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Mange slags cerend 
bragte folk ut p;i reise. 
Slekt og fr~nder kom 
samrnen tilbegiven
heter som bryllup, 
barns0l og grav0l 
eller heimkomar01 nar 
noen vendte hjem fra 
langferd og hadde 
ting a berette. 

Budbringere, krem
mere, geistlige o£ 
storfolk med f0lge var 
a se etter ferdsels
veiene. Mot kveld tok 
de inn hos folk, og 
ikke aile l0nnet gjest
friheten med en gave. 
Men frenden var alltid 
velkomrnen - yare 
museer o£ samJinger 

har berget mange gjen
stander som bi'erer 
minne om deL Enhver 
som har kjennskap til 
gamlc bruksting og 
beretninger oppfordres 
til aunderrette sill 
museum, og derved 
bidra til j bevare var 
gamle kultur. 
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1970 i naturvernets tegn. 
Arbeidet med forberedelsene til «Det europeiske n'lturvernar 1970» 10k til her i 
landet for vel ett ar siden. Det er oppnevnt en nasjonal hovedkomite med stats
minister Per Borten som formann, og et arbeidsutvalg med stortingsmann, professor 
Olav Gja;revoll som formann. 

Meningen er at en storstilet opplysningsvirksomhet om moderne naturvern skal 
sette sitt preg pa aret 1970. Ved bevilgning over statsbudsjettet er 1 million kroner 
stilt til disposisjon for denne opplysningsvirksomhet, og en rekke underutvalg har, 
sammen med arbeidsutvalget, utarbeidet planer for de tiltak som skal settes i verk. 

Fra og med 1. mai i ar er det opprettet fast sekretariat for Naturvemaret 1970. 
Som sekretaer er ansatt Per Valset. Sekretariatet har kontor i Norges Naturvern
forbunds lokaler, og telefonnumrneret er 33 1027. 

Naturvernaret 1970 kommer istand pa Europariidets initiativ, og det var her i 
landet Naturvernradet som fikk i oppdrag a sette tanken ut i Iivet. Det forberedende 
arbeid har skjedd i naert samarbeid med en rekke interesserte organisasjoner, blant 
annet Norges Naturvernforbund, som er representert bade i hovedkomite og arbeids
utvaJg. 

Men forbundet tar ogsa sikte pa a sette iverk opplysningstiltak i egen regi, i for
staelse med Naturvernaret 1970. Selv om var 0konomi i dag setter temmelig snevre 
grenser for hva vi kan yte, haper vi at yare tiltak vii bli et verdifullt supplement 
som kan gj0re silt til at naturvernaret 1970 vii sette spor elter seg ira landsende til 
landsende. 
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Fig. 1. Varma, april 1966. Foto: Olav Skulberg. 

«Elven vat saa speilblank og Skyggerne saa dype, at man 

havde ondt for at skjelne de virkelige Bakker fra dem i 

Vandet». - Camilla Colfett 1862. 


OLAV SKULBERG 

VARE 
VANNFOREKOMSTER 

OG 
NATURVERNET 

Utarbeidet pa grunnlag av foredrag for Kongsberg natur

vernforening og NITO's Kongsbergavdeling i april 1967 

1. Innledning 

Enna. er det lite som er gjort i 
Norge nar det gjelder a ta vann

forekomstene inn i arbeidet med a 
verne naturen. Vi lever i en tid da 
de omfattende menneskelige virksom
heter er i ferd med a pavirke og for
andre nOIsk natur i en utstrekning som 
er vanskelig a forsta. Det er forurens
ningsbelastning og reguleringsinngrep 
som utgj0r de regionalt mest om
fattende pavirkninger av naturfor
holdene yare innlandsvannfore
komster. 

Vannforekomstene h0rer til de vik
tigste forutsetninger for den veksten i 
samfunnet vart som de fleste vel vur
derer som riktig. Vannforekomstene 
utgj0r noe av naturgrunnlaget for den 
0konomiske utvikling. Bosettingen i 
landet f0lger vassdrag og fjorder, 
industri og husholdning tar energi 
fra vannkraft, og elver og innsj0er 
har en allsidig bruk i n<ering og dag
ligliv . 

Men det knytter seg til vannet ogsa 
noe som star over 0konomiske vur
deringer. Vannet i naturen er med i 
opplevelsen av norsk landskap, det 
er med a gi landet det levende inn
trykk til aile sanser. Vandringer i 
norsk landskap er m0te med van net 
som utformer og urkraft, som liv
giver og lagnadsfylgje, som villhet og 
stille stemning. Vi vokser opp med 

vannet i naturen, det gir oss heim
kjenning. 

Innsj0er, elver og fjorder er studie
objekter for naturvitenskapelig forsk
ning. Her studeres naturforhold og 
samspill mellom milj0 og organisme
liv. En rekke felter innen vitenskapen 
har disse landskapsutsnitt som arbeids
omnlde og bruker dem som (<llatur
Jige laboratorier». 

Hvordan vi skal ta yare pa og for
valte denne del av norsk natur, for 
n<eringsliv, for sosiale og kulturelle 
formal, er vi selv med a bestemme. 
Med omtanke skulle det v<ere mulig a 
bruke vannforekomstene yare og sam
tidig verne om verdiene i vassdragene. 
I st0rre sammenheng er en slik be
strebelse et naturvernarbeid. 

2. Andeelva og Vorma 

Laererike eksempler. 

Andelva har utl0p fra Hurdalsj0en, 
renner gjennom B0nsdalen og Barli
dalen og munner ut i Vorma ca. 1 
km s0r for Eidsvoll jernbanestasjon. 
Ande1va har en betydelig belastning 
med industriavl0psvann, husholdnings
kloakk og avrenningsvann fra jord
bruksvirksomhet. Elvestrekningene av 
Vorma og Ande1va er viktige opp
holdssteder for sV0mme- og vade
fugler, og h0rer til de ber0mte om
rader i Norge med hensyn til fugle
fauna knyttet til ferskvann . Vorma 
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har meget srerpregede naturforhold. 
Vannmassene fra Mj0sa er rike pa 
plankton og er med a gi nrerings
grunnlag for et sammensatt dyre!iv i 
elva. Vorma flyter rolig og bred gjen
nom fruktbare Romeriksbygder. Det 
relativt varme innsj0vannet holder 
deler av Vorma isfri gjennom vinter
manedene. Sangsvaner fra Finnmark 
og Lappland som til bringer vinteren 
her s0r, holder seg i innsj0er og elver 
sa lenge disse er isfrie. I samme tids
rom er opp til 200 sangsvaner obser
vert i Vorma, hvilket er en betydelig 
del av den totale bestand av disse fug
ler i Norge. Vorma er ogsa en viktig 
lokalitet for sV0mmefugier og vadere 
pa trekkveiene fra Lille-Asia og Nord
Afrika til Arktis. 

Disse naturhistorisk verdifulle om
rader er gjennom utslipp av avl0ps
vann betydelig pavirket, og periodiske 
forurensningssituasjoner kan her ha 
katastrofeartet forl0p for det levende 
pit elvestrekningen. 

Traktene er skildret i P. Chr. As
bj0rnsens «En aften ved Andelven». 
Fortellingen begynner med setningen: 
«Dud og pine, det er den beau ideal av 
en skotske urretelv,» sa en ung brite, 
en bekjent jeg hadde truffet i Eids
vollsbakken, og som jeg fulgte ned til 
Andelven i Barlidalen, hvor han ville 
fiske.» Andelva omtales slik: 

«Over mig vaiet bjerkenes svevende 
grener, nede ved elven tittet forglem
migeien frem mellem frodige voksende 
stargress, som ogsa i yppigste fylde dek
ket noen store stener ute i elven. Her 
strommer den fri mellem stener og klip
per, men vender seg ogsa forbauset over 
sin egen vilterhet om i en bakevje for a 
betrakte sitt forandrede fysiognomi 
den ellers sa stille og vennlige Andelv. 

Pi den andre siden hever det sig en 
hoide dekket med or, hvitstammede 
bjerker og morke graner. Under dem 
finnes skyggefulle mosedekkede hvile
steder, hvis svalhet, fred og ro bare den 
kan fatte som en het sommerdag i Ie 

av disse trrer har Iyttet til fuglenes sote 
kvidder, kveget sig ved de kjolende, 
duftsvangre luftninger fra elven, eller 
gjennem en anonym forfatterinnes fine 
skildringer av disse egner har fornemmet 
den «alfeaktige, dr0mmeriske duft, som 
hviler derover».» 

Den anonyme forfatterinne som As
bj0rnsen omtaler, er Camilla Collett, 
og de skildringer han sikter til, er 
artikler i bladet «Den Constitu
tionelle», nr. 17 og 18, 1844. (Artik
kelen «En vandring og et eventyr», er 
trykt i Camilla Collett: Samlede 
Verker, Mindeutgave, F0rste bind, pp. 
152-164, Kristiania 1912, under tit
telen «Langs Andelven»). 

Det har vrert hevdet at Romerikes 
natur ikke hadde gitt Camilla Collett 
mange gleder (Edvard Bull i Eidsvoll 
Bygds Historie, Bind I , 2. del, pp. 
348- 349, Oslo 1952). Men Andelva 
og Vorma rna ha gjort et ,dypt inn
trykk pa henne, og flere s(eder i sitt 
forfatterskap skildrer hun sin natur
opplevelse her"): 

«Ud maatte jeg, ud i Naturen, den 
store, uber0rte endnu ikke af menneske
haand forkvaklede, mishandlede Natur, 
- og det blev til et lidet Stemnings
billede, som I, kjrere Venner, der hidtil 
saa trofast har fulgt med, maa have 
med paa Kj0bet. 

Jeg tog Veien ud paa de s0ndre Mar
ker og vandrede ned ad en af de utal
lige, skovbevokste Odder, der gennem
skjrerer Dalen omkring Andelven.» 

«Hvilken ubeskrivelig Stilhed og Fred 
herskede ikke her! Skal jeg fors0ge paa 
at beskrive dette Skue? Neppe vii man 
nogensteds finde en Natur, hvor det 
norske Element, Himmelens og Far
vernes lyse Pragt, de sterke Skygge- og 
Lysvirkninger saa vidunderlig smelter 
sammen med en sand sydlandsk Yppig

*) Fra Camilla Collett: Samlede Ver
ker. Mindeudgave, f0rste bind. Utdraget 
er fra sidene 93 , 94 og 95 . «l de lange 
Nretter», Femtende Nat, Ved Badet og 
i Dalen. 

hed som her. Om jeg nu sagde, at 
Skoven var rig og Dalene et eneste 
3lomsterteppe, at Elven bugter sig dypt 
nede, stille og dyp, saa stille, som om 
den stolt af sine Bredder ikke kunde 
afspeile dem klart og tro nok, om jeg 
endvidere fortalte, at der gror Vand
liljer og N0kkeroser i denne Elv, saa 
vilde man maaske tro mig paa mit Ord, 
men alt dette giver intet anskueligere 
Billede end aile slige forbrugte Be
skrivelser. Kom selv!» 

«Der var saa tyst under Birkene, Solen 
var nresten nede bag Skrenten, hvor jeg 
sad. Elven var saa speilblank og Skyg
gerne saa dype, at man havde ondt for at 
skjelne de virkelige Bakker fra dem i 
Vandet; Illusion og Virkelighed smel
tede i ett. Trretoppene paa H0iderne, der 
springer frem den ene bag den anden, 
opfangede endnu det sidste Solskjrer, for 
det steg op paa Baarliaasen. Tilsidst laa 
hint violblaa SlliH, der undertiden i 
varme Sommere giver yore Landskaber 
en nresten sydlig Tone ,over det hele: 
Solen var nede. Fra Grundene, hvor de 
skjulte Kilder forener sig med Elven, 
steg den kj0lige Aftenluft ; den f0rte med 
sig en berusende Duft af H0, alle hine 
varme, krydrede Dufte, som om Dagen 
leirer sig hernede. Hvilken Stilhed. As
pen r0rer ikke engang sine Blade, og den 
summende Lyd af en travel Sommer
aften, der lyder fra Gaardene trindt om, 
forh0ier kun Stedets dr0mmerige Ensom
hed. Koklokkerne klinger fra aIle 
Fjerner, en Gaaseflok flyver skrigende 
henover Markerne efter sine Tyverier i 
Agrene, nede bag Buskene Iyder Aare
slag; det er den fattige Kone, der sretter 
over for en Skilling, hun nresten aldrig 
faar.» 

Det er som Camilla Collett forutser 
den utvikling som vassdraget far i 
f01gende ordelag: 

«F0r viI jeg aldrig mere se dig, min 
Dal' aldrig mere kva;ge min Sjel ved din 
Skj0nhed, f0r jeg skulde opleve den Dag, 
da Industria finder Vei hen til dig for at 
skjende dine Bredder, forpeste dine 
Markers rene Blomsterduft og krrenke 
din helIige Stilhed!» 

Og industriutviklingen kom. lohan 
Vibe i Topografisk-historisk-statistisk 
beskrivelse over Akershus Amt, Kris
tiania 1897, redegj0r for dette (side 
109): 

«I B0nsdalen fiodes der et verksted 
med 123 arbeidere, anlagt i 1872, et 
teglverk med 35 arbeidere, anlagt i 1876, 
drives kun 20 uger af aaret, en sulfit
fabrik med 112 arbeidere, anlagt i 1884, 
et trresliberi med 36 arbeidere, anlagt i 
1872, og en papirfabrik med 94 arbeidere 
anlagt i 1881. De fern sidste fabriker 
eies af et engelsk selskab. I Baarlidalen 
findes et trresliberi med 24 arbeidere, 
anlagt i 1884.» 

Med denne utvikling ble Andelva 
pa mange mater Eidsvolls Akerselv. 
Elva var med a gi mulighetene for 
industrireisningen, elva ble mottaker 
for avfallet. 

