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Lyspunkter 
6. mai i år avslo regJenngen søknaden om konsesjon til regulering av Femun
den/Trysilvassdraget. Dette er første gang en aksjon med sikte på å skåne et 
vassdrag mot utbygging har ført fram. 

Kampen om å redde Femundmarka og Trysi.lvassdraget har vært langvarig, 
og fra mange hold, ikke minst lokalt. har det vært arbeidet energisk med 
saken. Etter at femten landsomfattende organisasjoner høsten 1966 gjorde en 
henvendelse til regjeringen om å redde Femundmarka/Trysilvassdraget, ble «Fe
mundutvalget» nedsatt, og det er dette utvalget som har gjennomført sluttfasen 
i saken. 

Utvalget , som har hatt Norges Naturvernforbund som sekretariat, har bestått 
av stud. jur Ragnar Vik (formann), cand. real. Olav Skulberg, generalsekretær 
Knut Rom og advokat Gunnar Mack. Fiskerikonsulent Christian Andersen var 
medlem inntil han tiltrådte ny stilling i Tromsø , og i 1969 ble utvalget forsterket 
med cand. real. Øystein Dalland og cand. real. Svein Tornås. Vi vil benytte an: 
ledningen til å takke alle som økonomisk og på annen måte har bidratt til det 
heldige resultat. Ikke minS1: vil vi takke utvalgets medlemmer for fremragende 
frivillig innsats. 

I slutten av mai i år, like før dette nummeret at «Norsk Natur» går i trykken , 
har forbundet mottatt en storslagen gave. I forbindelse med sitt 125 års jubileum 
har Det gjensidige forsikringsselskap Norske Liv skjenket NNV 100000 kroner 
til forbundets planlagte antiforurensningskampanje. Vi takker for gaven, og for 
den store tilliten selskapet her har vist oss. 
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~' ; ,"Og etter oss ..." 
På dette oppslaget og de følgende fire sidene presenterer vi glimt fra ut

;; 


stillingen «Og etter oss .. .», som er laget aven gruppe studenter ved 

Arkitekthøgskolen. Etter å ha vært besøkt av 80000 i Oslo, er utstillingen 

nå på turne i andre landsdeler. 
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U tstillingen «Og etter oss ... » , 
som stiller oss overfor brennak· 

tuelle naturvernproblemer i videste 
forstand og i global målestokk, er 
nå på vandring omkring i landet etter 
en ytterst vellykt debut i Oslo. 

Utstillingen er laget aven gruppe 
studenter ved Arkitekthøgskolen i 
Oslo, på grunnlag aven tilsvarende 
utstilling som ble lansert sommeren 
) 968 av arkitektstudenter i Goteborg. 
Arrangørene har dessuten hatt støtte 
av Norges Naturvernforbund, Kom
munal· og arbeidsdepartementet, 
Norsk samband for de forente nasjo· 
ner, Svenska ambassaden, Norsk· 
Svensk Forening og Det norske stu
dentersamfund. 

I Oslo ble utstillingen , som holdt 
til i skreddersydd telt på Uni versi· 
tetsplassen, åpnet av statsminister Per 
Borten den 12. april. Ved avsJutnin

gen 4. mai var den besøkt av 80000 . 
Senere har «Og etter oss . .. » vært 
i Trondheim og Bergen, og skal i som
mer på turne i Nord-Norge . 

Formålet med utstillingen er, for 
å sitere arrangørene, å 

gi et samlet bilde av mangfoldig
heten og vanskelighetsgraden a v 
de store trusler mot menneske
heten og derved 
bidra til en omvurdering a v de 
vanlige krav til levestandard , og 
således 
medvirke til å skape den debatt 
og opinion som er betingelsen 
for politisk handling. 

Vi skal ikke gi noen detaljert be
skrivelse av utstillingen. Det er helt 
un<.'Jdvendig av to grunner. For det 
første vil svært mange i sommerens 
iøp få anledning til å se den selv. 
Og dessuten kan man ved henvendelse 

til Norges Naturvernforbund få kjøpt 
en katalog som fakti sk er hele utstil
lingen i miniatyr, i tekst og bilder. 
Den koster 5 kroner, og inntektene 
av salget skal dekke omkostni ngene 
ved utstillingen. 

Det er en stor og betydningsfull 
oppgave arkitektstudentene her, på 
helt ideell basis, har påtatt seg. Og de 
har gjennomført den på en måte som 
avtvinger all mulig respekt. 

UTSTILLINGEN I LOMMEFORMAT - FOR 5 KRONER.' 

Til ut stillingen «Og etter oss .. .» er det laget en katalog i A5 
format, som viser alle plansjene, og som dessuten inneholder 
lesestoff a v stor interesse - en bel liten bok på 80 sider for 
5 kroner! De få r den ved henvendelse til 

N orges Natur vernforbund, Akersgt. 63, Oslo l. 
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Slølenes terrengkrav har medvirket ti! at de gjerne ligger hvor 
vidda brytes av vann, utsyn og tørrlende i sørhellinger. Hil vil 
gjerne også hyllefolket. Z utstrakt grad er voller oppstykket til 
hylle/omter. Stølslagene byr i dag på store problemer med hen
syn til å hindre nedbygging av åpne, verdifulle arealer. Delle 
gjelder: Kulturminner (stølsminner og bles/erfe/t), utsik/sarealer, 
strender og vassdrag - og fremfor alt dyrkingsjord og drikk e
vanllskilder. En detaljregulering av stølslag m ed omgivelser bør 
føyes inn i general- og fj el/planer for lavfjellsområdene. 
Bildet er fra Val/jønl1s/ølen, Nord-Aurdal, m ed ca. 7 støler og 
ca. 30 hyller. 

BYGGEFORBUD 
I SNAUFJELLET - LOV, 
SELVFØLGE ELLER PRINSIPP? 

TEKST OG BILDER ØYSTEIN DALLAND 

Byggeforbudet i snaufjellet er et I «motiver til lovutkastet» henvises 
sentralt punkt i utkastet til fjell til boken «Fjellbygd og feriefjell» med 

planlov, og skoggrensen en sentral hensyn til definisjon av skoggrensen: 
linje, hvis den bare var å finne! «Fjellet er i denne bok brukt som 

betegnelse på alt land som ligger over 
grensen for produktiv skog. Med pro
duktiv skog menes skog som etter 
Landsskogtakseringen har en årlig til

m3vekst på minst 0,12 pr. dekar. 
Etter denne definisjon består fjellet 
av to komponenter, den uproduktive 
fjellskog og snaufjellet. Grensen mel
lom disse to vegetasjonssoner, skog
grensen, vil på vårt nye økonomiske 
kartverk bli nærmere definert som 
øvre grense for skog som pr. dekar 
har minst fem trær av fem meters 
høyde, eller flere, men lavere trær på 
samme flate.» 

Videre heter det i motivene: 
«Denne definisjon av produktiv 

skog, uproduktiv fjellskog og snau
fjell er lagt til grunn i lovutkastet. 
Det vil i enkelte tilfelle være vanske
lig å trekke noen klar grense mellom 
produktiv og ikke produktiv skog og 
mellom skog og snaufjell. Komiteen 
har drøftet hvorvidt det burde foretas 
et skjønn for å fastsette grensene 
over alt i fjellet. . . . Imidlertid har 
komiteen funnet at denne fremgangs
måte både er tungvint og antakelig 
ugjennomførbar i praksis . . . I de 
aller fleste tilfelle vil skoggrensen 
være klart markert i terrenget. Det 
som i samband med denne lover det 
essensielle, er at en generelt vil forby 
bygging m. v. der det ikke er til
strekkelig skjerming av omstående 
skog. I detalj kan dette bare fastlegges 
ved utarbeidelsen aven fjellplan .» 

Dersom byggeforbud i «snaufjellet» 
er en ønskelig tilstand, - enten innen 
rammen av lov eller fjellplan, hvilke 
problemer vil den lokale og sentrale 
planlegger da stå overfor? Ett sett 
problemer ligger i å foreta en mest 
mulig ensartet men likevel lokalt til
lempet terreng-planlegning, ut fra det 
overordnede prinsipp «byggeforbud» 
i snaufjellet.» 

Skoggrensen mot fjellet er som regel 
ingen linje, men en gradvis overgang 
fra sammenhengende skog til mindre 
bestander og tregrupper mot snauere 
terreng. 

På Østlandet og mange steder på 
Vestlandet er dette snaue terreng 
over store områder avskoget av 
mennesker og dyr i relativt ny tid. Det 
er altså ikke snaufjell i potensiell for
stand, men tvert i mot en mulig frem
tidig skogsmark, riktignok av lav · 
bonitet, som regel med under 0,12 m3 

tilvekst pr. dekar - av gran og bjørk._ 
Slik er terrenget over store strek

ninger i lavfjellsområdet med seter
beltene, hvor hyttebebyggelsen nå 
tøyer seg så høyt opp som mulig. 
Nivået østafjells ligger her på 800
1100 m.o.h. I lune sørhell opptil ca. 
1100 m i det sentrale Norge (Opp
land) ser en spesielt at bjørka i løpet 
av kort tid kan ta seg opp og skjerme 
hyttebebyggelse som har gjerdet seg 
inne fra beitemarka omkring. 

Ut fra dette ene forhold vil det i 
løpet av et fåtall år ofte være «til
strekkelig skjerming av omstående 
skog» mange steder på «snaufjellet» 
også. Dette kan imidlertid ikke uten 
videre brukes som argument for ytter
ligere hyttebebyggelse i «snaufjellet». 
Men er en oppmerksom på forholdet, 
kan det brukes til påbud om inngjer
ding av eksisterende hyttebebyggelse, 
slik at skog kommer opp og skjermer 
- ofte i løpet av 10-15 år. 

