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FRITIDS
BEBYGGELSEN 
-ET 
NATURVERN
PROBLEM 

AV 
DOSENT 
ERIK 
LANGDALEN 

Arkitektvisjonen om samspill m ellom 
st orslagen natur og karakterfulle byg
ningsgrupper kall illustreres av d enne 
lille landsbyen i Sveits. K onsentrert fri
tidsbebyggelse synes ennå å være lile 
etterspurl i Norge, og det mallgler fort
salt gode pioner-prosjek ter. (Fola Kern 
& Co.) 

1960-årene klassifiseres allerede som 
det ti-år i Norges historie da det ble 
organisert og igangsatt en systematisk 
planlegging av landets arealer. Den 
første fase av dette arbeidet har 
vært preget av problem-erkjennelse 

og problemavgrensning. Blant folk 
flest har problemene omkring fritids
bebyggeIsen fått særlig stor oppmerk
somhet, etter at «Fritids-Norge» ble 
aktuelt stoff i forbindelse med felles
markedsdebatten først i 60-årene. Det 
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Enkle og pnmlllve hus i karakterfull 
sammenstilling. Renndølseter i Innerda
len. Norske seteranlegg gir anvisning på 
arkitektoniske virkemidler som kan nyt
tes i forbindelse med konsentrert fritids
bebyggeise, uten at en tyr til kopiering 
av gamle tømmerhus. (Foto Erik Lang
dalen 1968 .) 

er flere grunner til at fritidsbebyggel

sen har fått så stor plass i samfunns


debatten: 

En viktig grunn er at fritidsbebyg

geIsen i så stor grad berører spørs
målet om individuell handlefrihet i 
naturmiljøet. For den rekreasjons
søkende bybefolkning har fritidshuset 
representert den siste gjenværende fri
het til personlig planlegger- og bygg
mesterutfoldelse, utenfor samfunnets 
regler og kontroll. For grunneierne i 
bygdene er fritidshuset blitt årsak til 
det første ubehagelige møte med sam
funnets krav om styring og kontroll 
av arealdisponeringen. Harmen over 
denne «frihetsberøvelsen» har for en 

stor del lagt seg, etter hvert som folk 
flest har innsett at vi også i Norge 
har nådd grensen for hva landet på 
lang sikt kan tåle av tilfeldig og ego
istisk arealutnyttelse. 

Samtidig er fritidshuset blitt et vik
tig moment i distriktsutbyggingsdebat
ten. Den første optimisme omkring 
det såkalte «tredje alternativ» har 
etterhvert veket for en mer realistisk 
vurdering av fritidshuset som øko
nomisk faktor, og det er blitt klarlagt 
at resultater av varig betydning for 
bygdene bare kan oppnås gjennom 
organisert planleggingsarbeid på et 
forholdsvis avansert nivå. 

Debatten omkring fritidsbebyggel
sen har bidratt til å klargjøre viktige 
interessemotsetninger i samfunnet, og 
har i neste omgang ført til økende 
erkjennelse og realisme både på det 
faglige og politiske plan. Denne de
batten kom omtrent samtidig med den 
alminnelige naturverndebatt. Ettersom 

fritidshuset i så stor grad er et middel 
til naturopplevelse, har det også bi
dratt til en nyansering av forholdet 
mellom naturvern og friluftsliv, to 
begreper som for folk flest har stått 
som synonyme. Knickers, beksøm
støvler og krok pipe er ikke uten vi
dere garantibevis for naturvernhold
ning og naturverninnsikt. I stor grad 
må friluftslivet regnes som en eks
ploateringsinteresse på linje med 
andre former for grunnutnytting. 
Samtidig er det klart at interessen for 
friluftsliv, slik den formidles bl. a. 
gjennom fritidsbebyggelsen, er en ves
entlig forutsetning for at det moderne 
na.turvernskal få nødvendig politisk 
støtte. Vern av vårt naturmiljø kan 
ikke gjennomføres uten et omfattende 
allment engasjement, basert på felles
skapsfølelse og rettferdighetsprinsip
per. 