Det kom ogsa mennesker som ar
beidet for a beskytte og ivareta na
turen i vassdragene her. Dette munnet 
etterhvert ut i bl. a. to kongelige re
solusjoner om fredning av fuglelivet: 

Kongeljg resulosjon av 3. maj 1935· 

«l henhold til lov om naturfredning 
av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 
1916, skal fuglelivet i et pa fremlagt 
kart nrermere angitt omnide langs 
Varma med strandkanter og evjer pa 
strekningen mellom Minnesund i Eids
vall og Svanefossen i Nes vrere fredet 
mot 0deleggelse eller skade av ethvert 
slags.» 

Kongeljg resulosjon av 26. mars 1954 

«l henhold til lov om naturfredning 
av 25. juli 1910, jff. loy av 14. juli 
1916, skal fuglelivet i et nrermere be
stemt omrade langs Andelven, Nessa 
og Risa, med strandkanter og evjer, 
slik som det gar feem av et fremlagt 
kart, vrere fredet mot 0deleggelse eHer 
skade av enhver art.» 

Pa ettervinteren 1966 finner det sted 
en forurensningskalamitet. Et oljeut
sJipp brer seg gjennom Andelva, seig 
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Ande(va 09 Vorma 

,. 
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o , 

Slosjo~r ve-d prove laking 

og tyktflytende legger den seg pa etve
breddene og gjlbr seg gjeldende forbi 
Svanfoss i Vorma og videre nedover 
i vassdraget. 

Ved prlbvetaking i vassdragene i 
april 1966 var det fremdeles en be 
tydelig forurensning med olje i bade 
Andelva og Vorma. Den generelle 
forurensning av vannmassene kom 
tydelig frem av analyseresultatene av 
innsamtede vannprlbver. 

Disse data er grafisk fremstilt i 
figur 2, hvor ogsa stasjonene ved 
prqJvetakingen er inntegnet pa en kart 
skisse. Vannmassene i Andelva var 
meget sterkt belastet, og forurens
ningsvirkningene var utpregede. Det 
visuelle inntrykk av Andelva pa den 
forurensede elvestrekning fremgar av 
figur 3. 

Historien om Andelva og Vorma 
herer oss at vassdrag som har en egen
artet skjlbnnhet og seerlig naturhistorisk 
verdi og som man vii beskytte og ta 

Hydrokje-miske dolo for vonnprOver innsomle-t 2214 1966 
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Fig. 2. Forhold('f) (' i Al7delva og Vorma 
22. ap;-il /966. 

Fig. 3. (Nedenjor) Masseforekomst av 
bakterier og sopp, grumsele vann og 
oljejorurensning. Andelva, Srasjon A 6, 
april 1966. Fota Olav Skulberg. 

yare pa med fredningstiltak, likevel 
far en Uot)flsket utvikling. Arsakene er 
mange, men viktige faktorer er man
gel pa kunnskap og innsikt i forurens
ningsproblemene og hva naturvern
arbeid er. 

3. Tre typer naturvern 

Grunntanken i naturvernarbeidet er 
at naturen utgj6r en verdi som skal 
vernes og hegnes om, og at aile skal 
vise hensyn og varsomhet i sin be
r<t>ring med naturen. Hvis en men
neskelig virksomhet medf0rer skadelig 
pavirkning av naturen , rna det bli 
gjort tiltak for a begrense ulempene 
og motvirke skadene. 

Det kan veere hensiktsmessig a skille 
mellom tre sider av naturvernarbeidet 
etter det ulike siktepunkt som be
strebelsene har. 

3.1. Naturvern som er vitenskapelig rettet 

Yare innsj0er og elver er naturdoku
menter av stor vitenskapelig verdi for 
forskningen i dag og i tidene som 
kommer. Det er fremdeles en mang
lende innsikt i hvordan disse star i 
fare for a 0delegges samtidig med den 
utvikling som foregar med vass
dragenes utnyttelse . 

For moderne naturvitenskap er det 
viktig a kunne bevare rela tivt store 
natur- og landskapstyper med de sam
funn av planter og dyr som lever i 
omradene. Dette er en forutsetning for 
a studere sammenhengen mellom ar
sak og virkning i forholdet milj0et og 
det levende. Fullverdige studier kan 
bare forega i omrader som er til
strekkelig store til at det eksisterer en 
biologisk balanse meJlom de karak

teristiske arter som lever i omradet . 
A sikre slike omrader for forskningen 
kan sies a veere en livsbetingelse for 
felter innen naturvitenskapen. Hittil 
synes det som slike hensyn er lite 
ivaretatt i landet vart, seerlig har den 
delen av norsk natur som vannfore
komstene representerer, veere negli
sjert. 

Det kan virke overfl0dig at vi i 
Norge med rikdom pa elver og inn
sjlber allerede i dag skal veere n<t>dt til 
a tenke pa fremtiden nar det gjelder 
a bevare vannforekomster i tilneermet 
naturtilstand . Med den raske ut
bygging av vannkraftressursene Yare, 
og gjennom innflytelsen vannfore
komstene far ved forurensningspavirk
ningene, gjelder det mer enn no en 
gang at naturdokumenter med stor 
vitenskapelig verdi for forskningen 
blir sikret. Det er seerlig betenkelig at 
det enm'\. ikke foreligger en vurdering 
a v hvordan slike naturdokumenter 
star i fare for a Ibdelegges samtidig 
med den utviklingen som foregar med 
vassdragenes utnyttelse. Det er be
tydningsfullt i denne sammenheng a 
holde de vitenskapelige fordringer ut 
fra de generelle naturverninteresser 
og unnga irrasjonelle sammenblandin
ger. Pit mange mater har vitenskapen 
og dens behov veert stilt i skyggen av 
andre sp0rsmal som reiser seg i for
bindelse med naturvern i landet vart. 

Nh det gjelder innlandsvannfore
komstene er det grunn til a nevne at 
studiet av natur som er lite pavirket 
av menneskelig aktivitet er en n0d
vendig forutsetning for a fa klarhet 
om virkningene som sivilisasjonen pit
f<t>rer yare omgivelser. A bevare noen 
norske elver og innsj0er for dette for
mal vii veere av st0rste betydning for a 
kunne gjennomf0re vitenskapelige 
unders0kelser av denne problem
stilling . Utviklingen innen naturviten
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skapen i moderne tid bringer pa denne 
maten inn nye synsvinkler som rna 
utredes i for bind else med vassdragenes 
utnyttelse. 

3.2. Naturvern som er sosialt rettet 

I en utredning i USA fra Outdoor 
Recreation Resources Review Com
mission;~) ble vannforekomstenes be
tydning behandlet under tittelen 
«Water - a key element». Dette er 
betegnende for den rolle van net spil
ler i sammenheng med friluftsliv og 
rekreasjon. Det er derfor ikke a und
res over at almenhetens behov for 
naturomrader til sine friluftsvirksom
heter blir en del av naturvernarbeidet 
som far mer og mer forstaelse. 

Det er sa:rlig to hovedbetingelser 
som rna oppfylles for at vannfore
komstene skal kunne tjene frilufts
interessene. De rna va:re av tilfreds
stillende kvalitet og va:re tilgjengelige 
i praktisk og juridisk mening. I natur
vernsammenheng er det prima:rt a ar
beide for a beskytte vannforekomstene 
og opprettholde vassdragenes og 
fjordenes naturlige kvaliteter. 

Vi kan i bestrebelsene pa a bevare 
uber0rt eHer lite pavirket natur for 
almenhetens behov lett komme til a 
glemme a sikre den natur vi har i 
yare na:rmeste omgivelser og som vi 
daglig lever sammen med. Likevel 
er det nettopp i yare na:rmeste om
givelser at pavirkningene av vann
forekomstene gjerne gj0r seg gjel
dende, og hvor forurensningen er mest 
generende. A ta yare pa elver og inn

*) Rockefeller, L. S.: Ooutdoor Re
creation for America, A report to the 
President and to the Congress by the 
Outdoor Recreation Rescources Review 
Commision, Washington D.C., 1962. 
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sj0er ved og i tettbebyggelsene, a 
kunne beholde fauna og flora her 
mest mulig i sin landskapsmessige 
sammenheng, er en stor samfunns
oppgave. Manglende folkeopplysning 
om verdiene som ligger idette, og 
manglende kunnskap hos dem som be
stemmer og arbeider med vassdrags 
problemene, er bakgrunnen for de 
mange darlige eksempler i by og bygd. 
Her ligger det store oppgaver a ta fatt 
pa i naturvernarbeidet . 

3 .3. Naturvern som er "konomisk rettet 

Under denne betegnelsen kan en 
samle arbeidet som foregar med a ta 
yare pa bruksverdien av vannfore
komstene i all praktisk sammenheng. 

Voksende befolkningsmengde og 
industrialisering forandrer i stigende 
omfang naturlandskap til kulturland
skap. Denne forandring har til dels 
konsekvenser som lager vanskeligheter 
for den videre utnyttelse av disse om
radene . Pavirkningen av vannfore
komstene som faller inn under be
grepet forurensning er a v en slik art. 

Fors0k pa a definere ordet forurens
ning i sammenheng med bruken av 
vann og vassdrag er det mange avo 
Det viser seg hensiktsmessig a la for
urensning bety enhver innflytelse pa 
vannforekomstene som gj0r dem 
uskikket til det vi viI benytte dem til. 
Det blir n0dvendig a presisere betyd
ningen i hvert enkelt foreliggende til
felle . Viktige eksempler pa forurens
ning er utslippene av kloakkvann fra 
tettbebyggelse og avl0psvann fra indu
stri i elver, innsj0er og fjorder. Dette 
medf0rer i mange til feller slike pa
virkninger av vannforekomstene at de 
ikkc kan tjene praktiske formal pa til
fredsstillende mate. 

Etter pavirkningenes art kan hoved 
typene av forurensning av yare vass 
drag regnes til tre kategorier: 

1. 	 Organiske stoffer som lager prob 
lemer ved sin nedbrytning i vann
forekomstene. 

2. 	 Uorganiske stoffer som medf0rer 
en gj0dslingseffekt pa vannfore
komstene. 

3. 	 Giftstoffer som innvirker pa vass
dragenes organismeliv. 

Som regel vii det va:re en kom
binasjon av disse tre forurensnings
typer som gj0r seg gjeldende i et vass 
drag. Det blir en kompleks situasjon 
hvor virkningene er betinget av de en
kelte faktorer og hvordan de setter 
seg sammen i helheten. 

Blant de mest omfattende inngrep 
i norsk natur er utnyttelsen av vann
kraften til elektrisitetsproduksjon. Det 
regnes med at omkring en tredjedel av 
den nyttbare vannkraft i landet na er 
utbygd . Dette har medf0rt at en rekke 
av yare elver og innsj0er har blitt 
gjenstand for reguleringer. Regulerin
gene medf0fer dyptgripende for
andringer av hydrografiske og bio
logiske forhold i vassdragene, og den 
endrede vassdragstilstand kan bety 
mye for ulike bruksinteresser knyttet 
til vassdraget. 

Det er vanlig at virkninger som 
f01ger reguleringer setter seg sam men 
med virkninger av forurensningsbe
lastning. Endring av vannf0ring og 
dermed av str0mforhold og vann
standsvekslinger har betydning for 
selvrensningsprosessene i vassdragene . 
Det blir nye og forskjellige milj0
betingelser for organismelivet. Bade 
vegetasjon og dyreliv vii va:re influert 
av 	dette. 

Naturvernarbeidet som gar i ret
ning av a ivareta bruksverdiene som 
vassdragene har er direkte nytte

betont. Likevel er det en sa:rIig vanske
lig oppgave a fremme og finne frem 
til en bruk av vassdragene som tjener 
na:ringsliv, og samtidig opprettholder 
verdien vassdragene har for de ulike 
interesser som er knyttet til dem. 

4. 	Perspektiv 

Disse tre sider av naturvernarbeidet 
utgj0r et sammenhengende hele. De 
kan til dels vrere av motstridende inn
hold. Bruken av en innsj0 til frilufts
formal kan f. eks. sta i motsetning til 
vitenskapelige interesser for lokali
tetcn. Den praktiske utnyttelse av 
vassdragene vii ofte komme i konflikt 
med de tre sider av naturvemarbeidet, 
men i mange tilfeller kan dette ogsa 
bare va:re et tilsynelatende motsef 
ningsforhold. Malsettingen for natur
vernarbeidet er jo a fremme en bruk 
av vassdragene som bevarer den verdi 
vannforekomstene har som naturres
surser. 

Stellet av vannforekomstene rna for 
full tyngde komme med i naturvern
arbeidet. Det inneba:rer at vi rna ar
beide frem en egen malsetning for 
vannforekomstene yare og deres bruk. 
Det ford res ogsa av oss at vi kan vrere 
selvstendige i var behandling av prob
lemet, og del vis kunne frigj0re oss Era 
forestillinger som er bundet i andre 
landomraders spesielle situasjon. Men 
det er en vanskelig sak, og den kan 
bare gjennomf0res ved at vi syste
matisk samler oss kunnskap om natur
forholdene i vassdragene vare og om 
den ingeni0rmessige behandling av 
vassdragsproblemene. Samtidig vii det 
va:re n¢dvendig a 10se store ad
ministrative og ¢konomiske problemer. 
Men det er en meningsfyllt oppgave 
for samfunnet som viI tiItrekke seg 
var innsats. 
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SVEIN MYRBERGET 

BEVEREN OG NATURVERNET 


V i er her i Norge sa heldige i 0ye
blikket a ha en meget god bestand 

av bever, av beyer som tilh0rer en 
opprinnelig norsk bestand . Dette skyl
des at man i 1845 ved totalfredning 
greide a bevare de siste restene av 
beyer i Norge . I Sverige ble beveren 
totalt utryddet, men man har fatt opp 
en stor bestand ved a sette ut beyer 
importert fra Norge. 