Det illustrerer også hvor vanskelig 
skoggrensen kan være å definere. 

Skoggrensen i plan-sammenheng: 
Det vil ventelig være om å gjøre at 

skoggrensen ikke blir visuelt eller på 
annen måte identisk med en hytteby
grense. 

En ser generelt at hyttefeltene søker 
så høyt opp i fjellskogbandet som 
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østover Hestedekkmyrene mellom Kinnholtsetrene og Flysetrene. 
Senkningen i forgrunnen er elva Flisas løp (fra Reinsenvann til 
Flyvann). Denne elva har skilt beiteområdet til Nøsen og Reinsen· 
setrene (bak fotografen) fra terrenget østenfor, hvor skogen har 
kunnet holde seg. Mellom Kinnholtsetrene (til venstre) og Revulen/ 
Flysetrene (til h.) var myrene og avstandene barrierer mot ned
beiting og avvirkning. 
På viddene vi ser er potensialet overalt bjørkeskog/granskog utenom 
myrstrekningene. Disse svære strekningene er i dag biotoper for 
elg, som Ulllyller nisjer i beiteareal mellom stølslagene. Dessuten 
opptrer fjellrev (senest iaktatt mars 1969). 

mulig - i de kommuner hvor det nå ligge små (l00-500 dekar) skogteiger 
håndheves byggeforbud i «snaufjellet» isolert. Her oppe er skogen unntaket. 
Derved blir de ofte liggende omgitt av Likevel ser en mange eksempler på at 
glisne tregrupper og lett synlig, ofte hyttefelt nettopp legges i disse små 
helt dominerende fra viddeterrenget isolerte skogholt oppe på selve vidda, 
ovenfor, det område som ikke skulle i god tro om at dette er skog i fjell
være påvirket av bebyggelse. plan-forstand. Dette er de mest at· 

Av denne grunn er det om å gjøre traktive hyttetomter tilogmed. 
at hyttefelt og turistbedrifter, veier Slike forhold bør unngås av følg
o. a. legges i langt mer sammenheng ende grunner: 

ende skogstrekninger og generelt lav a. I en tid med bjørke/granskog i 

ere ned enn antydet på planmodellene ekspansjon mot fjellet har disse iso

i «Fjellbygd og feriefjell» . lerte teiger betydning for foryngelsen 


Et nærliggende forhold har å gjøre oppover fjellet og nedover mot den 
med en fare for sosial higen og pris sammenhengende skogen. 
messig konkurranse om de øverste b. De isolerte skogteigene på vidda 
hyttetomter, jfr. forholdet ved stren ligger oftest på de gunstigste lokali
dene. De øverste tomter bør ikke ligge teter (sørhellingene av skiferrygger 
i et kvalitativt annet terreng enn de o. L), hvor engdyrkningsmulighetene 
nedenforliggende. er gode. 

De lavfjellsområder som er spesielt c. Teigene ligger ofte i sørhellingene 
attraktive for ferieformål er så slake og opp mot toppen av høydedrag som 
vidder at skogens øvre grense er en er attraktive friarealer og utsynsom
illusorisk betegnelse. Det dreier seg råder for en hyttebebyggelse i fjell
som nevnt om en bred sone hvor skogen lenger unna. 
skogen løser seg opp i småbestander d. Det vanlige terrenget her oppe 
mot fjellet . Inne på vidda kan det er høydedrag med enkelte bjørke

holt vekslende med vide myrstrek
ninger mellom. Dette terreng er en 
usedvanlig verdifull faunabiotop for 
mange ulike arter fugl og småvilt. 

Så mange varierende lokale forhold 
og kolliderende interesser i lavfjells
området tilsier betydelig innsats i 
marka og ved karUflyfotostudier for 
å angi en øvre lokal byggegrense . 

En nærliggende oppgave, neppe så 
vanskelig som det antydes i innstill
ingen, vil være å angi denne øvre 
byggegrense på plankarter i målestokk 
1:50000, vårt nye hovedkartverk. 
Dette kan gjøres fylkesvis, idet gren
sen trekkes gjennom markerte steder 

, . .~J ' . .It 
1- ' . 

.... 


som lar seg gjenfinne på plankart 
målestokk 1: 10 000 og større. Det for
utsettes personell på fylkesplan (na
turvernkonsulenter) til å utføre dette 
i samråd med fylkenes utbygnings
avdelinger. 

F orslag til definisjon av byggegrensen 
m ot fjellet : 

Byggegrensen mot snaufjellet går 
gjennom den uproduktive fjellskogen. 
Isolerte skogteiger og skogholt oven
for den sammenhengende fjellskogen 
regnes til snaufjellet når de er mindre 
enn 500 dekar, og forøvrig når en 
vurdering av de samlede brukerinte
resser tilsier det, selv om teigene er 
større enn 500 dekar. 

« .. . tilstrekke

lig skjerming av 

hosstående 

skog . . .» ? ? ? 
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, EUROPEES PROBLEEM 

VERN 
OM 
VANNET 
Europarådets komite for vern om 
natur og naturressurser, har arran
gert en konkurranse om plakat til 
kampanje for vern om vannet. Elever 
ved kunst- og tegneskoler i Europa
rådets medlemsland var invitert til å 
delta. Vi viser på dette oppslaget vin
nerplakaten, og dessuten en liten bu
kett av andre utkast som ble premiert 
eller som fikk hederlig omtale. 

{
-" , 

~ 

Di.... 
I'~ 

~l 

B~ 
=~ -aii=

"il ' 

'~t''jL ~ 

øvers/ på m OlSlåel1de side: 
1. prcmiell/ kas/e/ av fransk
mannen Del/is Lap/alle. Til 
ve /I s/re: 2. premie, A/aill vall 
Migro, B e/gia. Nederst fra 
venstre: Ben Goossens, Be/gia, 
Barry MeG/ol/ e, Eng/and og 
Miehel RlIbbem, Be/gia, al/e 
hederlig omtale. 
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FEMUNDEN REDDET 


Fiskebu ved Femllnden. Foto R. F. 

For første gang har naturvernhensyn vært utslagsgivende ved konsesjons
myndighetenes vurdering av hvordan et stort vassdrag skal utnyttes. Ar
tikkelen redegjør for de siste begivenheter i Femundsaken, og drøfter 
de naturvernoppgaver som nå venter i traktene omkring Fel11unden og 
Trysilelva. 

16. april i år henvendte Femund
utvalget seg på ny til myndighetene. 
I møte med statsminister Per Borten 
ble det overlevert et brev der utvalget 
henviste til de sterke hensyn som taler 
for å bevare F emunden og Trysilelva 
urørt av sivilisatoriske påvirkninger og 

ba om at man nå i handling viste det 
en hittil bare hadde uttrykt i ord: 
Noen vassdrag m å gå fr i for lIt byg
ging. Samtidig ble alle aktuelle myn
dighetsorganer tilstillet publikasjonen 
«Femund en og Trysilelva - en over
sikt over reguleringssaken.» 

6. mai avslo Industridepartementet 
søknaden om konsesjon til regulering 
av Femunden og Trysilelva. Dette 
skjedde etter fullmakt fra en enstem
mig Regjering med støtte i tilråd
ingene fra de aktuelle komiteer og 
råd og med oppslutning fra en bred 
opinion av organisasjoner og enkelt
personer, nasjonalt og lokalt. Reak
sjonen har vært almen lettelse og 
glede, noe pressens dekning av saken 
klart har tilgjennegitt. Det er ikke 
noen grunn til å anta at den ventede 
svensk anke til Stortinget vil føre 
frem . 
Det må forutsettes at konsesjonsnek
telsen vil betegne første skritt på veien 
mot en landsplan for verneverdige 
vassdrag. 

Fra å være den alt overskyggende 
oppgave, er arbeidet med å hindre 
regulering av Femunden-Trysilvass
draget etter sin gunstige sluttføring nå 
bare å betrakte som et første skritt. 
Norges Naturvernforbund har derfor, 
i forståelse med de øvrige interesserte 
organisasjoner og enkeltpersoner, tatt 
sikte på at Femundutvalget skal fort
sette sin virksomhet. 

Våre forpliktelser omfatter også 
sikring av de store og verdifulle are
aler som dekkes av Trysilvassdragets 
stort sett uregulerte og ikke foruren
sete nedbørfelt, dvs. det som ligger 
nord for Sagnfossen i Trysil. Disse 
områdene er særlig verdifulle p. g. a. 
det urørte vassdragets kvalitet og må 
disponeres på en måte som tar vare 
på de verdier som her er vernet. -
Presset på området fra folk med 
eksploateringsplaner må ventes å bli 
økende . Situasjonen i landet som hel
het viser at de samme argumenter 
som taler for å verne vassdraget til
sier fornuftig bruk av områdene 
rundt dette. Dette understrekes når 
en betrakter de uvanlige hardhendte 

naturendringer som nå foregår nord 
for Femundområdet (Nea) og i vest 
(Glomma- Rendalen) . 

De nevnte arealer er mer enn 
dobbelt så store som Vestfold fylke, 
og møter dessuten på svensk side et 
stort nasjonalparkforslag (Tøfsing 
dalen), og et nylig utført planarbeid 
i LjørdalenJFulufjiilltraktene. Alt må 
settes inn på en fremsynt tilretteleg
ging der både hensynet til dem som 
skal ha sitt livs- og næringsgrunnlag 
i EngerdalJTrysil (og Rendals -) na
turen og de nasjonale verneinteresser 
må komme inn. Femundutvalget er 
av den oppfatning at disse hensyn 
reelt sett burde falle sammen, og at 
områdets størrelse og utnyttelsesgrad, 
sammen med de tildels uvanlig gun
stige eiendomsforhold, innbyr til en 
mønstergyldig helhetsløsning. 