Det er kanskje for sent (eller for 
tidlig) å få fjernet de inngjerdinger 
som har gjort det mulig for enkelt
mennesker å reservere for seg selv 
store attraktive naturvernområder ved 
kyst og i fjell. Muligheten for den 
slags privilegier er i ferd med å gå 

Sanitærproblemene er blitt et sentralt 
diskusjonst ema også i forbindelse med 
jerie- og fritidsliv. Jomfruland. (Foto 
Erik Langdalen 1969.) 

tapt i og med opprustningen av vår 
samfunnsplanlegging. Samtidig er det 
en viktig samfunnsoppgave å sikre 
individets og familiegruppens «flukt
sone». Fritidshuset er en betydnings
full kompensasjon til livet i dårlig 
planlagte bymiljøer og skal dekke 
mentalhygieniske krav, deriblant mu
ligheten for ensomhet og isolasjon. 

Spørsmålet er blitt reist om vi har 
slik rikdom på arealer i Norge og så 
store ø'konomiske ressurser at vi bør 
tillate en årlig tilvekst på 10 000
15000 fritidshus, tilsvarende en in
vestering i konsumkapital på 350
500 millioner kroner.*) Arealmange
len har for lengst inntruffet i de mest 
etterspurte kyststrøk, i Oslofjordom
rådet og på Sørlandskysten, hvor selv 
den nærmeste etterspørsel etter tomter 
er llforenlig med hensynet til natur
vern og friluftsliv. I innlandsbygdene 
og i fjellområdene er situasjonen en 
annen. Under forutsetning av skikke
lig planlegging, basert på naturfaglig 
innsikt og evne til miljøtilpassing i 
natur- og kulturlandskap, vil trolig 
alle overskuelige behov kunne dekkes 
på en rimelig måte. Det er grunn til å 
tro at de planer som allerede forelig
ger, representerer et tomtetilbud som 
langt overskrider den aktuelle etter
spørsel, noe som gir store valgmulig
heter for de tomtesøkende, men som 
samtidig fører til stor spredning av 
fritidsbebyggelsen, med tilhørende 
urasjonelt forbruk av naturområder. 

Etter at de fleste kommuner med 
nevneverdig hyttepress har utnyttet 
mulighetene for tilstramming av byg

*) Tallene refererer seg til Statistisk 
sentralbyrås fritidshusundersøkelse 1967/ 
68, der en har beregnet det totale antall 
fritidshus i landet til ca. 190000. En 
senere undersøkelse, utført av Helse
direktoratet i 1969, tyder på at hytte
tallet ligger på ca. 140000 og den årlige 
tilvekst på ca. 8 000. 
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ningslovens bestemmelser om hytte
bygging, er trolig mesteparten av fri
tidsbebyggelsen nå underkastet et visst 
minimum av kontroll, både når det 
gjelder lokalisering, plassering og ut
forming. Etterhvert blir de ulike sam
funnshensyn stilt opp mot hverandre 
gjennom konkrete planforslag. I flere 
tilfelle har en fått interessante kon
frontasjoner mellom «offentlige pla
ner» (region- og generalplanutkast), 
«halvoffentlige planer» (utarbeidet for 
grunneiersammenslutninger) og pri
vate disposisjonsplaner for enkelte 
grunneiere. Som regel vil den først
nevnte plankategori være basert på 
en radikal arealdifferensiering, som 
i prinsippet faller godt sammen med 
den alminnelige naturvernmålsetting. 
Den annen plankategori viser gjerne 
et mer diffust og spredt utbyggings
mønster, preget av ønsket om å gi 
alle grunneiere utbyggingsmuligheter 
på egen grunn. Det synes som om 
repartisjonsordninger, som foreslått i 
fjellplanlovutkastet, med sikte på å 
forene rettferdsprinsipper med ønsket 
om radikal arealdifferensiering, ikke 
har slått særlig godt an i bygdene. 
Den tredje kategori, de private dis
posisjonsplaner, vil for en stor del 
være preget av bevisste eller ubevisste 
forsøk på å skyve naturvern- og fri
arealansvaret over på naboeiendom
mene. 