Kartet (fig . 1) viser den navcerende 
utbredelse i Norge, i f0rste rekke bygd 
pa opplysninger fra viltnemndene. 
Som en ser er det f0rst og fremst 
i Agder og Telemark og tilgrensende 
omrader at man finner bever, men. 
den. forekommer ogsa enkelte steder 
langs svenskegrensen hvor den er 
vandret inn. Undertegnede har pa 
grunnlag av oppgaver fra viltnemn
dene beregnet den totale norske bever
bestand til 5-10000 dyr, og i 0ye
blikket ser det ut til at bestanden er i 
stadig vekst og ogsa tildels utvider sitt 
utbredelsesomrade. Det jaktes for 
tiden bare uvesentlig pa beveren de 
Beste steder i landet, og den jakt som 
drives har i h0yden rent lokalt noen 
innflytelse pa bestanden . 

Fig. 1. Ut bredelse av bever i N orge i 
1965. Prikket omrade: taste Sf(fJ rre be
stander. A pne sirkler: fokafe t aste be
stander. KI'Yss : stl'eitdyl' (striple fe kl'Yss 
i 1960--62, o ppstrek ede k l'Yss 1963--66). 
F y ffe sil'kler: utselninger. 
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U [sellinger 
For a fa beyer pa nye lokaliteter 

har mange arbeidet for a sette ut 
bever, og siden 1925 er det sa vidt 
vites satt ut 40 beyer i Norge (tabeJl 
1) . I tiHegg kan en nevne at tre eJler 
fern beyer r0mte fra oppdrett i Hof, 
Vestfold, i 1951. Av de beyer som 

Tab e II 1. Utsetting av beyer i Norge. 

Ar Herred 

Vefsn1925 
Orkdal1926-29 

1927-28 Voss 
Tydalca. 1932 
Kvrefjord1952 
S0rreisa1962 
Gran1964 
Karasjok1964- 65 

Fylke 

Nordland 
S0r-Tr0ndelag 
Hordaland 
S0r-Tr0ndelag 
Troms 
T~oms 
Oppland 
Finnrnark 

Fig. 2. Herreder hvor det i Telemark og 
,4 gder meldes om at bever gj(fJr skade 
pa skog, el' markert med vertikale linjer, 
pa jord- og hagebruk med horisontale 
!injer. Opplysninger it~lge herredsk og
m es/rell e og hcrredsagronomenc 1962/63. 

ble satt ut f0r 1960 er det trolig ingen 
gjenlevende etterkommere, og en rna 
si at dessverre ser det dii.rlig ut for de 
fleste utsettinger etter denne tid . Hva 
som er ii.rsaken til dette darlige resul
tat, er det vanske1ig a ha noen sikker 
formening om. Beverne er all tid satt 
ut pa steder hvor man i eldre tid har 
hatt bever, og man har pr0vd a velge 
lokaliteter som burde ligge vel til 
rette. Som oftest har nok antall utsatt 
vxrt for lite . Etter at beverne er kom
met inn i et nytt omrade, har det vist 
seg at dyrene har hatt en sterk tendens 
til a vandre bort fra utsettingsstedet, 
opp til atte mil. Dette kan f0re til 
sterk fortynning i bestanden, slik at 
tilfeldige ulykker eHer naturlig d0d av 
et enkelt individ viI kunne vcere kata
strofale. En del av de utsatte dyrene 
har blitt skutt av jegere som forvekslct 
dem med oter . 

Skader 
Det er vel kjent at beveren kan gj0re 

skade ved felling av skog og ved opp-

Antall utsatt 

6 
6 
3 
2 
2 
5 
6 

10 

40Total 
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demning og graving i skogsmark og 
innmark. For a belyse omfanget av 
disse beverskader sendte konsulent 
Arne Krafft i 1963 ut sp0rreskjemaer 
til herredsskogmestrene og herreds
agronomene. Figur 2 gir en oversikt 
over de innkomne svar fra Agder og 
Telemark. 

Skade pa skog. - Det er f0rst og 
fremst 10vskogen det kan ga ut over, 
mens skadene pa barskog i f0rste 
rekke skjer som f0lge av oppdemning. 
A v 0konomisk betydelige treslag er 
det i f0rste rekke osp og bj0rk som 
felles, til dels ogsa eik og rogn, men 
beveren feller til forskjellige formal 
praktisk talt aile slags 10vtrrer. Det 
eneste norske 10vtre den heist Iar vrere 
i fred ,ser ut til a vrere or. Ogsa bar
trrer og einer kan en sjelden gang bli 
fe lt. 

Skadene pa skog er som regel svrert 
lokale, men kan Iikevel vrere betyde
Iige. Ved et vassdrag i Hregebostad 
skal det saledes i 1965 ha ligget felt av 
beyer omkring 200 m2 I0vtret0mmer. 
Motviljen mot beyer grunnet skader 
pa skog er trolig st0rst i Vest-Agder 
da skogeiendommene der er relativt 
sma slik at skadene kan bli svrert 
f0Ielige for den enkelte eier. 

Det er forskjellige steder gjort for
s0k pa a beregne hvor mange trrer 
den enkelte beyer feller pro ar, eHer 
hvor mange som blir felt ved hvert 
beveranlegg ariig. I Wisconsin, USA, 
ble det pa beverlokaliteter som nylig 
var tilflyttet, i 10pet av ett ar felt 
376-2300 trrer (over en tomme i 
diameter), i gjennomsnitt 522. Ved 
eldre kolonier ble det felt frerre, da 
beverene der til en viss grad har full
f0rt byggingen av en hytte og dem
ning: fra 80 til over 500, i gjennom
snitt 293 trrer. I Finland felte to beyer 
pa et knapt ar 700 busker og trrer, 
altsa ca. ett tre pro beyer daglig. I 
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.0verst: Beverunge gnager seljelauv. 
N edenfor: Beverens f[r,Jlekana[ . 
M otslaende side r,Jv erSI: Beverhytte. 
N ederst: Stubbe elter eik f elt av beyer. 
DiameTer 35 centim eTer. 
Aile fotos Yngvar Hagen. 

Norge har Tore Simonsen gjort grun
dige studier over beverens ernrering, 
og han kom if01ge upubliserte data til 
et langt mindre anta\l , noe han til
skriver at forskjellige urter utgjorde 
en vesentlig del av ernreringen i hans 
studicomrader i Kristiansand. Na er 
det det a bemerke at nih vi her snak
ker om trrer, dreier det seg bare sjel
den om st0rre trrer; de aller fleste 
beverfelte trrer og busker har en dia
meter bare pa noen fa centimeter. 

St0rste kjente diameter pa beverfelt 
tre i Norge er en osp pa hele 68 cm i 
diameter. 

Skade pa innmark. - Pa dyrket 
mark gj0r beveren skade f0rst og 
frernst ved oppdemninger og graving; 
gjerder kan ogsa skades. Beveren kan 
felle enkelte frukttrrer, og man kjenner 
til at den har h0stet gr0nnsaker som 
vinterkal, kalrabi og guler0tter. If01ge 
henedsagronomene (fig. 2), er skadene 
fa steder nevneverdige. 

Diverse skader. - Beveren kan en 
sjelden gang skade kommunikasjons
nettet ved a grave ut veier og a tette 
igjen stikkrenner. Den kan ogsa ved a 
felle tfrer spene vei og jerbane og 
bryte ledninger for telefon og elek
trisitet. Man har eksempler pa flom
skader etter at beverdam er brutt ned, 
og ved sine oppdemninger er beveren 
beskyldt for a vanskeliggj0re t0mmer
fJ0ting og fiskens gang. Det er pastatt 
at den direkte kan 0delegge fiske
redskaper. Skadene for ferskvanns
fisket er imidlertid helt ubetydelige. 
I 1956-57 matte tre beyer skytes i 
Eidanger da de holdt pa a gnage av 
st0ttene pa en uthusbygning, og den er 
beskyldt for tyveri av ved. 

Nyttesider 

Beveren kan dog ved sin aktivitet 
gj0re en del nytte. Ved sin felling a v 
10vskog viI beveren kunne fremme 
veksten av barskog, men en rna nevne 
at verdien av I0vskogen i den senere 
tid har vrert stadig stigende. En rekke 
viltarter som hare, radyr og elg kan 
utnytte enten direkte de beverfelte 
trrer eller oppslaget av nye skudd ved 
stubbene. Beverdammene kan sine 
steder vrere vesentlige til hoIds- og 
oppvekststeder for andefugler og fisk. 
Da en beverdemning i Evje og Homes 
i 1966 ble sprengt bort i forbindelse 
med veibygging krevde saledes grunn
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...... _.._--_.. _-----------

Nytt internasjonalt 

isbj0rnrn0te 

I januar i ar innkalte den internasjonale 
naturvernorganisasjon (IUCN) til et m0te 
om isbj0rnsp0rsmal i Morges, Sveits, 

Etter den f0rste isbj0rnkonferanse i Blant de problemer sam ble dr0ftet 
Alaska, h0sten 1965, aksepterte IUCN kan nevnes flytellinger av isbj0rn, inn
en henstilling om a fungere som det ko fangnings- og merkingsmetodikk og 
ordinerende organ i det framtidige sp0rsmalet am Arktis rommer en eller 
internasjonale arbeide med disse ting. flere isbj0rnstammer. Videre ble planer 

M0tet i Sveits samlet en mindre gruppe for utveksling av vitenskapelig person ell 
av biologer som i dag befatter seg med under feltarbeide dr0ftet. Av stor verdi 
forskning og viltstellmessige problemer for det videre arbeid med forskningen 
omkring isbj0rnen i Canada, Danmark, og den framtidige behandling av isbj0rn
Norge, Sovjetsamveldet og USA. stammen var m0tets anbefaling am dan

M0tet ble et verdifullt eksempe\ pa nelse av en «lsbj0rngruppe» under 
samarbeid i en sektor der flere lands lUCN's Survival Service Commission. 
forskning er n0dvendig for a sikre en Som gruppens f0rste formann fungerer 
internasjonal naturressurs. den sovjetiske forsker dr. S. M. Uspenski. 

En betydelig mengde vitenskapelige Resultatene fra dette arbeidsm0tet om 
data ble sammenfattet og dr0ftet under isbjornsp0rsmal vii utvilsomt ikke bare 
dette m0tet. Et internasjonalt mer kings [0re til en forsvarlig, framtidig sikring 
program er na under utvikling, og av av isbj0rnstammen, men ogsa bidra til 
taler ble gjort om et utvidet samarbeid en videre forstaelse for det arktiske livs
og datautveksling mellom de biologer milj0 i videre forstand. 
sam arbeider med isbj0rnsp0rsmiUet. M.N. 

eieren erstatning for 0delagt fiske. november, men dette er vel snarere et 

Det er dog grunn til a ga ut fra at viltstelIsp0rsmal enn en naturvernsak. Del posilive her er at en har lall vare pa den gamle broen. 


Del negative er (II en har kronet dell med el1 megel dominyttesidene ved beverens aktivitet her VesentIigere for naturvernet er at det 
nerende og eSlelisk sell {,{heldig belongkonslruksjofl. Bak

i landet ikke spiller s<erlig stor roIle_ er kjent at beyer er ulovIig felt ved grunnen for delle er selvsagt de store belaslllingene I'll mo
bruk av saks og sprengninger av hyt derne vei ma lale, men del virker 1II1odig hardt. Kioskfll 

N aturverntiltak ter. Dette er metoder som kan stride har bade uhddig form og plassering. 

Pa bakgrunn av det foregaende rna mot jaktlovens pabud om at viltet 
slas fast at vi i dag har en meget leve ikke skal pi\.f0res un0dige lidelser. 
dyktig beverbestand, og hvis man leg Dette naturvernarbeid rna settes inn 
ger en snever skade/nytte-vurdering pa det opplysningsmessige og lokale K NUT 0 V E H ILL E ST A D 

pa beverens gj0[emal, blir nok skade plan. 
sidene de dominerende. (N<ermere de Det er grunn til a diskutere am 
taljer er under trykking i serien Med beyer b0f settes ut i andre landsdeler LANDSKAPET 
delelser fra Statens viltunders0kelser.) enn den na finnes _ Man b0r i hvert 

Det er derfor fra naturvernhold tilfelle vurdere situasjonen meget 
neppe noen grunn til i dagens situasjon grundig. Det rna bI. a_ tas hensyn til I de senere arene har vi kunnet ligne oss med. I yare diskusjoner og 

a ga inn for sterkere fredningstiltak at en del skader rna paregnes, og i til glede oss over stigende interesse vurderinger ligger vi nok til dels etter 

og heller ikke imot en eventuelt ut felle det blir enighet am utsetting, for de konsekvensene menneskenes i tid. - Det kan v<ere en fordel fordi 

videt jakt pa beyer. Det er vel kjent at rna man sette ut et relativt start antall 	 virksomhet har pa landskapet. Det det start sett er de samme generelle 
er et forhold vi ikke er alene om_ Vi eksemplene og argumentene som bliren del av de skutte beyer felles f0r dyr, slik at sjansene er gode for et 

den lovlige jakttid. 15. oktober- 30. brukbart resultat. finner den samme interessen i mange brukt uavhengig av landegrensene. 
land sam det er naturlig a sammen- Her far det v<ere nok a nevne som 
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/ heldige liljel/e, som her, kan en OPPI1li. en pOSt/IV og virk
ningsjul/ kOlllras/ mel/om nalllr og menl1eskeverk. FOlo K. 
O. Hillestad. 

eksempler at de gamle kulturlandene 
rundt Middelhavet og den Nord
Amerikanske prcerien representerer 
rike eksempelsamlinger bade pa godt 
og vondt. 