I forbindelse med avslaget på kon
sesjonssøknaden ble det bebudet en 
ordning som skal sikre at mulige tap 
for EngerdalJTrysil som følge av den 
unnlatte regulering blir dekket av 
staten. 

Det bemerkes at dermed skulle i 
prinsippet enhver betenkelighet ved 
resultatet være borte, også sett med 
deres øyne som utfra sin oppfatning 
av hva som tjener distriktene best har 
gått inn for regulering. Det ville også 
vært lite forsvarlig om noen hundre 
tusen kroner aven reguleringsgevinst 
som i sin helhet ikke rettferdiggjør 
utbygging likevel skulle vært tillagt ut
slagsgivende betydning fordi de til
feldigvis var tiltenkt en økonomisk 
svak kommune. 

Femundutvalget mener at det, alle 
forhold tatt i betraktning, ikke ville 
vært til fordel for de berørte di s
strikter med Engerdal i første rekke 
om konsesjon var blitt gitt. Foruten 
å redusere de fremtidige livsmulig
heter, ville det salg av uerstattelige 
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naturgoder en regulering ville ha be
tydd, neppe utbrakt tilstrekkelig til 
å stille noe nytt, enn si bedre i stedet. 

Dette betyr ikke at Femundutvalget 
stiller seg negativt til å yte de berørte 
distrikter økonomisk støtte. Tvertimot 
mener utvalget at samfunnet under 
enhver omstendighet ville hatt plikt 
til å finne frem til en tilfredsstillende 
økonomisk ordning, enten en nå kaller 
det kompensasjon eller bruker andre 
ord. En har særlig merket seg Enger
dals vanskelige stilling, og konstaterer 
at med staten som eier av 90 % av 
kommunens grunn, har samfunnet 
både et særlig ansvar og en spesiell 
anledning til å finne tjenlige løsninger. 
- Det må være helt uholdbart at en 
kommune skal stå så svakt at noen, 
selv med urette, skulle måtte se 
300.000 kroner som den økonomiske 
redning. 

Femundutvalget mener at en del av 
kompensasjonsyteisene til Engerdal og 
mulige andre berettigede må settes 
inn i form av arealplanlegging med 
basis i det urørte vassdraget. I dette 
arbeidet må en knytte til seg eksperter 
på flest mulig felter innen forvalt
ningen av naturressursene. 

Femundutvalgets medlemmer er i 
dag: 

l biolog, som dekker den viten
skapelige side. Han er bl. a. leder for 
Project Aqua innenfor den norske 
seksjon av IBP (Internasjonal Biologi
cal Programrne) der Femunden er 
med blant de innsjøer som må be
skyttes av vitenskapelige grunner. 

1 fiskerikonsulent (korresponde
rende medlem) som har spesialisert 
seg på Trysilvassdraget gjennom 7 
års studier og praktisk arbeid. Han 
dekker den fiskeribiologiske side, og 
vil være av betydning i fiskekultive
ringsarbeidet. 

48 

3 jurister med særskilt kjennskap til 
området, naturverdiene og de lokale 
forhold der. Disse representerer orga
nisasjonene Norges Naturvernfor
bund, Norges Jeger- og Fiskerforbund 
og Norsk Forening for Vassdragspleie 
og Vannhygiene. 

l geograf med erfaring fra areal
planlegging og naturvernarbeid for
øvrig og med kunnskaper om Fe
mundområdet. 

1 geolog som har forskningsopp l~ 
gaver bak seg i Femundmarka samt 
praksis fra Norges Vassdrags- og 
Elektrisitetsvesen. J 

Utvalget vil i første omgang søkes 
styrket med følgende personer: 

l arkitekt og regionplanlegger med 
interesse for området og allsidig 
praksis. 

1 stud.arch. som skal løse sin hoved
oppgave i regionplanlegging med det 
aktuelle distrikt som grunnlag. 

Alle er innstilt på frivillig arbeid, 
og utvalget vil, dersom alt går som en 
har tenkt, tre i forbindelse med de 
aktuelle statlige, fylkeskommunale og 
kommunale planleggingsmyndigheter. 
En tar også sikte på å gjøre utstrakt 
bruk at et omfattende kontaktnett 
lokalt og sentralt. En ønsker å presi
sere at dette i første rekke er et tilbud 
om å yte noe i et åpent samarbeid, 
forutsetningsvis med det eller de myn
dighetsorganer som får i oppdrag å ta 
seg av denne delen av støtten til 
distriktet. Formålet er dobbelt: Kom
pensasjon til distriktene, vern av na
sjonale verdier. 

Når det gjelder selve virksomheten 
og de resultater en venter seg, kan en 
foreløpig antyde følgende felter som 
planarbeidet må omfatte: ·rInventering av områder som krever 
sæ'rlig beskyttelse av hensyn til re
kreasjonsverdier, vitenskapelig betyd l 
ning, anvendelighet i undervisnings-

Tegn. Einar Meling. 

øyemed og med tanke på vern av 
kulturhistoriske verdier. 

Kontroll med mulige forurensnings
kilder og med inngrep som truer 
biologiske, landskapsestetiske og andre 
kvaliteter ved den øvrige bruk av 
områdene så som: 

Bebyggelse (plassering, utseende, av
løpsspørsmål). 

Veibygging og andre tekniske inn
grep. 

Skogbruk (flatehogster, skogsbil
veier, skogsbrukskjemi, fløtings
arbeider). 

Støykilder (motoriserte fremkomst
midler). 

Under planarbeidet, i samarbeid 
med de rette organer, vil en så få 
avdekket behov for økonomisk støtte 

FALKONERER 
OG 
EGGRØVERE 
EN FARE FOR 
FUGLEFAUNAEN 

P å papiret er situasjonen for rov
fugler og ugler i Norge i dag 

denne: Kongeørn, havørn, fiskeørn 
og alle ugler (unntatt hubro) er total
fredet. Hønsehauk, spurvehauk og hu
bro er fredløse året rundt. Alle andre 
rovfugler er fredet i tiden fra og med 
1. mars til og med 20. august. Dette 
siste innebærer tross alt en ganske 
god beskyttelse, ettersom det først og 
fremst er i den tiden de har egg og 
unger at rovfuglene er utsatt for over
grep fra menneskenes side. Det som 
kanskje er mest urovekkende når det 
gjelder rovfuglenes og uglenes situa

(grunnlagsinvesteringer og spesielle 
,tiltak). Her kommer altså et nytt ledd 
i kompensasjonsarbeidet inn. Skikke
lig finansiering fra begynnelsen av, vil 
etter omstendighetene hindre at man 
i glede over å få noe i det hele. tar 
til å takke med løsninger som både 
økonomisk og i naturvernhenseende 
er mindreverdige. Følger en det 
antydede opplegg med vid planleg
ging, vil en således oppnå optimal 
effekt av kompensasjonsyteisene gjen
nom sikring av naturverdiene. Hen
synet til Femundmarka som nasjonal
eiendom tilsier vern, og de verdier og 
muligheter som ligger i de vernede 
områder vil ved å brukes, men ikke 
forbrukes , også være det som best 
tjener distriktsinteressene. (Forts. s. 64) 
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sjon her i landet i dag, er derfor at 
hønsehauk, spurvehauk og hubro 
overhodet ikke har noen beskyttelse 
i lovbestemmelser. 

Men en ting er bestemmelser på 
papiret, noe ganske annet er situa
sjonen i praksis. Vi var inne på dette 
i «Norsk Natur» nr. l i år, der vi 
i forbindelse med meldingen om fred
ning av kongeørn og havørn gjorde 
oppmerksom på at bestemmelsene om 
adgang til å felle «skadeørn» har fått 
en form som gjør at den sørgelig lett 
kan misbrukes. 

Men det er slett ikke bare direkte 
forfølgelse med sikte på utryddelse 
som truer rovfugl og ugler i dag. Det 
er en kjent sak at enkelte rovfugl
arter er sterkt i faresonen fordi de 
gjennom sine byttedyr har fått i seg 
biocider som kvikksølv og DDT, som 
har ført til at deres forplantningsevne 
er blitt redusert. Dessuten er mange 
rovfugler og ugler, først og fremst 
de mest sjeldne, i mange land utsatt 
for forfølgelse på rent forretnings
messig grunnlag. Handelen med fugle
egg er blitt god forretning. Dessuten 
har falkonersporten tatt seg sterkt 
opp i de senere årene, særlig i Vest
Tyskland, og dermed er falkunger 
blitt en ettertraktet og godt betalt 
vare. Det har vist seg at de ornito
logiske forretningsmenn, enten det 
gjelder egg eller rovfugler, ikke skyr 
noe middel. De kan dukke opp i et 
hvilket som helst land der de vet at 
«varene» fins , og landets lover betyr 
ingen ting for dem. Det eneste som 

teller er at vedkommende land prakti· 
serer sine lover, at det føres et våkent 
oppsyn med at fredningsbestemmel
sene overholdes. Bare vissheten om at 
det er overhengende fare å bli knepet 
og fremfor alt straffet, kan holde 
fugleagentene på betryggende avstand. 

I Sverige har man nå i flere år 
vært hjemsøkt av avanserte reirplyn
drere. Et inntrykk av hvor alvorlig 
situasjonen er, får man aven presse
melding som i april ble sendt ut av 
Statens Naturvårdsverk, Svenska Na
turskyddsfOreningen, Svenska Jagare
fOrbundet og Sveriges Ornitologiske 
Forening. Det heter i pressemeldingen 
blant annet: 

«Ved inventering av havørn, van
drefalk og hubro er det innkommet 
en rekke rapporter om reirplyndring, 
som utvetydig viser at ulovlig eggsam
Iing fortsatt foregår i vårt land. Uten
landske naturvernfolk har dessuten 
meddelt at svenske rovfuglegg - bl.a. 
«ekte Vaneregg» - utbys til salgs i 
England,Vest-Tyskland og andre land. 

