning. 

Oslo, 16. mars 1967. 
O. M. Jorgensen (s) Reidar Soot (s) Harald Sunne Hoydahl (s) 

~ 
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N. A. F.s. ca. 475 campingplasser har millionbes0k 10pet 

av en sommersesong. 

De friomrader som mangler sanita:re installasjoner og hvor 

ingen har plikt til a rydde opp etter bes0kende avlastes 

derved for en sva:r pakjenning. 

Vi mener selv at dette er et vesentlig bid rag i vernet av 

Norges natu r . 

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND 

Grilstad Fabrikker 


Jenssen & CO . A IS 


T r017dhei JJI 


Aktieb1J'ggeriet 

E.c. Dahl 

TrondheiJJl 

J ens Aanese17 


Graftsk Fagforretnil1g 


Oslo 


Creditreformforenil1gen fo r Norge 


Akersgatm 16 


Oslo 
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Q3dre

gam[e

t:'tattct 


Mange slags a'rcnd 
bragte folk ut pi! reise. 
Slekt ·og frender kom 
sammen til begiven
heter som b ryll up, 
bamS01 og grav01 
eller hcimkomar01 nar 
noen vendte hjem fra 
langferd og hadde 
ting a berette. 

Budbringerc, krem
mere, geistlige og 
storfolk med f01ge var 
a se etter ferdsels
veiene. Mot kveld tok 
de inn hos folk, og 
ikke aile 10nnet gjest
friheten med en gave. 
Men frenden var alltid 
velkommen - yare 
museer og sa mJ inger 

har berget mange gjen
stander som ba'rer 
minne om del. Enhver 
som har kjennskap til 
gamJe bruksting og 
beretninger oppfordres 
til a underrette silt 
museum, og derved 
bidra til abevare var 
gamJe kultur. 
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