I dette spenningsforhold mellom 
allmeninteresser, gruppeinteresser og 
privatinteresser er det en stor fordel 
at grunneierorganisasjonene har anlagt 
et realistisk samfunnsperspektiv på 
planleggingen i utmarksområdene, og 
at de har assosiert seg med lang
siktige naturvernbetraktninger. Likevel 
vil planleggingen i naturområdene ri
meligvis fortsatt bli sterkt preget av 
spenningen mellom oversiktsplanleg
gingen «som drives over hodene på 
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grunneierne» og grunneiernes egen 
planlegging «som tar sikte på kort
siktig vinning», for å benytte noen 
replikker fra begge sider i den aktu
elle planleggingsdiskusjon. Fra natur
vernsynspunkt kunne en ønske at 
oppmerksomheten i bygdene ble flyt
tet fra de snevre eierinteresser til 
bygdesamfunnets interesser. Naturver
nets skjebne i våre utkantområder er 
nøye knyttet til opprettholdelsen av 
en bofast befolkning, som er forankret 
i en akseptabel yrkessituasjon. 

Mange planleggingshensyn peker i 
retning aven radikal differensiering i 
arealbruken, også når det gjelder fri
tidsbebyggelsen. Økt hyttefrekvens, 
økt brukstid og stadig stigende krav 
til komfort og standard har etterhvert 
ført til en viss offisiell normering av 
lokaliseringsbetingelsene: Hyttene skal 
plasseres slik at de før eller senere 
kan forsynes med innlagt vann og av
kloakkeres til godkjent resipient. Den 
sterke konsentrasjon som en slik norm 
forutsetter og de økonomiske aspekter 
ved dette planprinsipp, bryter både 
med de fleste tomtesøkeres forestil
linger og med den grunneierorienterte 
planlegging. Alvorligere er imidlertid 
de prinsipielle innvendinger som kan 
anføres mot et planleggingssyn som 
ensidig aksepterer at folk også i fri
tidshuset skal omgi seg med alle 
byens bekvemmeligheter. Det synes å 
være et mer fruktbart utgangspunkt 
tørst å drøfte på bredere basis hvilket 
utbyggingsmønster vi ønsker, og så 
deretter formulere de standardkrav 
som kan imøtekommes i de ulike ut
byggingsområder. Det kan neppe være 
noen mening i at nordmenn flest skal 
legge seg til to (eller tre) boliger hver, 
begge utstyrt med maksimal komfort 
og en teknisk standard, som ytter
ligere fjerner mennesket fra en enkel 
og direkte kontakt med naturmiljøet. 

ARKITEKT 


RØYNE KYLLINGSTAD: 


TANKER OM 
SNIKURBANISERING 

ER DET OVERHODET MULIG Å BEVARE 

ET NATURMILJ0 INTAKT? 

N est etter de kosmiske kreftene, er 
det i dag mennesket selv som er 

den sterkeste naturkraft på jorden. 
Ingen tidligere geologisk periode kan 
oppvise tilnærmelsesvis så hurtig end
ring av jordens overflateskikt. 

Store deler av dette problemkom
plekset begynner så smått å oppta 
menneskene. Først og fremst kanskje 
ved de direkte problemer som for
urensningene og jorderosjonene frem
kaller. Indirekte begynner vi også å 
fatte at befolkningseksplosjonen reiser 
fundamentale spørsmål om balansen 
mellom menneskenes egen natur og 
naturen utenfor mennesket. Il en nå 
foreldet terminologi ville det kalles 
«Balansen mellom natur og kultur», 
- en tenkemåte som har satt men
nesket i den grad utenfor at vi har 
kjørt oss opp i en global katastrofe
situasjon. 

Situasjonen reiser en nesten uende
lig serie av problemer, som alle må 
løses noenlunde under ett, om vi 
igjen skal få utviklingen under kon
troll. I denne artikkelen skal jeg ta 
for meg ett av disse mange spØrsmål. 

Vi er i ferd med å snikurbanisere 
hele vårt rurale miljø. (For å forenkle 
fremstillingen skiller jeg her bare 
mellom to slags miljøer: Det rurale, 
som overveiende er knyttet til lev
ende natur, uten eller under kultur, 
og det urbane, som overveiende er 
knyttet til menneskets teknisk/Økono
miske kulturfrembringeIser.) Snikur
baniseringen følger to hovedmønstre: 
Det ene kan vi kalle punkturbani
sering i form av hytter, SØppelkasser, 
trafostasjoner, stolpefester, militæran
legg, flyplasser, spredt boligbebyg
gelse og industri, osv. osv. Den andre 
formen - kanskje den mest betenke
lige - kan vi kalle linjeurbaniserin
gen. Romernes hærveger var de første 
slike sammenhengende byggverk i vår 
del av verden. Senere fulgte kanaler 
og jernbaner. Men det er det mo
derne vegnett som har skapt de vir

kelig store problemer. Hovedvansken 
er kanskje ikke at vegnettet er blitt så 
kolossalt i utstrekning og areal, men 
at det samtidig trekker til seg all 
slags bebyggelse som mangedobler 
skadevirkningene. 
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Arealforbruket 
endrer naturmiljøet 