Eggsamlingen eksisterer altså fort
satt i alvorligste form: i rent kom
mersiell hensikt og rettet mot våre 
sjeldneste arter. Samlerne er dels 
svensker, dels tilreisende utlendinger, 
og begge kategoriene ser ut til først 
og fremst å innstille seg på å lete 
etter egg på kjente reirplasser hvert 
år. Med bil kan de operere innenfor 
store områder, de utgir seg ofte for 
å være ringrnerkere, de deltar i orno· 
logiske ekskursjoner for å få opplys· 
ninger og kontakter, de studerer orni
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tologiske tidsskrifter, som desverre 
kan inneholde eksakte opplysninger 
Dm reirplasser - og til og med inn
brudd i riksmuseets eggsamlinger inn
~år i bilet. 

Selv om det dreier seg om et lite 
antall personer, er deres virksomhet 
skjebnesvanger. Et eksempel: fra hele 
landet ble det i 1965 til Svenska Na
turturskyddsforeningen rapportert ba
re 16 par vandrefalk - blant disse 
ble klekkingen mislykket for 7, hvorav 
5 på grunn av eggsamlerbesøkl» 

I pressemeldingen understrekes det 
at naturinteresserte må være skeptiske 
Qverfor fremmede som vil ha opp
lysninger om sjeldne fuglers hekke
lokaliteter, og det anbefales at lokale 
jaktvårds-, naturvern- og ornitolo
giske foreninger bør etablere vakt
hold ved særlig utsatte reirplasser, 
under forutsetning av at vaktholdet 
kan opprettholdes uten at fuglene for
styrres. Dette er i en viss utstrekning 
gjort i flere land, bl. a . i Sverige. 

I tråd med de svenske meldingene 
om forretningsmessig reirplyndring, 
kan det være av interess0 å referere en 
av de resolusjonene som ble vedtatt 
på det internasjonale fuglefrednings
rådets (ICBP) møte i Ungarn ifjor: 

«ICBPs European Continental 
Sectiol1s IX konferanse konstaterer 
at den økende virksomheten med 
samling og handel med egg og ut
stoppede fugler for bruk i skoler 
nå har fått sånne dimensjoner at 
det utgjør en trusel mot mange 
arter; anbefaler undervisningsde

partementene i de europeiske lan
dene at den slags undervisnings
materiale tas ut av bruk og er
stattes med fotografier, fargelys
bilder, film, båndinnspillinger og 
andre audiovisuelle hjelpemidler 
som viser fuglene i deres naturlige 
omgivelser, noe som er i bedre 
overensstemmelse med moderne 
undervisningsmetoder» . 
I tillegg til de til dels godt kamu

flerte besøk av eggsamlere, har man 
i Sverige i de senere årene også hatt 
ubehagelig føling med falkoner-spor
tens leverandører. Vi vet forresten 
at falkonerer i andre europeiske land 
har prøvd seg også i Norge. Til dels 
har de gjort direkte henvendelse til 
norske zoologiske institusjoner i den 
tro at falkunger er en slags alminne
lig eksportvare her i landet. Men 
om de har resignert når de har fått 
beskjed om at falkene er fredet i 
Norge i den tiden de har unger, eller 
om de har reist til Norge for å ope· 
rere på egen hånd, tross forbudet, 
det vet vi ikke noe om. 

Det er særlig i Vest-Tyskland at 
falkonersporten er på mote. Og be
tegnende er det at Deutsche Falkens
ordens «Ordenmeister» på organisa
sjonens årsmøte i fjor henviste til de 
muligheter for falkefangst som fins· 
i Norge, der man etter hans mening 
ikke var så nøye med hva som skjedde 
med rovfuglene. 

I en reportasje i Stockholmsavisen 
«Dagens Nyheter» refereres det til en 
del hendelser i forbindelse med rov
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fugl- og egg-agentenes virksomhet. I 
Halland, Bohuslan og Vastergotland 
er det nå ialt fem par vandrefalk. 
To av disse hadde i fjor besøk av 
utlendinger som røvet ungene. Det 
ene av disse reirene var under bevokt
ning i fjor, ettersom det året i for
veien hadde hatt besøk av eggrøvere, 
som var blitt oppdaget og jaget på 
flukt i det de slapp sin 20 meter lange 
taugstige ned mot reiret. Da fjorårets 
unger vel var klekt, slappet man på 
vaktholdet, i lykkelig uvitenhet om at 
levende falkunger har enda større 
verdi enn egg i forretningsornitologe
nes verden. En mann som hver dag 
kontrollerte reiret gjennom en lang
kikkert oppdaget at vandrefalken 
hadde hatt besøk mellom to inspek
sjonsrunder. En unge var røvet. Det 
ble fastslått at en tyskregistrert bil 
hadde vært i trakten samme dag, og 
at en mistenksom bonde hadde notert 
nummeret. Dagen i forveien hadde 
den samme tyskeren vært innom mu
seet i Goteborg, presentert seg som 
falkeforsker og bedt om opplysninger 
om falkelokaliteter. I verdens beste 
tro hadde folk på museet gitt ham 
nøyaktig adresse til det eneste vandre
falkreiret i Halland! I år er dette 
reiret bevoktet døgnet rundt gjennom 
hele hekkeperioden, på forsvarlig hold 
gjennom kraftige kikkerter, og arealet 
omkring reiret ble i god tid sperret 
med piggtråd som eventuelle rØvere 
må klippe seg gjennom. 

På bakgrunn av de svenske erfar· 
ingene er det all grunn for naturinter
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esserte nordmenn til å være på vakt. 
Det er meget mulig at forretnings
messig reirplyndring, enten det dreier 
seg om egg eller rovfuglunger, har 
foregått også hos oss, uten at vi har 
vært oppmerksom på det. Og det er 
grunn til å frykte at norske fugle
kjennere i sin godtroenhet har vist 
utenlandske reirplyndrere på rett spor, 
uten å ane noe om deres hensikter. 

I tillegg til faren som truer sjeldne 
fuglearter, og først og fremst enkelte 
rovfuglarter, fra utenlandsk hold, har 
vi også en tilsynelatende mer harmløs 
trusel mot fuglelivet: Eggsamiende 
gutter. Eggsamlingen, en antikvert 
hobby som ikke burde eksistere i dag, 
har etter alt å dømme tatt seg opp 
i den senere tiden. 

Det er først og fremst de sjeldne 
artene som er utsatt for reirplyndrere, 
enten det nå er hobbysamlere eller 
profesjonister som er på ferde . Der
for er det viktig at alle naturinteres
serte er oppmerksom på den faren 
som her kan true vår fuglefauna. 

Røving av fugleegg og unger er 
uten videre ulovlig. Heller ikke grunn
eieren har rett til å ta egg eller unger 
fra reir, hvis det ikke dreier seg om 
en av de meget få arter som er fred
løse året rundt. Dette betyr at hvem 
som helst har rett til å gripe inn 
overfor reirrøvere, og at politianmel
delse er på sin plass. Dessuten bør 
man vise all mulig skepsis overfor 
alle fremmede, både nordmenn og 
utlendinger, som er ute etter opplys
ninger om reirlokaliteter. 

BLYTRUSELEN 

I NATUREN 

AV ULF HAFSTEN 

Omsider er det begynt å gå opp for 
folk at vi også her oppe i nord er i 
ferd med å forurense og forgifte våre 
omgivelser, - mange steder i en slik 
grad at det begynner å bli direkte 
helsefarlig. I Oslo, som på grunn av 
sin beliggenhet og sine spesielle lokal
klimatiske forhold er særlig sterkt 
utsatt for luftforurensninger, er kom
munen allerede i gang med å bygge 
om sine fyringsanlegg til drift med 
lettere og mindre svovelholdige fyr
ingsoljer. 

Men før man kan vente landsom
fattende forbud eller lovverk som tar 
sikte på å redusere forurensningene 
av våre omgivelser, må disse forurens 
ninger og de skadevirkninger de med
fører kunne ·dokumenteres. Da mål
inger av forurensninger og de skader 
de eventuelt forårsaker tar lang tid 
og dessuten krever både ekspertise og 
økonomiske midler, er vi foreløbig 
kommet svært kort når det gjelder 
en slik dokumentasjon. 

Desto gledeligere er det derfor når 
det i fagpressen av og til kommer 
avhandlinger som nettopp tar opp 
slike aktuelle problem til vitenskape

lig behandling. I hefte nr. 3 for 1968 
av 'Botanisk a Notiser' er det således 
publisert en usedvanlig interessant 
undersøkelse av Ake Riihling og Ger
mund Tyler, begge Universitetet i 
Lund, som behandler bly-forurens
ningen i Syd- og Mellom-Sverige. 

Undersøkelsen befatter seg dels med 
den rent lokale bly-forurensningen 
langs tre større trafikkårer (bl. a. 
motorveien mellom Malmo og Lund) 
og dels med den rent regionale bly
forurensningen, utenom enhver tra
fikkåre. Et begrenset antall prøver 
fra Danmark og Norge er også blitt 
analysert. 

Blyinnholdet ble målt i ppm (parts 
per million), dels i finfraksjonen av 
grunne jordprøver (de øverste 5 cm), 
dels i tørrstoffet aven rekke alminne
lig forekommende karplanter bl. a. 
gressarter (husdyrfOr!), og dels i tørr
stoffet aven rekke alminnelig fore
kommende moser. Av de levende' 
planter viste det seg at mosene hadde 
det høyeste blyinnhold og derfor var 
de beste indikatorer på bly-forurens
ninger. Dette henger naturligvis sam
men med den økologiske kjensgjerning 
at mosene opptar nesten all sin mine
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regnet i forhold til den gjennomsnittlige 
nedbør (ppm pr. JOO mm årlig nedbør). 