Vi synger stadig om «Dei gamIe 
fjell i syningom» som alltid er «eins 
a sj;3.». Det er en sannhet med modifi
kasjoner. Landskapet er under kon
tinuerlig om forming. Det sky Ides dels 
relativt langsomme pro sesser drevet 
av naturens egne krefter. Det er imid
lertid enkelte prinsipielle sider ved de 
omformingsprosessene som sky\des 
menneskelig virksomhet, som skal be
handles her. Disse prosessene spiller 
ofte en langt st\1lrre rolle enn folk 

flest er Idar over. Det kan ellers vcere 
nyttig a huske pa at de estetisk sett 
langt fra alltid kan sies a gi negative 
resultater. Nar det gjelder biologiske 
forhold ma det po eng teres at flora .og 
fauna ofte end res radikalt og at virk· 
somheten meget lett resulterer i ut
arming. - Ja menneskene har ofte 
vist og viser fremdeles, en forbaus
ende evne til a \1ldelegge fruktbarheten 
i det landskapet de er avhengige avo 
Likevel kan en ikke si at menneske
nes virksomhet alltid resulterer i ut
arming. Arter som setter pris pa kul
turinngrepene vii etter hvert dominere 
pa bekostning av andre. Det hevdes 
f. eks. til og med at det na i enkelte 

oppdyrkete deler av Europa finnes 
flere arter av dyr enn tidligere da det 
hele var dekket av skog. Om det 
er positivt eller negativt, avhenger i 
h\1ly grad av forholdene i det enkelte 
tilfelle, og scerUg fra hvilket interesse
synspunkt en ser det. 

Gjennom tidene er det f\1lrst og 
fremst landbruket som har preget 
landskapet. Hos oss er det fremdeles 
tilfelJe . Det vii det nok ogsa vcere i en 
overskuelig framtid. Sa lenge drifts
matene var ens gjennom arhundrer 
ble landskapsbildet relativt konstant. 
Men den voldsomme omleggingen av 
driftsmater som har foregatt i de siste 
to-tre generasjonene gir ogsa radi
kale endringer av landskapet. Likevel 
er det klart at de delene av den men
neskelige virksomheten som i enda 
st\1lrre grad enn landbruket er preget 
av den teknologiske utviklingen, ogsa 
i stadig st\1lrre grad vii prege land
skapet vart. 

Er de sa riktig av menneskene a 
bruke naturen og landskapet? Sp\1lrs
malet kan kanskje virke tapelig, men 
nar det f\1lrst er fremsatt kreves et 
svar , og det rna vcere ja. Det er jo 
selve grunnlaget for livet vart. Nar 
det derimot er sp\1lrsmiU om bruks
mate og bruksintensitet kan forhold
ene vurderes ut fra tallrike synsvink
ler. Ensidighet her f\1lrer ikke fram. 
Det rna vcere klart at det landskapet 
vi til enhver tid har foran oss er dan
net som kompromiss mellom mange 
interesser. Vi rna kunne - eller burde 
ihvertfall kunne - si at det gjen
speiler innbyggernes levemate og kul
turelle standard. -

Skal sa menneskene ta i bruk all 
naturen hvor som helst og Dar som 
heist? Nei , fredning ma til. Arbeidet 
som drives for a frede deler av norsk 
natur er uhyre viktig. Her tenkes det 
spesielt pa omrader som fredes ut fra 

vitenskapelige eller kulturhistoriske 
interesser, men ogsa pa «reserve
arealer», d.v.s. arealer som skal gj\1lre 
det mulig a fa «albuerom» ogsa i 
framtiden. Det rna ellers vcere klart at 
det ikke er fredning nar en forbyr 
vise bruksmater i et omrade til for
del for andre. Det er bare sp\1lrsmal 
om alternativ utnyttelse. 

Fredning av kulturlandskapet 
d.v.s - landskap som er formet ved 
menneskelig virksomhet - er stadig 
oppe til debatt. Skal slikt landskap 
fredes, er det i virkeligheten de kref
tene som har formet det, som skulle 
fredes . Det er f. eks. ikke hensikts
messig a frede et gammelt jordbruks
landskap dersom driften legges ned 
eller end res vesentlig. Pa samme mate 
er det som kjent nyttel\1lst a frede en 
dyreart dersom en samtidig \1ldelegger 
de omgiveslene den er aVhengig avo 
I begge disse eksemplene vii det 
kreve helt spesielle foranstaltninger 
dersom fredning skal ha noen hen
sikt. 

Hvordan opplever vi landskapet vi
suelt? Her kunne det vcere fristende 
med et historisk tilbakeblikk, kanskje 
scerlig med eksempler fra landskapet i 
malerkunsten. Det far imidlertid vcere 
nok a minne om at v i ikke opplever 
ladskapet pa samme maten som yare 
forfedre. Men ogsa vi som lever i dag 
opplever det h\1lyst forskjellig. Ved 
f\1lrste blikk fester en seg gjerne ved 
enkelte karakteristiske hovedtrekk. 
Ofte er de sa dominerende at de til
trekker seg alles oppmerksomhet. 
Ellers kommer spesialinteressene fort 
inn i bildet. F. eks. vii geologen, bota
nikeren, bonden, sportsfiskeren, kraft
utbyggeren O.S.V_ lett la sine spesial
interesser og sitt kunnskaps- og er
faringsgrunnlag - bevisst eller ube
visst - vcere medbestemmende ved 
registrering av synsinntrykkene. Tro
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Ved reguleringer bygges del na alte grul1l1dammer i elve/op 
sam ellers bUr tl/Jrre. De kUl1slige sjoene sam do donnes kan 
gi meget gode /al1dskapsm essige virknil1ger. Folo K. O. 
Hillestad. 

Yare teknisk-0konomiske muJig
heter for a forme, farge og plassere er 
uendelig mye st0rre enn tidligere. 
Heldigvis finnes det eksempler pa at 
menneskene har forstatt a utnytte 
dette positivt. Men dessverre rna vi 
vel innr0mme at den voldsomme eks
pansjonen i valgmuligheter ikke synes 
a vrere fulgt av en tilsvarende evne og 
vilje til a mestre valgets vanskelige 
kunst. 

Den enkle kjensgjerning at enkelt
objektene sammen gir oss helheten i 
landskapet, blir pa en forbausende 
mate ofte skj0vet i bakgrunnen. Det 
er enkeltobjektene som stadig kom
mer i sentrum. Det er beklagelig nok 

under «kreftenes frie spill» som f. eks. 
ved darlig hyttebebyggelse o. 1. Men 
det kan vrere direkte deprimerende 
nar det skjer ved slore viktige enkelt
prosjekter som faktisk er gjenstand 
for mye prosjekteringsarbeid, Vi har 
ofte rik anledning til a se dette nar det 
gjelder byggverk som er av sa stor 
betydning og interesse at de blir pre
sentert i dagspressen , Det skjer ofte i 
form av perspektiv-skisser. Forbaus
ende ofte viser slike skisser byggver
ket plassert i omgivelser som har lite 
eller ingen ting med virkeligheten a 
gjlbre. Dessuten er standpunktet for 
skissen ofte valgt slik at en enten rna 
legge seg flat pa bakken, sveve fritt j 

luften eHer fjerne andre bygninger 
eller terrengformasjoner for a finne 
fram til et tilsvarende standpunkt i 
virkeligheten. Det er klart at dette 
blir gjort for a presentere byggverket 
selv best mulig. - Men det burde 
ogsa vrere like klart at byggverk som 
bringes inn i landskapet pa denne 
maten, lett vii virke isolerte uten sam
menheng seg imellom og med det 
landskapet de er en del avo Skal vi 
ha hap om a fa gode kulturlandskap 

lig viI aile imidlertid legge merke til 
den eneste bygningen i landskapet, den 
vesle signalrlbde hytten pa det fineste 
utsiktspunktet. Et slikt lite objekt kan 
vrere et meget patrengende blikkfang 
selv i landskap som domineres av 
hlbye fjell, store skoger O. a. 

Na er det slik at svrert mange av 
de objektene som menneskene brin
ger inn i landskapet har lett for a til
trekke seg oppmerksomhet - tjene 
som «blikkfang». Det kan ha mange 
arsaker. M en de kan som regel aile 
f0res tilbake til avvikelser fra om
givelsene ellers, i form, farge og plas
sering. Estetisk kan slike a vvikelser 
ha bade positiv og negativ verdi. 

rna det skje gjennom totalprosjekter
ing - en rna skaffe orden i land
skapet uten a ty til uniformering og 
skjematisk planlegging. 

1 

Nar vi skal planlegge kulturland
skapet vart, er det selvsagt viktig at 
vi kjenner mest mulig til de objektene 
som bringes inn i det. Men det er 
ikke nok. En rna ogsa ha kjennskap 
til landskapet selv. Det er ofte ikke 
tilstrekkelig med et topografisk eller 
visuelt kjennskap. Alt etter forholdene 
rna en ogsa ha rede pa fjeHgrunn, 
jordbunn, klima, hydrologi, plante- og 
dyreliv O. 1. De er aile mer eller 
mindre viktige komponenter i det 
landskapet vi til enhver tid har foran 
oss. Endres en eHer flere - kan det 

lett bli kjedereaksjoner'blant de andre. 
Det kan fa stor betydning for land
skapet som helhet - ogsa visuelt. 
Planleggerne rna derfor kjenne mest 
mulig til de virkningene inngrepene 
vii ha pa landskapet. Da flbrst har en 
muligheter for a danne seg en be
rettiget mening om hvordan det nye 
landskapet vii bE. 

Nar det gjelder de spesielt «teknisk 
pregede» delene av byggevirksom
heten sa som f. eks. industri , kraftut
bygging o. 1. st0ter en forholdsvis ofte 
pa den oppfatningen at de i beste 
fall er nlbdvendige onder som rna 
skjules. Berettigeisen av slike virk
somheter kan nok ofte diskuteres, 
men det representerer vurderinger som 
ligger utenfor denne framstillingen. 
Har en imidlertid flbrst bestemt seg for 
a bygge, rna den oven for refererte 
oppfatningen vrere uholdbar - prin
sipielt sett. For det flbrste er mange 
av de inngrepene vi gj0r sa store 
og de blir stadig sa mye stlbrre - at 
det ikke er praktisk mulig a skjule 
dem. Et annet like viktig poeng er at 
et slikt standpunkt vii vrere en nasjo
nal kunstnerisk falitterklrering - om 
en kan driste seg til a bruke et sa 
pretensilbst uttrykk. - Her skal det 
sa visst ikke slaes noe slag for a brlbyte 
seg hensynsl0st gjennom naturen. La 
det vrere en hovedregel at vi skal m0te 
naturen og landskapet med respekt og 
forstaelse, men ikke med selvutslet
tende underdanighet. Vi kan nok i 
praksis ofte ha behov for a kamuflere 
det vi gjlbr pa grunn av manglende 
evne eller vilje til a gj0re det gode. 
Men det rna likevel vrere et prinsipielt 
riktig standpunkt at landskapet skal 
brere et reelt preg av var virksornhet. 
Vi kan ikke la landskapet vart ut
vikle seg til et kulisse- eller karnu
flasjelandskap. Vi rna lrere oss til a 
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EUROPEISK DEKLARAS JO N FOR 

VERN 
OM 
VANNET 

sjon» (European Water Charter). De rent og nok vann. Det betyr likevel 
klarasjonen - som ble godkjent av ikke at var situasjon nar det gjelder 
ministerkomiteen pa forsommeren vannforurensninger er slik at den 
1967, er holdt i enkle og anskuelige europeiske kampanje ikke har noen 
vendinger og sikter i f0rste rekke pa a aktualitet under norske forhold eller 
gj0re allmennhet og myndigheter opp at det forel0pig ikke er n0dvendig a 
merksom pa alvoret i situasjonen foreta seg noe for a verne vannfore
nar det gjelder vannforurensninger. komstene. I de deler av landet der 

Vanndeklarasjonen ble offentlig befolkningskonsentrasjonen er srerlig 
gjort ved en h0ytidlig seremoni i stor, er forurensningsproblemet ikke 
Strassbourg 6. mai 1968, og publi ulikt det en kan finne i andre euro
sert samtidig i alle Europaradets med peiske land. Men ikke minst burde 
lemsland. Tanken er at dette skal viir relativt gunstige utgangsstilling 
danne innledningen til en europeisk tilsi at en gjennom en helhetsplan
kampanje for vern om ferskvanns legging av arealutnyttingen - i prin
ressursene, som sa skal kulminere sippet omfattende hele nedslagsdistrikt 
under det europeiske naturvernar - s0ker a bevare vannets naturlige 
1970, muligens ved at det da fremleg kvalitet der det enna er mulig samt a 
ges utkast til en mer bindende euro forebygge eller heIst redusere for
peisk konvensjon. urensningsarsakene i 0vrige vassdrag. 

Norge er kanskje det land i Eu Dette fordIer savel et helhetssyn pa 
ropa som hittil har vrert gunstigst ressursutnyttingen over store omrader 
stillet nar det gjelder tilgang pa bade som en mest mulig langsiktig vurde-

Om dere synes valine! er ille, Scl kan dere bare ta dere ell 
ILIr hit opp og kjenne ptIlu/ta i 

Et av de naturvernproblemer som for 
tiden vekker alvorligst bekymring hos 
Europas sterkt industrialiserte land, er 
forurensningen av elver og innsj0er og 
reduksjonen av ferskvannsforekomst
ene. 

Vassdragene er ofte intet enkelt 
lands eiendom, men krysser i mange 
tilfelle nasjonale grenser. Forurens
ning eller fjerning av vann i ett land 
viI da ha f01ger ogsa for nabolandet. 
Men selv om vassdragene ikke direkte 
krysser statsgrenser, er bevaringen av 
rent vann og nok vann i var tid ikke 
bare en sak for det enkelte land. I 

naturens verden kjennes ingen stats
grenser - biologisk sett er en ver
densdel en bedre enhet. Utnyttingen 
av den viktige hjelpekilde som fersk
vann utgj0r, peker seg derfor ut som 
en sak egnet for internasjonale av
taler. 