Ettersom de ovennevnte «punkter» 
vanligvis blir forbundet med «linjer», 
skal jeg ikke gå til noen spissfindig 
artsgruppering av disse naturfenome
ner. Bildene var bare ment som en 
slags huskeregel - og en bakgrunn 

·----~,-'~~--~7TTi--------'~~--------------------------------r 

Hm 

Veier og bebyggelse i en ren landbrukskommune med synkende folketall. 
(Nes i Hedmark 1960.) 

Tellstedenes areal 

Stange, Hamar, Brum


unddal, Moelv, Løten og 


Ådalsbruk. Husgrupper 


innen en radius av 6 km 

er medregnet i de enkelte 

tettsteder ............ 25,5 km2 

V eier utenfor tettsted 

Offentlige veger, ca. 1150 

km, private veger åpne 

for offentlig ferdsel , ca. 

l 600 km. Gjerdegrunn, 

grøfter, kanter, fyllinger 

og skjæringer medregnet 21,0 km2 

lordbruksbebyggelse 

Bygningstorner, tun, 


driftsveger, gjerdegrunn 28,0 km2 


Diverse anlegg 

Jernbane, elektriske an· 

legg, telekommunika 

sjonsanlegg, vann- og 

kloakkanlegg, søppel

plasser, grustak, militær

anlegg etc. . . ....... . 8,0 km2 

for vurderingen av nedenstående be
regning som viser hvor store arealer 
denne urbaniseringen utenom byom
rådene egentlig beslaglegger. 

Beregningen gjelder Hamar med 4 
nærmeste landkommuner, Ringsaker, 
Vang, Løten og Stange, altså noe av 
det minst urbane stykke Norge en 
kan tenke seg. 

Hyller 

Tomt, avkjørsel/parker

ing, båtplass, fellesan

legg, osv. ........ .... 25,0 km2 

Spredt bosatt befolkning 

Jordbruksbefolkningen 

er unntatt. Omfatter 

tomtegrunn, avkjørsler 

og fellesanlegg som fritt

liggende skoler, gamle

hjem, møtelokaler, kir

ker og kirkegårder, in

dustrielle bedrifter, for

retninger og kafeer m.v. 16,5 km2 

Bebygget areal i alt. . . . .. 125,0 km2 

I tillegg: 

Båndlag! mo! bebyggelse 

a. 

b. 

Langs offentlige ve

ger utenom tettsted .. 

Kraftledninger, drik 

kevannsinntak etc. .. 

25,0 km2 

15,0 km2 

Sum 40,0 km2 

41 
40 



• • 

4 • ~O 

• 
O 

. 

__ ./'<](J

• 
' 

4 - 

<:> 

--'

- Og Norge er jo i sin helhet fore
slått som Europas naturpark, så ube
rørt er vi i kontinentale øyne. I global 
målestokk har geografen R. R. Dou
ane beregnet at det bebygde areal 
økte fra 7,7 % av jordens overflate i 
1882 til 14,6 % i 1952 . 

Tallenes tale levner ingen tvil om 
at forbruket av areal til bebyggelse 
i seg selv representerer en voldsom 
endring av naturmiljøet. 
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DAG 


MORGEN 

Utviklingstendensene Sørlandets be

byggelse. 

Landskapet blir 
øyer i bebyggelsen 

I tillegg til virkningen av dette 
storstilte arealforbruk kommer det 
forholdet at vegene med sin rand
bebyggelse deler opp naturen i iso
lerte øyer. Det er også et fundamen
talt nytt trekk i det moderne land
skapsbilde. Til langt opp mot dette 
århundrede lå all bebyggelse som 
øyer i et ruralt landskap. Selv i sent
rum av byene hadde man stadig en 
følelse av kontakt med det ube
bygde landskap. 