..... 

i[]) ' @1 ~ •• 
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ppm l lOO mm mop 

ralstoffnæring gjennom nedbør og 
støvpartikler som tilføres gjennom at
mosfæren. 

Bly-forurensningene langs trafikkårer 
Både amerikanske, tyske og britiske 

undersøkelser har vist en betydelig 
høyere blykonsentrasjon i den umid
delbare nærhet av de store trafikk
å rer enn lenger borte fra disse . Det er 
neppe noen tvil om at kilden til denne 
lokale blykonsentrasjon skyldes de 
blyforbindelser (særig blytetrametyl 
og blytetraetyl) som har vært tilsatt 
bensinen de siste par decennier for å 
forhindre motorbank under den høye 
kompresjon som brennstoffet er ut
satt for i de moderne bilmotorer. 

I Sverige er det tillatt å tilsette 
0,8 gram bly pr. liter bensin, og man 
beregnet at hver bil spyr ut ca. 1 kg 
bly i året. I Stockholm spys det ut ca. 
600 tonn bly pr. år. 

Undersøkelsen bekrefter da også de 
tidligere resultater og viser at det også 
her i Norden finner sted en betydelig 
konsentrasjon av bly i umiddelbar 
nærhet (50-100 m) av større trafikk
årer. Men undersøkelsen viste også 
det interessante forhold at disse bly
konsentrasjonene langt fra svarte til 
de store mengder med bly som ble 
frigjort gjennom bilekshausten på de 
tilsvarende veier. De mengder som ble 
påvist i den umiddelbare nærhet av 
trafikkårene svarte i samtlige tilfelle 
bare til noen måneders ekshaustut
slipp fra biltrafikken. En betydelig del 
av det bly som slipper ut med eks
hausten spres med andre ord ut i 
atmosfæren og føres vekk med denne. 

BlykonsenJrasjon ute i terrenget 
Ute i terrenget, i god avstand fra 

veiene, var blykonsentrasjonen i al
minnelighet vesentlig mindre, men 
viste på den annen side en tydelig 
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tiltagende gradient mot tettbebyggel
sen langs 6resund- og Kattegatkysten. 
Med unntagelse av områdene like øst 
for Vanern, var blykonsentrasjonen 
inne i landet stort sett liten, men like
vel vesentlig større enn den naturlige 
forekomst, målt i mosemateriale fra 
Nord-Sverige, norske fjell- og fjord
strøk og fra Island. Hvis man også tar 
de meteorologiske forhold med i be
traktningen, blir konklusjonen at bly
konsentrasjonen i moser øker med 
nedbøren og med avtagende avstand 
fra større befolkningscentra. At bly
konsentrasjonen øker med nedbøren , 
synes å indikere at en betydelig andel 
av blynedfallet kommer fra områder 
utenfor Sverige, sannsynligvis fra de 
store befolkningscentra i Vest-Europa. 
Men når det gjelder det tett befolkede 
6resundområdet, med dets høye bly
konsentrasjon, kan man neppe ute
lukke en betydelig komponent av lo
kalt produsert bly. 

Bly-forurensningene gjennom de siste 
ett hundre år 

Så meget foreløbig om forholdene 
i dag. Men Rtihling og Tyler har også 
forsøkt å trekke tidsfaktoren inn i 
betraktningen. Dette har de gjort på 
den geniale måte at de har gitt seg til 
å analysere blyinnholdet i opptil ett 
hundre år gammelt herbariemateriale 
av moser fra Skåne, vel å merke av 
de samme mosearter som ble brukt til 
undersøkelsen av de recente forhold. 
Disse analysene ga et meget interes
sant og tildels uventet resultat: Fra 
lave verdier på ca. 20 ppm under 
perioden 1860-1875, stiger blykon
sentrasjonen for perioden 1875-1900 
meget uventet omtrent til det dobbelte . 
Denne verdien holder seg så omtrent 
konstant, på mellom 40 og 50 ppm, 
inntil 1950. Men fra 1950 av inntrer 
det en ny sterk økning frem til den 

middelverdi vi har idag (1968) på 
80-90 ppm, altså en ny fordobling. 

Den siste økningen er selvfølgelig 
ingen overraskelse, for den viser en 
klar sammenheng med tilsetningen a v 
blyforbindelser som antibankemiddel 
i bensinen under de siste par decen
nier. Men konsentrasjonsøkningen om
kring 1875 må sies å være høyst over
raskende. Forfatteren antyder som 
forklaring en eller annen ny industriell 
forurensningsfaktor, f. eks . den øk
ningen i kullforbruket i industrien 
som fant sted omkring 1875. 

Den historiske faktoren vedrørende 
bly-forurensningene ble også studert i 
et myrprofil fra en torvmosemyr i 
vestre Småland . Ved å måle blyinn
holdet i torven fant man en sprangvis 
nedgang i konsentrasjonen fra over-

Figuren viser hvordan bly-konsentra
sjonen synker nordøstover fra de høye 
verdier mndt befolkningssentrene ved 
Oresund. Konsentrasjonen er målt i ppm 
(parts per million) i tørrstoffet av 3 al
minnelig forekomm ende moser og er be

flaten og nedover, som synes å stem
me godt med resultatet av målingene 
i det ovenfornevnte herbariemateriale. 
Men da det foreløbig ikke er utarbei

11 det noen tidsskala for det undersøkte 
torvprofil, er det for tidlig å trekke 
nærmere paralleller mellom de to ana
lysemetoder. Undersøkelsen viser like
vel at torvavsetningene våre kan få 
stor betydning når det gjelder å følge 
forurensningenes insentitet i tid , noe 
som må være av den aller største vik
tighet når det gjelder å etterspore en 
eventuell økning i konsentrasjonen av 
de forurensninger og gifter vi stadig 
fører inn i naturens kretsløp. 

Faremomentet ved blyforurensninger 
Selvom den refererte undersøkelsen 

overhodet ikke kommer inn på even
tuelle skadelige virkninger av de bly
forurensninger som er på vist, kunne 
det være fristende å gjøre visse re
fleksjoner. Som kjent er alle blyfor
bindelser giftige og, ifølge autorativt 
hold, desto farligere fordi den men
neskelige organisme har evne til å 
oppta og akkumulere selv ganske små 
blymengder. 

Ifølge litteraturen er det tre måter 
vi kan få i oss blyforbindelser på: 
Gjennom munnen med det vi spiser, 
ved innånding, eller ved en sakte 
absorpsjon gjennom fuktig hud. Inn
ånding ansees farligere enn opptak 
gjennom munnen, da storparten av det 
bly vi eventuelt opptar gjennom 
maten skilles ut gjennom avføringen. 
Ved innånding derimot kommer en 
større del av blyet direkte over i 
blodet. Giftvirkningen er avhengig' 
dels av den kjemiske forbindelse blyet 
forekommer i og dels av dosen og 
den tid påvirkningen varer. 

Av de kjemiske blyforbindelser an
sees blyacetat og de organiske bly
forbindelser (f. eks. blytetraetyl som 
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vi tilsetter bensinen) å være blant de 
farligste. Vanlig blyoksyd, som dannes 
på overflaten av metallisk bly, er også 
meget farlig. Derfor skal man vokte 
seg vel for å kaste fra seg gamle 
batterier, akkumulatorer etc. på steder 
hvor husdyr eller barn kan slippe til. 
På medisinsk hold regner man at 
opptak av mer enn 1 mg bly pr. dag 
er meget farlig, men som nevnt er 
giftigheten sterkt avhengig av måten 
vi får det i oss på. Om de doser vi 
opptar hver for seg er for små til å 
gi akutt blyforgiftning, kan de altså 
over lengre tid volde farlig kronisk 
forgiftning . 

På grunn av den kumulative egen
skap er det derfor en mager trøst at 
våre husdyr visstnok er mer sensitive 
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SN0SCOOTER
"UTVIKLINGEN" 

F jellviddene er i ferd med å 
skrumpe. - På mer enn en måte. 

Arealene blir mindre, mer slitt, mer 
frynsete i kantene. Publikumsinnryk
ket øker, fordobles kanskje på 10-15 
år. Samtidig er «viddas uendelighet» 
raskt i ferd med å bli et foreldet 
begrep. Før var fjellvandrerens måle
stokk 5-kilometeren i timen. Idag er 
den 50 km/t. Det har snøscooteren 
sørget for . Mange revolusjonerende 
inngrep bryter i 1960-årene ned de 
skandinaviske fjellområdene, Europas 
siste ødemarker. En av de mest 

Foto Leif Røe! 

overfor bly enn mennesker og altså 
kreperer før oss. Man har vel ennå 
ikke full klarhet over blyets virkning 
på den menneskelige organisme, men 
det synes å være et faktum at blyet 
dels kan virke på blodet, hvor det 
skader de røde blodlegemer (eng. 
'haematotoxicity'), dels på nervesy
stemet (eng. 'neurotoxicity') og dels 
på bensubstansen, hvor blyet hoved
sakelig lagres. 

I denne forbindelse kunne det være 
fristende å minne om de rikelige bly
mengder som er blitt påvist i skjeletter 
fra Rom, fra den klassiske blomst
ringsperiode, men hverken før eller 
etter. På grunnlag av disse funn har 
den kaliforniske forsker dr. Gilfillan 
og hans medarbeidere trukket den 

meningsløse faktorene i denne de
struktive prosessen er den så og si 
ukontrollerte snøscooterekspansjonen 
som nå finner sted. En liten detalj 
sier mange. Kanskje. Ting kan også 
tyde på noe annet. 