I 1965 diskuterte Europaradets par
lamentariske forsamling en alarmer
ende rapport fra den belgiske senator 
Georges Fusio Housiaux om den 
kritiske vannsituasjon i Europa. Euro
paradets komite for vern om natur og 
naturressurser fikk seg overdratt a ut
forme en «Europeisk vanndeklara

forme det vi gj0r pa en slik mate at 
det kan aksepteres. 

I blant blir det uttrykt betenkelig
heter nar det gjelder sp0rsmalet om 
hva yare etterkommere viI si om var 
virksomhet i landskapet. Utvilsomt er 
slike tanker et nyttig korrektiv for 
oss alle. Men det ligger i sakens natur 
at ingen av oss far vite svaret. Det 
rna n0dvendigvis vrere forbeholdt vare 
etter kommere. 

Jeg f01er meg imidlertid temmelig 
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sikker pa at dommen bEr hard der
som vi lager vart landskap ved a 
skjule og kamuflere var virksomhet. 
Vi rna nok angripe saken adskillig 
mere direkte. Vi rna ga inn for a 
forme vaet kulturlandskap med fan
tasi og fornuft, og med like stor iver 
som vi na f. eks. bruker pa a forme 
yare hus og hjem. Vi rna ogsa pr0ve 
a bruke landskapet pa en slik mate at 
vi ikke avskjrerer vare etterkommere 
muligheter for a bruke det annerledes. 



ring av hva som vii vrere mest sam
funnsgagnlig om 10 - 20 eller 50 ar 
eller mere - det vii da antagelig ofte 
vise seg at den billigste 10sning pa kort 
sikt og for et mindre geograIisk om
nide pa lang sikt vii bli den utjenligste 
og kostbareste. En rna derIor uttrykke 
hapet om at «vannkampanjen» rna 
fa den fulle st0tte ogsa i vart land. 

I. Intel 	liv ulen vann. Van net er en 
rikdom som er uunnvmrlig for all 
menneskelig virksomhel. 
Yann nar jordoverflaten fra atmo

sfreren hovedsakelig i form av regn 
og sn0. Bekker, elver, breer og inn
sj0er er de viktigste kanaler for avl0p 
til havet. Under sitt kretsl0p blir vann 
holdt igjen i jorden, i vegetasjon og i 
dyr. Det gar tilbake til luften hoved
sakelig ved fordampning og plante
transpirasjon. Yann er menneskenes, 
dyrenes og plantenes flbrste behov. 

Nesten 2/3 av menneskenes vekt og 
ca. 9/10 av plantenes bestar av vann. 

Menneskene er aVhengig av vann 
til drikkevann, nreringsmidler og vask, 
som energikilde, som et n¢dvendig 
materiale til produksjon, som trans
portmiddel , og til rekreasjon, som den 
moderne livsf0rsel gir et stadig 0kende 
behov for. 

II. 	Ferskvannskildene er ikke uut
If/Jmmelige. Del er nf/Jdvendig a 
bevare, konlrollere og f/lke demo 

Den eksplosive befolkningsvekst og 
industriens og jordbrukets 0kende be
hoy medf0rer en stadig sterkere be
lastning pa vannressursene. DBt vii 
bli umulig a dekke disse behov og 
oppna en 0kende levestandard med 
mindre hver enkelt av oss betrakter 
vann som et verdifullt rastoff som 
rna bevares og brukes med fomuft. 

III. 	A forurense vann er a skade 
menneskene og andre levende 
vesener. 

Yann i naturen inneholder gavn
lige organismer sam hjelper til a 
holde det rent. Hvis vi forurenser 
van net, 0delegger vi disse organis
mene, avbryter den selvrensende pro
sessen, og endrer kanskje det levende 
medium pa en ugunstig og uopprette
Jig mate. 

Overflate- og grunnvann rna vernes. 
mot forurensning. 

Enhver st0rre reduksjon av vann
mengden og forringelse av vannkvali
teten, bade nar det gjelder rennende 
og stillestaende vann , kan skade men
nesker og andre levende vesener. 

IV . Vannkvalil eten ma holdes pa et 
niva som gjor det egnet for de 
formal vannel skal brukes til. 

Disse kvalitetskravene kan variere 
for de forskjellige formal. Siden alt 
liv pa jorden i sin uendelighet av for
skjellige former er aVhengig av van
nets mangfoldige egenskaper, rna det 
treffes foranstaltninger for sa langt 
som mulig a sikre at vannet beholder 
sine naturlige egenskaper. 

V . 	Nar vann ! f/J res tilbake lil en felles 
kilde rna det ikke skade den fram
tidige bruk av den felles kilde. 

Forurensning er en forandring av 
vannets kvalitet, som vanligvis er 
fonhsaket av mennesker, og som gj0r 
det ubrukelig eller farlig for men
neskelig konsum eller anvendelse i 
industri, jordbruk, fiske, til rekrea
sjon, for husdyr og ville dyr og fugler. 

T0mming av kloakk eller spillvann 
som foni.rsaker fysisk, kjemisk, orga
nisk, termisk eller radioaktiv for
urensning rna ikke sette menneskenes 
helse i fare og rna ta hensyn til den 
kapasitet som de vannkilder som det 
tilflyter har til a assimilere (ved for
tynning eller selvrensning) det avfall 
som t0mmes ut. 

VI. 	Tilstrekkelig vegetasjon, s(ulig 
skog, er nf/Jdvendig for a bevare 
vannressursene. 

Det er n0dvendig a bevare vege
tasjonen, fortrinnsvis skogene, og a 
slbrge for a gjenopprette den hurtigst 
mulig der hvor den er forsvunnet . 

Skogvernet er en faktor av st0rste 
viktighet for a stabilisere nedslags
feltene og vannsystemet i disse. I til
legg til sin 0konomiske verdi gir 
skogene muligheter for friluftsliv. 

VII. 	Vannressursene ma kartlegges og 
beregnes. 

Ferskvann som kan anvendes til 
nyttige formal representerer mindre 
enn 1 % av alt vann pa jorden og det 
er meget ulike fordelt. 

Det er n0dvendig a kjenne over
flate- og underjordiske vannkilder og 
ta med i beregningen vannets krets
J0p, kvalitet og anvendelse. 

VIII. 	En klok f/lkonomisering med 
vannressursene rna planlegges 
av angjeldende myndigheter . 

Yann er en naturrikdom som kre· 
ver en plan legging som kombinerer 
korttids- og langtidsbehovene. Det 
kreves et Jevedyktig vannforsynings
program som rna omfatte forskjelige 
tiltak for bevaring, avl0pskontroll og 
fordeling av vannressurser. Yidere er 
det 00dvendig a utvikle og forbedre 
teknikkene for anvendelse, tilbake
f0fing og rensning av vannforsyning
ene for a opprettholde bade kvalitet 
og mengde. 

IX. 	Bevaring av vannressursene kre
ver intensivert forskning og in
formasjonstjeneste. 

Forskning angaende vann i sin al
minneJighet og spillvann i srerdeles
het b0f oppmuntres pa alle mUlige 
mater. Midler til a skaffe opplys
ninger b0r 0kes og intemasJonal ut
veksling fremmes; samtidig er tek
nisk og biologisk opplrering av kvali
fiserte folk n0dvendig pa de forskjel
Jige omrader hvor man arbeider for 
dette. 

X . 	Vann er en felles arv h vis verdi 
rna anerkjenes av aile . 

Aile mennesker er konsumenter og 
brukere av vann og er derfor ansvar
lige overfor andre brukere. A bruke 
vann tankel0st er a misbruke var 
naturtarv . 

Xl. Forvaltningen av vannressursene 
h(/)r baseres pa de naturlige ned
slagsfelt og ikke pa poliliske og 
administrat ive grenser . 

Overflatevann renner bort langs de 
bratteste formasjoner og samler seg 
til bekker og elver. En ely og dens bi
elver er som et tre med mange grener, 
og de tjener et omrade som vi kaller 
et nedslagsfelt. 

Innenfor et nedslagsfelt er all bruk 
av overflatevann og grunnvann inn
byrdes aVhengig av hinannen og b\!Jr 
administreres under hensyntagen til 
denne innbyrdes avhengighet. 

XII . Vann kjenner ingen grenser. 
Internasjonale problemer som opp

star i forbindelse med bruken av 
vann b¢r avgj0res ved gjensidig av
tale mellom de angjeldende stater for 
a bevare kvaliteten og de n0dvendige 
mengder av vann. 
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JO N MOE 

FUGL OG FURU 

TEGN: EINAR MELING 

Den skulle du ta, sa den gamle, 
kloke far min - han f0lgde ein 

runde kring hytta. Staven hans peika 
pa ei t0rr-furu som har stiitt her sa 
lenge i denne tilstand at ho har fatt 
eit gildt skjegg av lay pa aile greiner 
i staden for bar. - Hogg henne ned, 
det er ikkje lite tyri-ved i slikt eit troll, 
sa far. 

Han har sans for det som er vak
kert i naturen , gamle-guten, men ikkje 
noko sxrieg utvikla syn. Ei rank bj0rk 
er makelaus, let han, enda ho har 
syskenborn som er like fine i alle 
haugar her. Men det er dette at ho er 
sa rak, sa rettpeikande opp i luft og i 
ver. 

Og ein veg som er bein og ein aker 
som er rettvinkla, det er bra. Det kan 
sakte to last a sja runde former og 
kr0ll pa ei trivnads griserumpe, men 
geometriske m0nster skal vera greie 
og elementxre: Den stuttaste lin a mel
10m to punkt ma ikkje bukta seg som 
ein makk gjennom graset, men stii 
som kvinten pa ei fele, og vinkelen 
b0r heist vera pa 90 grader, sa mykje 
ein veit kva ein har a halda seg til. 

Men det var denne t0rr-furua var. 
Har ho da nokongong vore predesti
nert til brense1? Sa h0gt til fjells som 
500 meter er ver og vind i stand til a 
halda voksterviljen i age og vinkelen 
or lage. Rakt nytte-t0mmer veks lagt 
i liene og nede pa dalbotnen. Her 
kan ein i beste fall ikkje venta a 
finna anna enn sj0lvvaksne batrong
emne og vyrke til krakksete og slikt. 
Det er sterk material, for arringane 
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syner stundom berre halvmillimeteren 
tilvekst for aret. Og etter hundre ar 
eller meir har livsevna svikta. Ei grein 
vart vindsvidd fordi safta ikkje ville 
sirkulera som f0r. Og sa f0lgde grein 
etter grein og toppen med. Nalene og 
dei gamle konglane datt og dreiv, og 
vinden spela ein likferdstone i den 
snaue krona. Men fugl song liksom 
f0r, og haren fann nattely i ei halv
tekkje ved rota. Ikkje sansa dei at 
bestefar eldest, ikkje ville dei av
skriva eit trufast tre fordi det skranta 
og miste baret. 

Sja pa treet! Det tok pa seg eit 
nytt liv. Det gjorde kontrakt med 
skjegg-lavet og det forherda seg med 
ein veldig tyri-straum som steig langt 
opp i leggen og konserverte for sju 
hundre ar, medan greinene skapte seg 
om til t0rrkvist av det slaget som 
ikkje gjev etter sa snart, anten for 
storm eller 0ks. 

Og slik har dette treet vorte staande 
i rotverket sitt, eit overhendig feste 
med armar tjukke som Jar ut over 
berget, med eit tak i vokstergrunnen 
som aldri viI slitna - ikkje f0r aldrar 
er farne og andre tre, som enno er 
uf0dde, har vakse seg fast pa same 
maten. Det er eit godt tre a ha sta
ande, for det er eit vakkert tre mot 
morgonhimmelen og kveIdshimmelen 
og fullmanen, men fyrst og fremst 
fordi det er eit symbol. 

Kvapa da? 

Det kan du sj0lv finn a ut. Og gjer 
du ikkje det, kan du likeve1 fa koma 
og sja det, oppleva det. No i mai 
«spelar liv um land og strand» som 
Garborg sa det, vel utan a tenkja pa 
noko sxrleg slags spel. Men det gjer 
eg, for her har me orrespel sa a seia 
d0geret rundt. 

Den skal sta tid leg opp som vil 
kappleika med orrfuglen. Han byrjar 

i den fyrste gralysinga og er sa frei
dig at han gjerne tek oppvarmings
runden beint oppa hyttetaket, pa 
skorsteinshella dess meir - slik at 
peisen verkar som ein h0gtalar og 
den st0rste sjusovar med vakna av 
aluren. Han flytter opp i t0rr-furua, 
og snart har han lokka h0ne og sam
stundes ein rival hit i haugen. 

Ga - for musikk! 

Jorda vender seg mot sol-ljoset og 
orrfuglen gjev til beste ei opera
framsyning sa sprakande friskt og 
kunstnarieg, sa nxr innat livsens 
hjarte at ein matte vera galen om ein 
l0yste skott for a 0ydeleggja dette. 

Fra ein glugg pa hems en i hytta ser 
ein alt saman som fra kongelosj en, 
den blanke blasvarte, spraglete og 
kvitflekka fj0rhamen, dei kraftige 
f0tene og ixrne, dei villfagre augo og 
framfor alt dei lysande raude augne
brunene; aldri nokon teknikk kunne 
skapt slik ein raudfarge , og ingen 
diktar eit slikt skodespel. 