En amerikansk rapport som nylig 
ble offentliggjort viser at en ny re
kreasjonsorm er i utvikling, snø
scooter-rekreasjonen. Industrimennes
kets nye form for naturnytelse. I 1964 
fantes det omkring 50000 av disse 
kjøretøyene i Nord-Amerika. I 1967 
var antallet fordoblet, og ved siste års
skifte ble antallet anslått til 250000. 
Prognosene for de nærmeste år går 
ut på en tilvekst på 100000 snø
scootere i året. 

I de svenske fjellområdene kjører 
idag 15000 snøscootere. Hvert år 
kommer 2000 nye til. 

Støy og almen irritasjon er bare 
en mindre del av de ulemper denne 
utviklingen fører med seg. Omfanget 
av viltforstyrrelser, ulovlig jakt, tjuv
fiske og vegetasjonsødeleggelser 

dristige konklusjon at kronisk blyfor
giftning var en av hovedårsakene til 
forfallet og dermed Romerrikets un
dergang. A v forskjellige grunner var 
det bare de rike og deres tjenere som 
ble utsatt for denne snikende forgift
ning som gjorde de førende slekter 
nesten barnløse og dermed tappet 
Rom for sin intelligensia. 

På bakgrunn a v det som her er 
referert om bly-forurensninger og 
forøvrig alt det vi idag vet om utallige 
andre kilder til forurensning a v vårt 
miljø, ligger det nær å stille det spørs
mål om det ikke nå er på høy tid å 
sette stopper for meget av den f(lr
urensning, eventuelt forgiftning, av 
vårt miljø som for tiden pågår, f. eks. 

fjell områdene aner vi ennå bare svakt 
de framtidige dimensjoner av. Mis
tanker om narkotikasmugling pr. snø
scooter over Kjølen er visstnok det 
siste tilskuddet. Må det al/tid oppstå 
akutte situasjoner og påvisbare skader 
før positive tiltak iverksettes i natur
vernsektoren? 

Skal denne utviklingen stoppes, den 
er ennå bare i sin spede begynnelse 
i Norge, må det radikale midler til. 
Sentral konsesjonsgivning bør kunne 
løse saken . Det må være mulig å 
skille mellom berettiget yrkesa nvend
else og ren lystbruk av snøscooter. 
Men snøscootereierne begynner å bli 
mange. Kanskje opptrer snart et 
«Norges Snøscooterforbund» med 
«berettiget krav» på å bli hørt. For
øvrig er et nytt og interessant kjøre
tøy utviklet i Canada: «Amphi-Cat ». 
Et lite, billig og hendig terrengkjøre
tøy på hjul som kan ta seg fram både 
til lands og til vanns. Et nytt bidrag 
ti I fjell even tyret? 

M.N. 

redusere tilsetting av bly til bensinen . 
Det er jo tross alt allerede andre 
antibankestoffer i bruk i visse bensin
typer og det drives , som mange VII 

vite, et omfattende forskningsarbeid 
for å finne frem til alternative til
setninger. 

Etter at denne artikkel var skrevet, 
har den svenske 'Giftnamden' behand
let et forslag om å senke grensen for 
tillatt bly-innhold i bensin i Sverige 
fra 0.84 til 0.7 gram pr. liter bensin. 
Selvom denne senkning er så liten at 
den vel nærmest må betraktes som 
symbolsk, viser forslaget at man der 
er villig til å gjøre noe for i det minste 
å begrense denne kilde til forurens
ning. 
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SVEIN MYRBERGET 

ULVENS STATUS 

I NORGE 


Etter en naturvernkonferanse ar
rangert av Norsk-Svensk Forening i 
Oslo 31. oktober 1967, henvendte for
eningen seg til Regjeringen og pekte 
på nødvendigheten av øyeblikkelig 
totalfredning av ulv. (Se «Norsk 
Natur» 1968 nr. 2 s. 60). Henven
delsen var basert på en uttalelse ved
tatt av de ti paneldeltakerne etter 
konferansen. I denne het det bl. a.: 
For ulvens vedkommende er stillingen 
så alvorlig at hvis den ikke øyeblikke
lig blir gitt et bedre vern, vil den i 
løpet av ytterst få år kunne være 
forsvunnet fra Skandinavia. 

Jeg vil her redegjøre for hva som 
er kjent om ulvens status i Norge. 
Jeg bygger bl. a. på en utredning 
gjort ved dr. E. Pulliainen, Finland, 
dr. B. Haglund, Stockholm og under
tegnede. Mer detaljerte data vil bli 

publisert i serien «Meddelelser fra 
Statens viltundersøkelser». 

Nåværende forekomst d Norge 
En bygger vesentlig på avismeldin

ger (se fig . 1) og et spørreskjema ut
sendt til viltnemndene angående vinte
ren 1967/68. Fra nevnte vinter har vi 
følgende observasjoner av ulv I 

Norge: To ulv ble sett innenfor Rafs
botn i Alta av to flygere i mars 1968, 
og to militære observerte to ulv i 
Stabbursdalen, Porsanger, april 1968. 
I indre Troms ble ulvespor observert 
i mars-april 1968, bl. a. spor etter 
fem ulv iAltevannstraktene 16.-18. 
april. I Sørli ble en ulv observert i 
mai 1968, og samme vår passerte en 
ulv grensen mellom Meråker og Selbu. 
Fra det sønnenfjeldske Norge fore
ligger bare usikre meldinger om fore

komst av ulv, men det kan ikke helte-'l r~""'~ 
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utelukkende dreidd seg om enkeltdyrJJ eller grupper på to-tre stykker. De 
aller fleste av disse ulver tilhører en 
felles fennoskandisk bestand, som 
vandrer over grensene. Antall ulv i 
Norge vil derfor variere sterkt i løpet 
av året. Det er faktisk ikke helt 
utenkelig at på enkelte tidspunkter 
finnes det ikke en eneste ulv innen 
landets grenser. Som regel varierer 
dog trolig antallet omkring fem styk
ker, og det er meget sjeden at vi 
har så mange som ti ulv innenfor 
Norges grenser nå for tiden. 

Etter 1960 kjenner en til følgende 
felte ulver i Norge; det dreier seg 
i hvert tilfelle om ett dyr: I Nesseby 
(Finnmark) 1962, i Nordreisa 1962, 
Bardu 1963, Dyrøy 1963, Målselv 
1966 (Troms), og Storelvdal 1964 
(Hedmark). I alt er det således i tiden 
1960- 1968 felt seks ulver i Norge. 
Ulvene felt i Troms i 1962/[963 var 
trolig alle ungdyr som stammet fra 
samme ungekull. Ulven felt i Nesseby 
hvilte ved en liten reinflokk, uten at 
man kunne påvise at noen rein var 
drept. Ulven fra Nordreisa forfulgte 
rein sprengt ut aven flokk. Ulven felt 
i Bardu skal ha drept to rein . Alle ul · 
ver, med unntak av den fra Nordreisa, 
ble ikke felt for direkte å verge rein
flokken. Det dreidde seg likevel til 
dels om jegere som var på utkikk 
etter ulv, men i de fleste tilfeller 
kom jegerne uventet og tilfeldig over 
ulven . 

Fig. 1. Utbredelsen av ulv i Norge 1/7 1965 til 
30/6 1968 ifølge avismeldinger. Ett symbol i hvert 
herred. Trekanter: noenlunde sikker forek omst. 
Kryss: usikre m eldinger. 
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Forekomst i Sverige og Finland 
Den vesentligste ulveflokken i 

Skandinavia for tiden holder ifølge 
Haglund til i Nord-Sverige i fjellene 
rundt Kaitumelven. Hovedflokken 
kan dreie seg omkring fem dyr, deri
blant ett par, som i de siste år i det 
minste har prøvd å grave hi , men 
noen unger er ikke påvist med sikker
het i de siste 4 år. Ellers forekommer 
det i Nord-Sverige bare enslige dyr 
eller småflokker. 

I finsk Lappland blir bestanden i 
den vestlige del av Pulliainen anslått 
til å være 2-3 dyr, i den østlige del 
ca. 5 stykker. 

I alt vil den totale felles ulvebe
stand for Sverige, Norge og finsk 
Lappland høyst kunne dreie seg om 
20-25 ulver. En kjenner ikke til pro
duksjon av ulveunger i Skandinavia i 
årene 1965-67. Det er også helt klart 
at denne nordlige bestand ikke får 
nOe vesentlig tilskudd ved innvandring 
østfra. I årene 1961-1967 er det 
felt følgende antall ulv: Norge 6, 
Sverige 20 og finsk Lappland 20 stk., 
totalt 46 ulver på 7 år (fig. 2). 
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ikke til at ulven med sikkerhet har 
tatt en eneste tamrein i Norge vinteren 
1967/68. Men noen få kan nok Iike
'vel være blitt tatt. Ifølge oppgaver 
fra lappefogdenes årsberetninger 1961 
- 1966 anføres det minimale skader 
av ulv i Finnmark. Årlig anslås tapet 
av rein grunnet ulv og jerv tilsammen 
til 10- 20 stykker i fylket. Høsten 
1962 ble 40 norske rein drept av ulv 
ved Helligskogen, Troms. Et par rein 
er drept av ulv i Selbu 1966-1967. 
Fra Nordland , Nord-Trøndelag og det 
sydligste Norge foreligger det ingen 
sikre data om ulvedrepte rein i tiden 
etter 1961. 