Men hogg eg furua , ville ikkje 
orren kjenne leik-plassen sin att. Stjer
nene som blinkar mellom lavskjegget 
ville rapa i protest og 0ydeleggja 
jorda som eg 0ydelegg treet. Og orr
hanen, som smaug seg fast i uthuset 
og vart fanga av viljuge hender her 
ein morgon, han var sj0lvsagt sentrum 
i eit sjeldsynt hende - me tok han 
inn og sag pa han og fargefotograferte 
han. Men me let han fara , det rann 
ikkje ein drape av ein tanke i nokon 
av oss at me skulle avliva han for a 
fa ei god, ulovleg halvanna-kilos steik 
og attpa-til heile fuglen som utstoppa 
trofe. 

Nei, treet og orrhanen - det er ein 
del av var natur som ein ikke plent 
skal brenna eller eta opp. Det er vart 
eige, yare dyre arvelut. Og dei er 
gode nasjonal-symbol, heriege aha! 

I~I 
., !1 
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Tegl1. Einar Meling. 

BJ0RN BJ0RNSRUD 

STREIFTOG I NATUREN 


SOy i roo 

At bj\<'Jrnen gar i hi og sover vinteren gjennom vet aile, men 
de fleste vet ikke at bj\<'Jrnen ikke sover dyp vinters\<'Jvn. Den 
sover forholdsvis lett, lar seg vekke under s\<'Jvnen og kan 
va:re i full aktivitet pa ganske kort tid. 

Skal vi forsta forskjellen mellom lett og dyp vinters\<'Jvn 
rna vi se litt pa forskjellen mellom varmblodige og vekse1
varme dyr. 

De varmblodige dyrene, pattedyrene og fuglene, har en 
kroppstemperatur som er konstant nar de er i full aktivitet 
uansett hvordan temperaturen i omgivelsene svinger, som
mer som vinter. 

De vekselvarme dyrene som omfatter aile dyr unntatt 
pattedyr og fugler, - for eksempe1 insekter, fisker og kryp
dyr har en kroppstemperatur som f\<'Jlger temperaturen i 
omgivelsene. 

Pattedyr og fugler som sover dyp vinters\<'Jvn eHer som 
kan regulere kroppstemperaturen i takt med temperaturen 
i omgivelsene har noe av begge disse egenskapene. De er 
pa en mate bade varmblodige og vekselvarme. 

Rvilke dyr som sover lett vinters\<'Jvn, og hvilke dyr som 
sover dyp vinters\<'Jvn finner vi ut nar vi maier temperaturen 
hos dyrene nar de er i full aktivitet og nar de er gatt i 
vinterdvale. 

Bj(llrnen som sover lett vinters\<'Jvn har en kroppstempera
tu r nar den sover i hiet om vinteren pa ea. 34° C. Denne 
temperaturen ligger bare 3 grader under den temperaturen 
bj\<'Jrnen har i vaken tilstand og langt over temperaturen i 
omgivelsene. BjNnen er og blir et varmblodig dyr ogsa i 
hidvalen. 

Et arktisk jordekorn som sover dyp vinters\<'Jvn har ogsa 
en kroppstemperatur pa 37 Co nar det er i full aktivitet, 
men etter at det har gatt i hi synker temperaturen raskt til 
4° C, en temperatur som bare er ubetydelig h\<'Jyere enn om
givelsene rundt dyret. I denne til stand puster ekornet bare 
3 ganger i minuttet og hjerteslagene er sa svake at det ikke 
er mulig a h\<'Jre dem med et Iytteapparat en gang. Dyret 
vakner f\<'Jrst opp av denne bevisstl\<'Jse tilstanden nar tem
peraturen i omgive1sene blir h\<'Jy nok. 

Elant pattedyr i Norge er det bare piggsvinet, flagger
musene og bj\<'Jrkemusa som sover dyp vinters\<'Jvn. A v norske 
fugler kan tarnsvalen, og kanskje ogsa nattravnen, regulere 
kroppstemperaturen i takt med de daglige temperatur
forandringene. 

Vei en ett\<'Jre i handen. Tenk deg en bitte liten mus med 
langt spisst tryne, bare 4 em lang med samme vekt som ett
Nen, og du har stiftet bekjentskap med et av verdens minste 
pattedyr, etruskerspissmusen, som holder til i Middelhavs

Bjlilrkemus omradet. 
Radde du hatt anledning til a holde den i handen ville 

du kanskje sett de raske hjerteslagene til et engstelig vesen. 
Men det er ikke bare pa grunn av engstelse at etrusker
spissmusens hjerte slilr raskt. Sma dyr lever «fortere» enn 
st\<'Jrre dyr og spissmusene er av de dyrene som lever 
dortest». En spissmus rna spise sa a si uten stans for a 
kunne holde seg i live og den spiser sin egen vekt i mat 
hver dag. Ja, den er sa gradig at den ikke unnser seg for a 
spise opp en rival av sin egen art. 

En spissmus er ikke innstilt pa a faste, det vii koste den 
Iivet. 

Spissmusene kan du stifte na:rmere bekjentskap med hvor 
som heist i landet. Men du rna ut om kvelden og natten 
hvis du skal finne dem, det er da de er pa ferde. 

Vi har tre spissmusarter i Norge, den minste av dem, 
dvergspissmusen er den minste nord for Alpene og veier 
bare to gram, et halvt gram mer enn etruskerspissmusen. 

Spissmusene er ikke sa:rlig likt av rovpattedyr eller rov
fugler. Grunoen er moskus, et stoff spissmusartene skiller 
ut av to spesielle kjertler pa siden av hodet. Lukten holder 
andre dyr pa avstand, eller tar dem til a «rynke pa nesen»,Spissmus 
miste appetitten og forlate det drepte dyret uspist. 

KJ0P MEDLEMSNALEN! 
Forbul1dets vakre emblem er na a fa kjopt som medlemsnal, ut
fOrt i nysolv med vekstmotiv i gronn emaljelakk. Stl/Jrrelse 
9 X 9 mm. Prisen er kr. 5,-. Bell/Jpet kan sendes til postgiro 
nr. 9460, bankgiro 6001.05.70835, eUer i frimerker direkte til 

Norges Naturvernforbund, Akersgt. 63, Oslo 1. 
m 
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Kravom 

ulvefredning 

N orsk-Svensk Forening arrangerte siste 
host en meget vellykket naturvern
konferanse i Oslo. Hovedtemaet var de 
store rovdyras fremtid i Norden, og 
felles nasjonalparker. 

I januar i ar gjorde Norsk-Svensk 
Forening en henvendelse til regjeringen 
om a sette i verk tiltak for a hindre ut
ryddelse av truede rovdyrarter pa den 
skandinaviske halvoy. Det ble her spe
sielt pekt pa nodvendigheten av oye
blikkelig totalfredning av ulv. Hen
vendelsen var basert pa folgende ut
tal else som ble vedtatt av de ti panel
deltakerne etter konferansen: 

Norsk-Svensk Forening arrangerte 31. 
oktober 1967 en naturvernkonferanse i 
Oslo for a dr¢fte muUghetene for en 
feUes I1O/·disk innsats i naturvernarbeidet. 
Paneldeltakerne var spesialister pa for
skjellige omrader innen naturvernet fra 
Sverige, Finland og Norge. 

Problemene som ble drf/Jftet var f¢rst 
og fremst felles nasjonalparker i grense
omradelle og n¢dvelldigheten av feUes 

malsetting i behandlingen av bestandene 
av truede dyrearter. 

Spesielt ble muligheten tor feUes inn
sats for a bevare de fire store rovpatte
dyr - bj¢rn, gaupe, jerv og ulv - som 
elementer i skandinavisk fauna, viet al
vorlig dr¢fting. Det var enighet om at et 
koordineringsarbeid her var ¢nskelig og 
n¢dvendig, og at det gis h¢y prioritet, 
da det haster sterkt. 

opprettelsen av nasjonalparker, om 
mulig feUes for de nordiske land, kan 
were til hjelp for de truede rovdyrene 
under forutsetning av at de omrader som 
legges ut til nasjonalparker gjf/Jres til
strekkelig store. Pa grunn av at de dyr 
det her gjelder, streifer sa vidt omkring, 
er en slik forholdsregel likevel ikke til
strekkelig. Andre mer generelle beskyt
telsesatgjerder vii were pakrevet. 

De data som ble fremlagt, viste at for 
ulvens vedkommende er stillingen sa al
vorlig at hvis den ikke f/Jyeblikkelig bUr 
gilt et bedre vern, vii den i l¢pet av 
ytterst fa ilr kunne were forsvunnet fra 
Skandinavia. Selv om en totalfredning 
gjennomff/Jres straks over hele Norden, 
er det dog ikke sikkert at arten vii kunne 
overleve her. 

I Sverige er ulven for tiden total
fredet, men pa grunn av ulvens vand
ringer ma alle de land den feUes stamme 
tilhf/Jrer were med i dette vernearbeidet 
dersom det skal ha noen virkelig effekt. 
Hvis saken bUr gjenstand for lang va rig 
debatt og behandling, vii ulven h¢yst 
sannsynlig i mellomtiden were utd¢dd. 

Oslo/Helsinki/Stockholm, desember 1967 

Olav Gja;revoll (sign.) 
professor 

Alf lohnels (sign.) 
professor 

Rolf Vik (sign.) 
professor 

Erkki Pulliainen (sign.) 
dr. philos. 

Bertif Haglund (sign.) 
jagmastare 

Pa mote i februar i ar ble Norsk
Svensk Forenings henvendelse til re
gjeringen behandlet i Norges Naturvern
forbunds styre, som gjorde dette ved
taket: 

NNV slilller opp om Norsk-Svensk 
Forenings henvendelse til Regjeringen av 

Svein Myrberget (sign.) 
Vitensk. konsulent 

Nils Linnman (sign.) 
redaktor 

Klaus Kjelsrud (sign.) 
forr.forer 

1. O. Petterson (sign.) 
jagmastare 

Ragnar Frislid (sign.) 
redaktor 

10. januar 1968 om ¢yeblikkelig total
fredning av ulven. Sa;rUg understrekes 
f/Jnskeligheten av at det las kontakt med 
samenes na;ringsorganisasjoner med 
tanke pa en erstatningsordning nilr ulv 
dreper lamrein. 

i~~~Jl!~!~ 

Om fuglekasser 

Den som onsker a va;re husvert for en 
laksand, en haukugle eller i all be
skjedenhet en blameis, kan ikke skaffe 
seg no en bedre start enn den Bjorn 
Bjornsrud gir ham i «Fugler og fugle
kasser». Den vesle handboka er spekket 

Mat for milliarder 
av 
Magnar Norderhaug 

En menneskehet som ariig oker med 70 
millioner sultne munner tvinges na til a 
se seg til bake. Betrakte sin utplyndrede 
klode, ofret pi\. «utviklingens og fram
skrittes» alter. Menneskehetens storste 
villfarelse, troen pa at jordens natur
tilganger var uttommelige, er langsomt i 
ferd med a spille falitt. 

Matvareproduksjonen holder ikke tritt 
med befolkningsokningen. Iordens fersk
vannstilganger er i ferd med a odelegges. 
Vi er i ferd med a rokke ved hele vart 
eksistensgrunnlag, sage av den gren vi 
sitter pa. 

I kjolvannet av befolkningseksplo
sjonen og det misbruket av naturres
sursene som na truer med a odelegge 
ethvert framskritt, rettes sokelyset i ok
ende grad mot naturen selv. Menneskets 
avhengighct av sitt naturmiljo, for
staelsen for samspillet i naturen og de 
drastiske konsekvenser dette rna fa, er i 
ferd med a skape en fullstendig ny
tenkning pa biologisk grunnlag. 

En av de mest framstaende talsmenn 
for den nytenkning som na finner sted, 
er professor i livsmiddelforskning og 
¢konomisk geografi ved Michigan State 
University, svensken Georg Borgstrom. 
Mer enn noen har han gjennom sin fore
drags- og forfattervirksomhet maktet a 
spre kunnskap om den krasse virkeligbet 
vi befinner oss i. Dette gjelder bl. a. 
has bok «Mat for milliarder» (Gylden
dal, 1968). Borgstroms biologiske innsikt, 

med opplysninger ikke bare om hvordan 
en sneki-er sammen fugleholker av ymse 
slag, men ogsa om hvordan en skal fa 
fuglene til a akseptere boligen. Fuglenes 
plass i naturens maskineri er ogsa be
handlet, og vi far vite hvorfor det i dag 
er nodvendig at de hullrugende fugle
artene far hjelp. Einar Melings over 40 
tegninger er bade instruktive og vakre. 

Bjf/Jrn Bj¢msrud: Fugler og fuglc
kasser. Tegn. av Einar Me/ing. 
Cappelen. 

hans store kapasitet og evne til an
skueliggjorelse setter han i sa;rstilling ved 
framstiUing av disse problemene. 

Hans gjennomgaelse av biologiske 
potensialer og befolkningstilveksten i de 
mest betydningsfuUe omrader av kloden 
bor mane til ettertanke og fjerne dagens 
blaoydhet og overdrevne optimisme. Han 
papeker videre det skremmende ved at 
en rekke kjempeprosjekter i u-land for
svinner under etableringen, oppslukt av 
den raske befolkningstilveksten. 

Belysende for dette sisle er Borgstroms 
analyse av det store Assuanprosjektet 
som etter planen vii gi Egypt 400000 
hektar nytt akerland. Anlegget ble pa
begynt i 1960 og ventes fuUfort i 1975. 
I 1975 viI landet sannsynligvis ha 14 
millioner flere munner a mette enn da 
dam men ble pabegynt. Selv med den na
va;rende lave na;ringsstandard vii Assuan
prosjektet bare gi mat til ca. en femte
del av befolkningstilveksten i anleggs
perioden. 

Vi lukker oynene for befolkningstil
vekstens dimensjoner, overvurderer 
naturgrunnlaget og den biologiske pro
duktivitet under andre himmelstrok. 
Store arealer i Sor-Amerika spoleres av 
eros jon og rovdrift. Afrikas protein-svikt 
er enorm tross aile konferanser og ut
redninger. Australias framtid som global 
matvareprodusent blir en illusjon i lys av 
vannmangelen og den asiatiske kjempes 
enorme befolkningstilvekst. Europas stil
ling karakteriserer Borgstrom som en 
«dans macabre», en episode pa vei mot 
sin avslutning. Vi opprettholder store 
deler av var levestandard pa protein
tilganger fra andre omrader. Omrader 
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hvor befolkningstilveksten snart vii 
umuliggj0re en f0de-eksport. 

Overalt er mennesket i ferd med a 
komme til kort. pa tr~ss av tekniske 
framskritt. Med var kllllsviertro pa tek
nikken og dens mllligheter har vi tatt 
oss vann. over hode pa nesten aile felt. 
Nar vi vii forlate var fantasiverden og se 
rea Ii tetene? 

Borgstrom retter her uhyre krasse 
men vektige angrep. De rammer poli
tikerne sa vel som vitenskapsmennene. I 
sin redsel for ikke a bli betraktet som 
framskrittvennlige voterer de for mil
liarder til atom- og romforskning, mens 
livsviktige vitenskapsgrener sultefores. 
(Vi finner vel en parallel! her hjemme, 
dersom utbyggingen av fargefjernsynet 
settes i gang i en tid der million
investeringer vii kreves i vart miljovern.) 

Vitenskapen forer videre an i et tek
nisk sirkus for massen. Astronautene, 
var tids gladiatorer, er ikke lenger bare 
folkehelter. De er blitt symboler pa 
vart «teknisk/vitenskapelige mesterskap». 
Samtidig forsynes F AO med et ars
budsjett som er mindre enn hva New 
York bruker til sn0rydding. 

Assuan-dammen krever 4.87 mill. 
svenske kroner. Bare tegningen til 
Apollo-prosjektet krever 125 mill. sv. 
kroner. Har vi kastet fornuften helt over 
bord? Vi rna redde jorden, vart eget rom
skip for vi tenker pa andre. Vi rna fri
gj0re oss fra den tekniske trangsynthet 
og se hva som er uvesentlig og vesentlig 
i var tid. Det b0r tilflZlyes at Borgstr0ms 
omtale av romforskningsprosjektene bare 
er ment som et eksempel pa et alment 
sloseri til uvesentlige forskningsfonnal. 
Vi trenger ikke ga utenfor vart lands 
grenser for a finne tilsvarende eksemp
ler, i en tid da rasjonelle utnytte lses
planer for Yare naturtilganger og miljo
beskyttende tiltak vii trenge store sum
mer. Det kreves en ny prioritering. En 
rea li sme som mobiliserer forskningens og 
teknikkens ressurser i en konst ruktiv 
kamp for menneskehetens eksistens. Vi 
har ikke rad med noe annet enn a for
s0ke a redde verden. 

Svikten i matvareproduksjonen, mis
bruket av naturtilgangene og den 0kende 
verdensbefolkningen har allerede inn
ledet katastrofen. Men den velnrerte 
verden, minoriteten , famler enna i ufor
stand. 

Professor Borgstr0m er i dag en av 
de mest kvalifiserte talsmenn for de syns
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Myrene i Oslomarka 
av 
Ola B0rset 

Under en skogbefaring i Erzgebirge for 
noen ar siden var det som eget punkt 
lagt inn en liten myr. For meg som nord
mann virket dette noksii. dagligdags, men 
stor var begeistringen blant de mellom
europeiske deltagere. Myr og myrvegeta
sjon var tydeligvis sjelden yare i disse 
trakter. 

Her i landet har vi veldige myra realer 
- ca. 21 mill. dekar under skoggrensen. 
Dette utgj0r ca. 6 % av landets total
areal. En skulle da ikke tro at myr var 
noe det var nodvendig a verne om hos 
oSS. Og i brosjyren «Skogbruk og frilufts
liv» slas det da ogsa fast at vi har intet 
a frykte om skogbrukerne setter inn all 
sin kraft , med rnoderne maskiner og 
kunstgj0dsel, for a dyrke skog pa myr. 
Sett i landsmalestokk og totalt er nok 
delle riktig, men lokalt og i spesielJe 
tilfelle, stilJer saken seg otte helt ander
ledes. Det fins mange srerpregede myrer, 
kanskje srerlig de nreringsrike (eutrofe) i 
S0r-Norge, som lett kan bli borte i var 
streben etter produktivitet. Professor Ulf 
Hafsten har i Norsk Natur, nr. 4, 1965, 
gitt en oversikt over den vitenskapelige 
verdi myrene har. Og etter initiativ av 
professor Olav Gjrerevol! har man na 
tatt opp arbeidet med myrtypereservater 
her i landet Rundskriv har gatt ut til 
skogsfolk, institusjoner m.v. 

Av spesiell interesse er del a sikre seg 
at et rimelig antall myrer blir bevart i 

punkter og den nytenkning som na nod
vendigvis rna vinne innpass om for
nuften far rade. 

«Mat for milliarder» er mer enn en 
samling nadel0s kritikk av navrerende 
oppfatninger og illusjoner. Det er et 
banebrytende og konstruktivt budskap 
med vidtrekkende konsekvenser. Ikke 
minst setter den det moderne naturverns 
gnmnprinsipp: en framsynt og avveid 
disponering av vare naturtilganger, i sitt 
rette perspektiv. Globalt, savel som i 
lille Norge -. 

Georg BorgslrOm: Mat tor mil
liarder. Kjempetakkel. Gy/dendal. 

merheten av byer og annen tettbebyg
gelse. Oslo-marka kommer her sterkt i 
sokelyset. En av dem som har sett med 
uro pa skogkultivering pa myr i Oslo
marka er forstkandidat Ragnvald Aa
heim. For a vite hvor saken star, har 
Aaheim foretatt en registrering av myrene 
i Oslo-marka. Ved etter kart personlig a 
opps0ke st0rstedelen av myrene, har han 
klassifiserl dem i 7 grupper, etter 
graden av naturtilstand. Aaheims under
s0kelser om fatter Oslo kommunes skog, 
pluss et par mindre statsskoger. 5 tur
omrader: Bogstadmarka, Frognerseter
marka, Skarmarka, Lillomarka og 0st
marka er studert. 

Aaheims unders0kelser viser at mange 
av myrene i Oslo-marka etter hvert blir 
borte grunnet grofting, gj0dsling og 
planting for produksjon av skog. I 
Frognersetermarka har han nummerert 
111 myrer. Av disse er 98 undersokt. 
Omlrent halvparten av myrene er i ferd 
med a forsvinne. I Lillomarka har kulti
veringen gatt enda lenger. Av 43 under
s0kte myrer er bare 8 ur0.rte, egentlige 
skogsmyrer tilbake. I 0stmarka er ca. 
30 % av myene fremdeles intakt. 

Aaheim konkluderer med at bade Oslo 
kommune og staten rna ga til fredning 
av de myrer og tjern som fremdeles er 
urort i disse omrader. 

Hvorfor er det sa om a gjore a sikre 
seg at det ogsa i fremtiden vii finnes 
myr i Oslo-marka? 

Selvsagt kan det for turfolk bli for 
mye av myr. A vandre lenge over store 
myrer sommers tid kan en nok bli lei 
avo Men i skogsmark er myrer, sma eHer 
store, en behagelig avveksling, vinter 
som sommer. Myrene danner naturlige 
apninger i skogen. De har sin egen 
vegetasjon, som er verdt et studium for 
seg. Langs kantene vokser ofte lauvkratt, 
som gir dyrelivet rike muligheter. En 
skal vel heller ikke glemme multene. 
Om vinteren kan myrene vrere fine 
tumleplasser for skiloperne. 

Hva skjer sa ved kultiveringen, og 
hvorfor frykter man den? 

For det [0rste virker den modeme 
skogsgrofting, utfort med gravemaskiner, 
store gr0fteploger elJer groftefresere 
svrert skjemmende pa skogslandskapet. 
Det blir stygge sar, som riktignok delvis 
leges, men f!<lrst etter mange ar. 

For de annet blir myrene med store, 
dype gr!<lfter og svrere gr0ftekast nrennest 
utrafikerbare, det gjelder srerl ig om SOffi

meren, men ogsa for skil0peren skapes 
ofte leie hindringer. 

Og for det tredje, og det er selvsagt 
det verste pa lang sikt, forsvinner jo 
myrene. De naturlige apninger, med sin 
spesielle flora og fauna, gar over til tett 
skog, som i hvert fall den forste tiden 
ofte kan vrere meget vanskelig a forsere. 
De opprinnelige myrer bUr da en. del 
av skogen, som blir et variasjonselement 
fattigere. 

Nar skogkultivering pa myr har okt 
sterkt i de senere ar, skyldes det mekani
sering av groftearbeidet og relativt rime
lige priser pa kunstgjodsel. Derfor regner 
man rned , i hvert fall for noen storre 
myrer, og i et gunstig klima, med en 
ganske god lonnsomhet pa myrkulti
vering. Men i mange tilfelle vi i det bli 
en temmelig kostbar skogproduksjon. 
Den kraftige synkning av t0mmerets rot
verdi vi har hatt i de senere ar, gjor at 
vi i dag ikke kan investere sa alt for 
meget i a sette igang den langsiktige 
produksjon som na engang skogbruket er 
basert pa. Derfor er tapet ved a la noen 
myrer ligge ofte ganske minimall. Sma 
myrer, som ofte kan vrere rene perJer i 
et turterreng, vii ikke gi noe merkbart 
bidrag til 0konomien hvis groftingen 
ikke ogsa har en bihensikt, f. eks. for 
a lette t0mmertransporten. 

Aaheim mener at Oslo Kommune na 
skoger har en utpregel «multiple use»
rna vrere ytterst forsiktig med a grofte 
ut mer av sitt myrareal. Oslo Kommunes 
funksjon. Og hvis myrene betyr noe for 
lurfolk og friluftsliv, bor de selvsagt 
fa ligge i fred. Myrarealene kan jo bare 
ligge som de har ligget, de krever ingen 
kostbar innsats av den stadig dyrere 
arbeidskraft, og selve grunnverdien for 
skogproduksjon er ikke sa stor at forst
mannen beh0ver a fortvile, fordi den 
ikke gir noen grunnrente i form av 
tommer. 

Det kan vel ikke unngas at det iblant 
oppstar en viss konflikt mellom de kon
vensjonelle forstlige synspunkter og pub
likums krav til driften. Mye kan 
imidlertid jenkes ved forstaelse fra begge 
sider. Og nar det gjelder a bevare noen 
myrer i Oslo-marka, bor man kunne 
im0tekomme publikum. Noe okonomisk 
offer av betydning er det i hvertfall ikke. 

Ragnvald Aaheim: R egislrering 
av myrenes tilstand i en del av 
Oslo-marka. N orsk geogr. Tids
skr., 1967, 39- 53. 
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NORGESNATURVERNFORBUND 

LANDSM0TET 1968 

Norges Naturvernforbunds landsmJilte hoi des I~rdag 22. juni 1968 kl. 13.00 pa 
Oppland Turisthotell, Lillehammer. 

Saksliste: 

I. 	Arsberetning og regnskap for 1967. (Se «Norsk Natur» nr. 1/68.) 
2. 	 Valg. Uttredende styremedlemmer er banksjef Johan Melander og telegraf

bestyrer S. Normann-Hanssen og varamennene fjelloppsynsmann Norman Heit
k~tter og reindriftskonsulent Loyd Villmo. 
Landsm~tet i Kristiansand 1967 nedsatte en valgkomite bestaende av f~rste

konservator Edv. K. Barth, professor Ulf Hafsten og generalsekretrer Toralf 
Lyng. Valgkomiteens innstilling vii foreligge tillandsm~tet . 

3. 	 Revisor og dennes godtgj~relse. 
4. 	 Fastsettelse av tid og sted for neste landsm~te. 
5. 	 Norges Naturvernforbunds vedtekter. Et utvalg bestaende av hovedbokholder 

Aksel Foyen, fors~ksleder Harald Sunne H~ydahl, oberst O. M. J~rgensen, 
generalsekretrer Toralf Lyng og advokat Reidar Soot fikk pa landsm~tet i 
Kristiansand 1967 i oppdrag a legge frem forslag til nye vedtekter for NNV. 
Utvalgets forslag foreligger og er i sin helhet tatt inn pa neste side. 

6. 	 Natur og Ungdom. Norsk Ungdoms Naturvernforbund. S~knad om opptagelse. 
Landsm~tet 1967 ga styret «fullmakt til a st~tte en eventuell ungdoms

organisasjon for naturvem, inntil de endelige vedtekter som tar hensyn til 
ungdomsorganisasjonen blir vedtatt eller et nytt landsm~te tar stilling til prob
lemet». 

Den 18. november 1967 ble «Natur og Ungdom. Norsk Ungdoms Naturvern
forbund» (NU) stiftet, og i brev av 21. mars i fir s~kes om tilknytning til NNV. 

I tilknytning til landsm~tet blir det om kvelden kl. 20.00 holdt et apent m~te i 
Kongresshallen pa Maihaugen med bl. a. foredrag av statsrad Helge Seip om 
«Kulturvem, milj~vern, naturvern», og et Iysbildekaseri a v fjelloppsynsmann 
Norman Heitk~lter . 
S~ndag 23. juni blir det utferd til Ormtjernkampen Villmark. Husk turutstyr. 

Deltageravgift ca. kr. 15,- pr. person. Pamelding kan skje under Jandsm~tet hvor 
ogsa nrermere oppJysninger om utferden vii bli gitt. 

Vi minner om at Lillehammer er kongress- og turistby. De som ~nsker hotell
reservasjon b~r snarest vende seg til Lillehammer Turistkontor, telf. 51098. 