I Sverige har antall rein drept av 
ulv, i tidsrommet 1959-1966, årlig 
ligget mellom 317 og 30 ifølge Hag
lund. Antallet ulvedrepte rein har 
vært sterkt synkende de aller seneste 
å r. Hvorvidt at dette har sammenheng 
med at man ikke lenger jakter på ulv 
og altså ikke finner så mange slakte
plasser, eller om det betyr at ulvene 
fortsatt avtar i antall , er ikke mulig 
å si noe sikkert om. 

Ifølge Pulliainen har antall ulve
drepte rein i Finland årlig ligget mel
lom 395 og 65 i tidsrommet 1958
1966. I alt er det omkring 200000 
tamrein i landet, og det offisielle tap 
grunnet ulver omkring 0,15 %. 	 I 
tillegg må tas i betraktning at kanskje 
)0-40 % av det totale antall ulve
drepte rein ikke blir gjenfunnet. Blant 
944 tamrein drept av ulven i Finland 
fant Pulliainen at 20 % var kalver, 
noe som tilsvarte andelen av kalv 	 i 
selve reinflokken. 

Erstatningsordninger 
Vi har i Norge ingen erstatnings

ordning for ulvedrepte tamrein, med 
unntak rein drept av bjørn (muligens 
også ørn). Sverige og Finland har 
erstatninger for rovdyrdrepte rein. En 

forutsetning er dog at reinens øre kan 
innleveres. Når det gjelder bevisene, 
må man i stor utstrekning uten videre 
tro samene på deres ord. 

Retningslinjer for erstatning av 
tamrein i Sverige ble fastsatt ved 
Prop. nr. 155 år 1967. På grunnlag 
av denne proposisjon ble det for 1968 
fastsatt følgende regler: For merkete 
rein betales 250 svenske kroner for 
voksen hanrein, kr. 260,- for voksen 
hunrein og kr. 110,- for årskalv. 
Erstatning for rein som er umerket 
eller hvor merket er ødelagt e. l. , blir 
bevilget til bykassen i den lappby 
som disponerer beiteområdet hvor 
reinen ble drept. For hver rein, mer
ket eller umerket, som det blir betalt 
erstatning for, skal det i tillegg ut
betales et beløp på kr. 300,- til by
kassen i lappbyen, en godtgjørelse 
for forskjellige vansker som rovdyrene 
har påført reinskjøtselen. 

Pulliainen kan opplyse at et lig
nende system ble innført i Finland i 
1967. I tillegg til fullverdi erstatning 
av tapene til de eiere som har mistet 
rein beviselig tatt av rovdyr, betales 
50 % av beløpet til et fond for lokale 
reineiersammenslutninger . Dette blir 
gjort da ikke alle drepte tamre:n vil 
bli gjenfunnet. 

Fredningstilrak 
På bakgrunn av det foregående vil 

en si at det burde gå klart frem at 
den felles fennoskandiske ulvebestand 
nå er så liten, at noe må gjøres hvis 
ulven ikke skal bli totalt utryddet med 
det aller første. Noen større innvan
dring fra øst kan man ikke påregne: 

I Sverige ble ulven totalfredet i 
1965 . Uinsstyrelsen har imidlertid 
muligheter for å dispensere fra dette 
såfremt bestanden vokser vesentlig 
utover det nåværende nivå. Ved dir
ekte angrep på tamrein eller husdyr 
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14 1 	 ste trukne linje: Sverige (lotalfredet fra 
1965). ØverSle trukne linje: tOlalt. (Data 

72 bl . a. ifølge Haglund og Pul/iainen). 
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Skader på tamrein 
I Norge er ulvens viktigste bytte

dyr tamreinen. Det er derfor ikke 
merkelig at ulven har vært og er for
hatt blant samene. En ulv trenger 
kanskje omkring 5 kg kjøtt daglig i 
gjennomsnitt. De enkelte måltider kan 
være langt større, men så kan den gå i 
dager uten å spise, og den kan nok 
klare seg med noe mindre kjøtt gjen
nomsnittlig, hvis den er nødt til det. 
Hvis vi gjør denne kjøttmengden om 
i tamrein, vil det si at en ulv trenger 
omkring en rein i uka. Nå lever jo 
ikke ulven utelukkende av rein, men 
det er kanskje ikke urealistisk å an
tyde at hver ulv årlig kan drepe 25 
rein . Ulv som jager alene, vil ha be
hov for flere, da den ofte må dele 
med rev og ramn. Pulliainen fant så
ledes at en enslig ulv på 17 dager 
drepte 21 rein og spiste bare deler 
av dyrene, men det at ulven ble for
fulgt kan ha innvirket på resultatet. 

Med den minimale ulvebestand vi 
nå har, vil skadene på tamrein bli 
ubetydelige. Ifølge oppgaver fra lan
dets viltnemnder kjenner en således 

Fig. Il Antall felle ulver i årene 1961
1967 i Norge, Sverige og finsk lappmark. 
Prikket: Norge. Sliplet: Finland. N eder
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MILJØPOLITIKK 
I ØKONOMISK 
LYS 

E. Dahmen: Siitt pris på miljon. 
Studieforbundet Niiringsliv och Sam
hiille. 94 s. 

En nødvendig forutsetning for å gjøre 
naturvern til praktisk politikk avhenger 
aven viktig forutsetning: Levestandard
begrepet må gis et nytt innhold som 
blir alment akseptert. I dette arbeidet 

har eieren rett til å verne sin eiendom. 
En vil på det sterkeste anbefale at 
de samme regler snarest innføres i 
Norge. Reglene kan gjøres gjeldende 
inntil videre. 

Alternativt kan man tenke seg en 
fredning i Troms fylke og den del av 
Nordland fylke som ligger nord for 
Polarsirkelen. Som nevnt tidligere 
finnes nemlig den skandinaviske 
hovedflokken i Sverige like øst for 
dette området. I denne del av Norge 
har man i bare liten utstrekning 
vinterbeite for tamrein i grensetrak
tene. 

Selv om en totalfredning innføres, 
kan man ikke være helt sikker på at 
ulven vil overleve i Skandinavia. Som 
nevnt ovenfor, er det således grunn 
til å tro at denne ulvebestanden neppe 
i større utstrekning forplanter seg. 
Dette er et forhold man kjenner fra 
før: Når en bestand av de store rov
dyr kommer under et visst nivå, ser 
det ut som at forplantning opphører. 
En må også påregne at om total
fredning innføres, vil likevel en del 
ulv kunne bli felt når den angriper 
reinflokker. Bare fåtallet av de i 
Norge felte ulv etter 1960 har imidler
tid blitt avlivet under slike ornstendig
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blir det nødvendig å tenke i nye og 
konstruktive baner. 

Professor Erik Dahmen ved Handels
hogskolan i Stockholm har nylig levert 
et vektig bidrag til dette ved utgivelse 
av boken «Slitt pris på miljon». Den er 
lltgitt av den frittstående sammenslut
ningen «Studieforbundet Naringsliv och 
Samhalle» som arbeider med sosiale og 
økonomiske samfunnsproblemer. Bare 
noen generelle bemerkninger om boken 
kan nevnes her. Hovedtrekkene vil bli 
mer inngående behandlet i annen sam
menheng. Det er uhyre viktig at øko
nomer og samfunnsforskere nå trekkes 
inn i miljøverndiskusjonen og det øko
logiske tenkesett. Bare med deres hjelp 
kan tidens forvridde ressursdisponering 

heter. Men da ulvens viktigste føde er 
tamreinen, vil den før eller siden an
gripe rein, og kunne felles. Til tross 
for denne skepsis når det gjelder 
mulighetene for overhodet å bevare 
den skandinaviske ulvebestand, bør 
man ikke la være å forsøke. En vil 
her understreke at i dette naturvern
arbeidet vil nasjonalparkene neppe 
være av større betydning, da ulven 
farter over områder som er mange 
ganger større enn disses areal. Som 
regel vandrer ulven fra 10 til 25 km 
i døgnet. I Alaska streifet en flokk på 
10 ulv over et område på omkring 
130 kvadratmil. 

Før fredning innføres, bør erstat
ningsspørsmålet avklares ved avtaler 
med representanter for reinsamene. 

Landbruksministeren opplyste imid
lertid i Stortinget 19. februar 1969 at 
en fredning av ulven ikke vil komme 
på tale før den nyoppnevnte jaktlov
komite har avsluttet sitt arbeid. Dette 
er en høyst beklagelig utvikling av 
saken, og en understreker avslutningen 
på uttalelsen fra Norsk-Svensk Fore
ningspanel: Hvis saken blir gjenstand 
for langvarig debatt og behandling, 
vil ulven høyst sannsynlig i mellom
tiden være utdødd. 

anskueliggjøres og korrigeres. Professor 
Dahmens bok er ment som et samfunns
økonomisk argument i miljøpolitikken. 
En av hans viktigste teser er at miljø
forholdene er en av de viktigste deler 
av vår levestandard. Behov og konsum 
av frisk luft og rent vann m. v. er i 
prinsippet likestilt med behov av boliger, 
klær etc. Det er meningsløst å snakke 
om konflikter mellom naturvernhensyn 
og samfunnsøkonomiske hensyn. Det er 
sider ved samme sak. Hvordan skal så 
miljøverdiene verdsettes? Det er ikke 
riktig å resignere: «- naturverdiene kan 
ikke måles i penger.» Flere ulike fram
gangsmåter anvendes allerede i utlandet, 
og Dahmen retter i sin bok blikket mot 
en vesentlig side ved dette: Hva koster 
det å kvitte seg med, eller forhindre 
tidens miljøforurensninger? Hva koster 
det å opprettholde et friskt livsmiljø? 
Dette fører et skritt videre: Miljøfor
urensningene oppstår i betydelig grad 
i forbindelse med produksjon og konsum 
av varer. Kostnadsberegningene må i 
denne sammenheng ikke slutte ved fa
brikkskorsteinen. Det gir bare en halv
skrevet regning. Vi må være villige til 
å betale det for en vare som den 
virkelig koster. En rekke varer forår
saker idag betydelige miljøskader. Der
som vi/samfunnet mener at disse miljø
skadene er vesentlige, må konklusjonen 
bli at varene som forårsaker dem pro
duseres for billig. Boken peker på ulike 
reguleringsmuligheter som i denne sam
menheng kan bli aktuelle. 

«Slitt pris på mil jon» er et av de 
viktigste bidrag i den senere tid til 
formingen aven praktisk naturvern
politikk. Den fortjener en vid utbredelse, 
ikke minst blant våre politikere. 

Magnar Norderhaug. 

NATURVERN 
JORDEN RUNDT 

K. Curry Lindahl: Fjiil! och Sa vann 
Natur och Kultur. 226 s. 

Som naturvernrådgiver for flere stater 
og internasjonale hjelpeorganisasjoner 
har forfatteren og forskeren Curry-Lin

dahl hatt bedre anledning enn de fleste 
til å se de rester av klodens opprinnelige 
natur som fortsatt eksisterer. - Og 
vurdere tidens globale naturforødelse. 

I løpet av 1960-årene har Curry
Lindahl levert en rekke kronikker i 
Svenska Dagbladet omkring disse bren
nende problemer. Disse er nå samlet i 
bokform under tittelen, «Fjall och sa
vann». 

Med utgangspunkt i hjemlandets lapp
marker og de gigantiske inngrep som 
nå omskaper Skandinavias fjellområder, 
går ferden til de egenartede rester av 
Europas gamle kulturlandskaper som 
fortsatt finnes i Ungarn og Frankrike. 
Utenom Europa er Afrika den verdensdel 
som forfatteren har hatt best anledning 
til å kjenne, bl. a. som rådgiver i Kongo 
og Liberia. I en rekke avsnitt beskrives 
noen av Afrikas villmarksperler. Ene
stående naturdokumenter som hittil har 
overlevet raseringen av dette rike, men 
på samme tid fattige kontinent. Ganske 
inngående behandles også noen trekk 
ved Afrikas viktigste utviklingsproble
mer. Problemer som i liten grad kjennes 
av den norske almenhet. Det gjelder 
jordforødelsen, nedbrytningen av de afri
kanske regnskoger og spoleringen av 
savannenes kjøttproduserende storvilt. 
Uten nevneverdig forståelse for tropenes 
strenge klimatisk/økologiske krav har 
skogsrydding og nedslakting av storvilt 
pågått i det meste av dette århundre for 
å tillempe europeiske jordbruksformer 
og husdyrhold. Over store områder er 
resultatet blitt en radikal endring i livs
grunnlaget, med uttørring av grunn
vannstilgangene og nedslitning av savan
Ilenes beitegrunnlag. Denne forødende 
prosess går fortsatt sin gang, men den 
betydelige biologiske forskning som i 
de siste 20 år har pågått i endel av de 
eksisterende reservater og nasjonalparker 
i Afrika har gitt nye, interessante resul
tater. Av særlig interesse er visse pro
duksjonsstudier. De har vist at Afrikas 
eget storvilt i de fleste tilfeller utnytter 
beitetilgangene mer rasjonelt enn im
porterte husdyrformer og er i stand til 
å produsere mer kjøtt pr. arealenhet. 
For øvrig er Afrika eiendommelig nok 
en verdensdel der det moderne natur
vernsyn ser ut til å ha gode muligheter 
til å bli praktisk politikk. Curry-Lindahl 
behandler også sider ved disse uhyre 
interessante aspekter før ferden går 
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REPRESENTANT

SKAPSMØTET 1969 


Norges Naturvernforbunds repre
sentantskapsmøte ble åpnet i Stavan
ger 19. april, og flere saker ble be
handlet. Da en av de foreslå tte for
mannskandidater i siste øyeblikk måt
te meddele at han ikke kunne motta 
valg, fant representantskapet det rik
tig å prolongere møtet til høsten , for 
dermed å gi valgkomiteen tilstrekke
lig tid til å fremkomme med nytt 
forslag på kandidater til dette meget 
viktige verv. Det er overlatt lands
styret å bestemme tidspunktet for 
fortsettelsen a v representantskaps
møtet, som vil bli holdt i Oslo. Re
ferat fra representantskapsmøtet vil 
utstå til et senere nummer av «Norsk 
Natur». 

(Forts. fra side 49) 

Dersom det var blitt noe av regu
leringen, ville det tatt et par år før 
inntektene var begynt å løpe. En av 
utvalgets eksperter har antydet at 
dette omtrent er den tid en vil trenge 
til å gjennomføre den skisserte plan
legging. Dette forutsetter samarbeid. 

videre. India , Ceylon, Indonesia, Austra
lia, Japan, Nord-Amerika. En reise der 
kontrasten mellom jordens siste vill
marksparadiser og menneskets natur
foredeIse er den dystre grunntone. Det 
er for øvrig paradoksalt å konstatere 
det japanske syn på naturvern og areal
utnytteise. I et land med en befolknings
tetthet dobbelt så stor som Indias. er 
7 % av landarealene nasjonalparker, 
foruten etpa r hundrede reservater. 

For den naturvernbevisste leserskare 
er «Fjall och savann» en meget les
verdig bok. Den setter tidens sinnsvake 
naturspolering i sitt rette perspektiv: 
det globale 

Magnar Norderhaug. 

KRETSFORENINGER OG 
FORENINGSFORMENN 

Antall kretsforeninger tilsluttet Norges 
Naturvernforbund er nå økt til 14. Vi 
bringer her en oversikt over forenin
genes adresser og formenn . 

ØSTLANDSKE NATURVVERN
FORENING, 

Akersgaten 63, Oslo l. Formann: Si
vilingeniør Odd Lohne. 

OPPLAND NATURVERN, 
Strandgt. 17, Gjøvik. Formann: 
Idrettskonsulent Alf Kveberg. 

KONGSBERG NATURVERN 
vI formannen siv.ing. Erik Røssum , 
Camilla Collettsvei 11 , Kongsberg. 

VEST-AGDER NATURVERN 
vI formannen konservator Peter Va
leur, Kristiansand Museum, Kristian
sand. 

AUST-AGDER NATURVERN 
vI formannen fylkesskogmester Gra
saas, Arendal. 

ROGALAND NATURVERN 
vI formannen fylkesskogsjef Othar 
Hvoslef, Klubbgt. I, Stavanger. 

VESTLANDSKE NATURVERN
FORENING, 

postboks 1201, Bergen. Formann: 
Regnskapssjef Aksel Foyen. 

SØR-TRØNDELAG NATURVERN 
vI formannen dr. Hans J. Engan, Sen
tralsykehuset , Trondheim. 

NORD-TRØNDELAG NATURVERN 
vI formannen fylkeslandbrukssjef Mo
dolf Sjøgard, Steinkjer. 

NORDLAND NATURVERN
FORENING 

vI formannen fylkeshagearkitekt Odd
laug Brunvoll, Bodø. 

TROMS NATURVERNFORENING 
vi formannen bygartner Rolf Sund
strøm, Tromsø. 

FINNMARK NATURVERN 
vi formannen telegrafbestyrer S. N or
mann Hanssen, Kirkenes. 

SØR-VARANGER NATURVERN 
vI formannen telegrafbestyrer S. N or
mann Hanssen, Kirkenes. 

HEDMARK NATURVERN 
vI formannen fo rstkandidat Ingvar Fy
stro, Statens Skogsfrøverk, Hamar. 

Aktuelle bildeband 

for naturvernet! 


Antall Pris pr. 
bilder kopi 

BBF 615 Geiranger 45 67,50 
BBF 673 ørret som husdyr, 1965 26 39 .
BBF 742 Fra egg til sommerfugl (svensk) 1965 20 90.
BBF 747 Gode råd for skitur i fjellet (svensk) 1965 26 39.
BBF 866 På oppdagingsferd i naturen. Våren 

(svensk) 37 60.
BB 900 Norge I (dansk) 43 21.
BB 901 Norge Il (dansk) 42 21.
BB 929 Storskogens dyreliv Il. Lauv- og barskog 

(dansk) 37 19 .-
BB 930 Dyr jeg møter i skogen I. Lauvskogen 

(dansk) 41 21. 
BB 93 1 Dyr jeg møter i skogen IL Lauvskogen 

(dansk) 41 21.
BB 932 Dyr jeg møter i skogen Ill. Barskogen 

(dansk) 41 21 .-
BB 933 Hva skogtjernet gjemmer I (dansk) 41 2\.
BB 934 Hva skogtjernet gjemmer Il (dansk) 41 2l.
BB 935 Storskogens dyreliv I. Urskogen (dansk) 42 2l.
BBF 992 En utflukt om våren (svensk) 19 50 .-
BBF 993 En dag om sommeren (svensk) 19 50.
BBF 994 En dag om høsten (svensk) 19 50.
BBF 995 Streiftog blant fjellvekster (svensk) 23 50.
BBF 1 2037 Dovrefjell, 1963 45 35.

LANDBRUKETS 

FILM OG BILLEDKONTOR 
Frydenlundsgaten 8 - Oslo 1 


Telefon 600290 
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For en rikdom vi har i våre elver og vann! La oss beholde 
dem, bevare dem og stelle pent med dem, til glede for 
oss selv og kommende generasjoner. 

Sammen med organisasjonene for Naturvern og Frilufts
liv kan vi aktivt bevare vassfarene og deres fauna - og 
vise tilbakeholdenhet i alt som betyr inngrep i vår 
uerstattelige natur. 

Vern om naturen - det gir 10-fold igjen. 

1t Il NORSK BRÆNDSELOLJE AlS 