Vedl eklsutvalgels forslag 
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Vedlekter jor N orges N aturvemforbLllld. 


Flertallels, Axel Foyen, O. M. J~rgensen , Toralf Lyng og Reidar Soots forslag: 

Vedtekter for Norges Naturvernforbund . 

(The Norwegian Society for Conservation of Nature, La Societe Norvegienne pour 


la Conservation de la Nature, Der Norwegische Naturschutzverband.) 


§ 1. Formal 
Norges Naturrvernforbund (NNV) - har som formal gjennom samarbeid med 

myndigheter og interesserte institusjoner, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner a 
verne om lal1dets natur med dets dyreliv, 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 spesieUe karakter under utbyggingen 

av landet og utnyttelse av dets ressurser, 
c. 	 a arbeide for opprettelse av naturvemede omrader (nasjonalparker og reservater) 

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

§ 2. Organisasjol1 
Forbundet er et landsforbund med medlemmer tilsluttet gjennom kretsforeninger, 

en egen ungdomsorganisasjon eller ved direkte medlemskap. 
Hvor forbundet ikke er representert, s~kes der dannet kretsforeninger, interesse

grupper og utvalg, eller kontaktmenn s~kes knyttet til forbundet. 

§ 3. Medlemskap 
Som medlemmer av forbundet opptas enkeltpersoner, klubber, foreninger, orga

nisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner. 
Enkeltpersoner betaler den arlige kontingent eller en engangskontingent som er 

minst det 20-dobbelte av den arlige kontingent. 
Foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner betaler a rlig 

kontingent som b0r vrere minst 10 ganger den arlige kontingent for enkeltperson. 
Enkeltpersoner tilsluttet gjennom ungdomsorganisasjonen betaler en redusert kon
tingent. 

Som reresmedlemmer eller innbudte medlemmer kan utnevnes personer som har 
innlagt seg fortjeneste ved it fremme forbundets formal. lEresmedlemmer utnevnes av 
representantskapet etter enstemmig innstilling fra landsstyret. Innbudte medlemmer 
utnevnes a v landsstyret. 

§ 4. Forbundes organer 

Forbundet har disse organer: 


Representantskap. 

Landsstyre. 

Sekretariat. 

Revisor. 


§ 5. Representantskapet 
Representantskapet bestfir av representanter for kretsforeningene, ungdoms

organisasjonen og av landsstyrets medlemmer. Hver kretsforening og ungdoms
organisasjon har rett til a sende en representant for hver pabegynt 500 medlemmer, 
dog ikke flere enn tre. 

Foreninger og organisasjoner, som er nevnt i § 3, f~rste ledd, har rett til it la seg 
representere i representantskapet ved et av foreningen eller organisasjonen utpekt 
medlem; vedkommende har ikke stemmerett. 

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

Representantskapet er beslutningsdyktig nh det er Jovlig innkalt. 
Innkallingen skjer med minst 4 ukers varsel, og sendes representantskapets med

lemmer sammen med saksliste, hmelding med utdrag av revidert regnkap for siste 
ar og valgkomiteens forslag. 	 . 

Vedtak fattes med alminnelig f1ertall; endring av vedtektene og beslutning om 
oppl0sning krever minst % fJertaH . Ved stemmelikhet gj0r dirigentens stemme 
utslaget. Rver representant har 1 stemme. Landsstyrets medlemmer har ikke 
stemmereett ved behandling av forbundets regnskap, arsmelding og ved valg av 
revisor. 


Representantskapet trekker opp hovedlinjene for forbundets virksomhet og: 

a. 	 behandler ihsmeJding og regnskap, 
b. 	 behandler forbundets budsjett, 
c. 	 avgir uttalelser og fatter vedtak i saker som forelegges av landsstyret eUer som 

er forJangt fremlagt av kretsforeninger eUer ungdomsorganisasjonen - slike 
saker rna vrere landsstyret i hende senest 2 maneder f0r representantskapsm0tet.

d. 	 fast setter kontingenten, 
e. 	 velger formann , medlemmer og varamenn til landsstyret, 
f. 	 velger en valgkomite pa 3 medlemmer, som senest 6 uker f0r neste arlige 

representantskapsm0te skal tilstille landsstyret skriftlig forslag til minst dobbelt 
antaU kandidater til valg av tiUitsmenn, 

g. 	 velge revisor og fastsette dennes godtgj0reJse, 
h. 	 utnevne reresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra landsstyret, 
i. 	 bestemme tid og sted for neste representantskapsm0te. 
Over forhandlingene f0res protokoll. 
Ekslraordincert re preselltalltskapsmrRte innkaUes nar landsstyret finner det n0d

vendig eHer minst 	"h av kretsforeningene krever det. 

Landsstyret bestemmer tid og m0tested. 


§ 6. Landsstyret 

Landsstyret bestar av formann og 6 0vrige styremedlemmer med personlige vara
menn valgt av representantskapet, mest mulig allsidig og representativt for landet. 

Formannen velges ved srerskilt valg. Viseformannen velges av og innen Jandsstyret. 
Formannen og viseformannen kan ikke vrere formann i en kretsforening eHer 

ungdomsorganisasjonen. 
Minst 3 av landsstyrets medlemmer bor vrere bosatt ved forbundets hovedsete. 

Funksjonstiden for formannen og de 0vrige styremedlemmer er 3 ar, dog sIik at 
de siste uttrer lh hvert ar. Den som har vrert medlem av sty ret i 2 perioder sammen
hengende, kan ikke gjenvelges som styremedlem for den paf01gende periode. 
Funksjonstiden for varamenn er som for styremedlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig nar formannen (viseformannen) og minst 3 av de 
0vrige medlemmer eHer varamenn er tilstede. Ved stemmelikhet gj0r formannens 
(viseformannens) stemme utslaget. 

Formannen eUer viseformannen, sammen med et styremedlem eUer general
sekretreren, forplikter forbundet. 

Landsstyret sammenkaUes sa ofte formannen eUer minst 3 av dets medlemmer 
finner det nodvendig. 

Det representerer forbundet og fatter aile vedtak som ikke etter vedtektene er 
tillagt representantskapet. Det [remlegger for dette budsjett, arsmelding og regnskap 
og avgir uttalelse i aile saker som er forlangt fremlagt av kretsforeningene og 
ungdomsorgnisasjonen. Det ansetter forbundets funksjonrerer. 

Landsstyret velger inn en sin midte et styreutvaJg pa 3 medlemmer. Utvalget kan 
treffe beslutninger i de saker vedr0rende forbundets daglige drift som ikke kan 
treffes av generalsekretreren ifolge hans instruks. . 

Over forhandlingene fores protokolJ. 
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§ 7. Sekretariatet 
Sekretariatet har kontor i/ved Oslo og ledes av en generalsekretrer. Landsstyret 

utarbeider generalsekretrerens instruks og gi ham nodvendige fullmakter. 

§ 8. Revisor 
Revisor, som bor vrere statsautorisert, velges av og er ansvarlig overfor re

presentanska pet. 
§ 9. Kontingent og regnskap 

Den arlige kontingent innbetales enten direkte til landsforbundet eHer gjennom 
vedkommende kretsforening. Kretsforeningene tilkommer lh av den arlige kontingent 
for medlemmer tilsluttet gjennom disse. 

Ungdomsorganisasjonen tilkommer % av arskontingenten fra medlemmer tilsluttet 
gjennom denne. 

Kontingent for livsvarig medlemskap innbetales til forbur.det og tiHegges et felles 
fond for spesielle formal; kapital og avkastning disponeres av landsstyret, dog slik 
at fondet til enhvert tid minst dekker de aktuelle livsvarige medlemmers kontingent. 

Avregning skjer med kretsforeningene og ungdomsorganisasjonen pr. 31. desember 

hvert ar pa grunnlag av ajourf0rte medlemslister. 
Bidrag til naturvernets fremme som ikke er gitt til spesieUe formal, tilfaller for

bundet og disponeres av styret. 
F0l' landsomfattende innsamlinger iverksettes skal kretsforeningene orienteres. 
For lokale innsamlinger iverksettes, skal saken forelegges forbundet til eventuell 

koordinering. 
Forbundet dekker de utgifter som vedrorer landsstyret, sekretariatet og revisor, 

idet reiseutgifter pa billigste mate og kost etler Statens regulativ blir dekket. For
bundets regnskap f01ger kalenderaret. Avsluttet og revide.rt regnskap skal foreligge 
senest 2 maneder etter arets utgang. 

§ 10. Kretsforeningene 
Kretsforeningene inngar som underavdelinger av forbundet, men ordner seg ellers 

internt etter sine egne vedtekter, disse rna ikke vrere i strid med forbundets. I for
holdet til forbundet er kretsforeningene bundet av forbundets vedtekter. 

Kretsforeningenes vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse. 
Kretsinndelingen avgjores av representantskapet etter uttalelse fra ber0rte krets

[oreninger og landsstyret. 
En kretsforening er ansvarlig for sin egen 0konomi. 
Arsmelding og revidert regnskap sendes forbundet sen est 2 maneder etter arets 

utgang. 
Valg av styre, og representant(er) med varamenn til representantskapet meddeles 

forbundet umiddelbart etter avholdt arsmote. 

§ J I. Ungdomsorganisasjonen 
Ungdomsorganisasjonen er en egen avdeling. Dens medlemmer er samtidig med

lem av vedkommende kretsforening. 
De ordner seg internt etter sine egne vedtekter, disse rna ikke vrere i strid med 

Eorbundets. I forhold til forbundet er ungdomsorganisasjonen bundet av forbundets 
vedtekter: Dens vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse. 

Ungdomsorganisasjonen er ansvarLig for sin egen okonomi. 
Arsmelding og revidert regnskap sendes forbundet senest 2 maneder etter arets 

utgang. 
Valg av styre og representant(er) med varamenn til representantskapet meddeles 

forbundet umiddelbart etter avholdt arsmote. 

§ 12. Oppl0sning 
Forslag om oppl0sning av forbundet behandles pa samme mate som vedtekts

endringer. Beslutning om opplosning rna stadfestes med % f1ertall pa neste re
presentantskapsm0le. 
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Blir forbundet oppl0st, ovedras dets eiendeler og midler til institusjoner ogjeller 
foreninger med lignende formal. 

Beslutning om dette og om vilkar for ovedragelsen fattes samtidig med og pa 
samme mate som beslutningen om oppl0sning. 

Axel Foyen (s) 

O. M. l¢rgensen (s) 

Toral! Lyng (s) 

Reidar Soot (s) 

Mindretallets, H. S. H0ydahls forslag: 
Mindretallet slutter seg til flertallets forslag med unntagelse av nedennevnte to 

paragrafer, hvor mindretallet foreslar f0lgende ordlyd: 

§ 3. Medlemskap 

Som medlemmer tas opp: 


a. 	 Organisasjoner, institusjoner og lag som arbeider med oppgaver av samme eller 
nrerliggende art som forbundet. 

b. 	 Kommuner og offentlige institusjoner. 
Som st0ttemedlemmer opptas: 
Firmaer, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som 0nsker a st0tte forbundet 

0konomisk. fEresmedlemmer utnevnes av representantskapet etter enstemmig inn
stilling fra landsstyret. Innbudte medlemmer utnevnes av landsstyret. 

Medlemskontingent 
Medlemmer gjennom kretsforeningene betaler en arlig kontingent. Kontingent

st0rrelsen fastsettes av representantskapet. Medlemmer av a. og b . samt st0tte
medlemmer fastsetter landsstyret kontingenten for hvert enkelt tiJfelle. Medlemmer 
tiJsluttet gjennom ungdomsorganisasjonen betaler en redusert kontingent. 

§ 10. Kretsforeningene 
Kretsforeningene inngar som underavdelinger av fo rbundet men ordner seg ellers 

internt etter sine egne vedtekter, disse ma ikke vrere i strid med forbundets. I for
holdet til forbundet er kretsforeningene bundet av forbundets vedtekter. 

Kretsforeningenes vedtekter foreJegges landsstyret til godkjennelse. 
I de dele I' av landet hvor det ikke er en bestaende krets/orening vii representant

skapet i samrad m ed den nye krets/orening avgj¢re dennes arbeidsomrade. 
Melder en krels/orelling seg UI av /orbundel eUer den pa annen male opph¢rer 

sitt virke skal representantskapet i samrad med de omliggende kretser avgj¢re en 
ny kretsinndeling. 

En kretsforening er ansvarlig for sin egen 0konomi. 
Arsmelding og revidert regnskap sen des forbundet senest 2 maneder etter arets 

utgang. 
Valg av styre m.v. meddeles forbundet umiddelbart etter avholdt arsm0te. 

N. S. Ht/iydahl (s) 

I 
"Staa vakt om naturen!" 

Staa vakt om naturen! Slaa angrepet ned! 


D~m op mot de hissige hjerner! 

La fjeldvidda hvile i soldagens fred 


i drys av de evige stjerner! -


Slaa d0gnets urolige r0ster med ban! 


Lys fred paa de fattige lier! -


Gi Norge et lysende "Ingen-mands-land", 


hvor skapningens herre tier! 

Theodor Caspari 

VERN OM V AR VAKRE NATUR -

Annonsen er innrykket av A/S HANSA BRYGGERI - Bergen 



Norges 
N aturvernforbund 
er i stadig vekst
vart n1edlen1stall 
0ker fra dag 
til dag. 
Men vi 0nsker oss 
0kt fart i denne 
veksten. Og vi 
haper pa Deres 
hjelp. 
F ortell Deres venner 
og kjente at 
arskontingenten er 
kr. 15, som kan 
sen des til 
postgiro 9460 eller 
bankgiro 6001.05.70835 

Norges 
N aturvernforbund 

Akersgt. 63) Oslo I. 