I dag truer tettbebyggelsen med å 
dele opp dette rurale landskap i 
isolerte øyer mellom belter av urban 
bebyggelse som sprer seg langs veg
ene. De fleste av oss vil etterhvert bli 
henvist til å .oppleve landet som en 
eneste stor by, selv på våre reiser. Det 
blir vanskelig å komme ut av denne 
byen, for alle veier fører bare gjen
nom ny bebyggelse som gror i takt 
med veibyggingen. 

Den som ferdes i båt, møter det 
samme bilde der kystene ikke er for 
værharde: Bare de helt utilgjenge
lige deler er fri for hytter, boliger, 
industri eller tettbebyggelser. 

«City of the future» - verden i år formen føre til endringer - og dels 
2100 (Etter dr. C. A . D oxiadis 1968). til stengning av trekkveget for viltet.Befolkningstettheten i de skraverte om

råder varierer fra 200 pers./km2. Den Streifdyr - som muligens hindrer 

nedre grensen tilsvarer gjennomsnittet 
for Hamar byregion, som på 1 % av 
fylkets areal huser 25 % av befolknin
gen. 

Det som bekymrer meg mer, er 
imidlertid den miljøendringen disse 
bebygde beltene må på føre den opp
rinnelige natur inne i d,isse land
skapsøyene: 

Vi bryter grunnvannsstrømmer i 
stor stil, endrer vannbalansen ved 
drenering og vannuttak og gir end
rede lokalklimatiske forhold over så 
store sammenhengende iStrekninger at 
en endring av vannhusholdningen i 
hele landsdeler synes uunngåelig. Det
te vil igjen føre med seg endringer i 
områdets flora og følgelig dets fauna. 

Samtidig vil denne urbaniserings

innavl blant høyere dyrestammer? 
vil ikke lenger kunne finnes. Vand
ringsmulighetene for hele dyrestam
mer som bryter opp under ekstra
ordinært vanskelige forhold vil bli 
redusert mot null. 

Jeg vet ikke om noen som har 
oversikt over hva som vil skje, eller 
om det kommer til å skje noe galt 
i det hele tatt. Men det synes meg 
likevel urimelig å tro at vi kan dele 
opp naturlandskapet i en rekke sta
dig mindre isolerte øyer mellom bånd 
av bebygde områder uten at dette 
medfører grunnleggende endringer i 
det vi i dag kaller naturmiljøet. For 
en ansvarlig areal planlegger føles den
ne usikkerheten lite tilfredsstillende. 
Jeg håper våre biologer vil følge også 
denne siden av utviklingen med et vå
kent øye. 
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LANDSKAPSARKITEKT 

OLAV R. SKAGE 

LANDSKAPSPLEIE 


TEGNINGER AV 

SVEINUNG SKJOLD 

(Fra "LANDSKAPSPLEIE", utg. flV Statens Friluftsråd og 
Norsk Hagearkitektlag) 

Del er så mange hendinga,. 
i bygdom komne til 
me sjå så mange vendingar 
alt på eit lite bil Aasen 

N orske landbruksområde har vare 
og er framleis tettfolka. Men 

store samanhengande landbruksom· 
råde har vi få av. Næringsgrunnlaget 
er karrig og det er berre små lommer 
som har gjeve rom for fast busetnad. 
Grendene har såleis vare tettfolka, 

men det kan vera svert langt mellom 
dei. 

Frå gamalt av gjekk samferdsla 
lettast i båt langs strendene, i dag 
går samferdsla lettast på land. Dette 
tilhøvet er eit av dei mange som 
fører til endringar i kulturlandskapet. 
I vegbygginga sin første periode 
følgde vegane busetnaden, seinare 
kom samferdsle-linjene til å verta 
avgjerande for kvar busetnaden skulle 
koma. Slik har bygder med det beste 

~ 
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produksjonsgrunnlaget for landbruk 
fått dei beste vilkår for vokster i an· 
dre næringar. Ser/eg i vår tid då sten· 
dig fleire mennes'keer sysselsette i 
tenesteytande næringar, har det meldt 
seg store problem i desse landbruks· 
områda. 

Det er ikkje berre utbygging av 
kommunikasjonar, industri og ten· 
esteytande verksemder som endrar 
dyrkningslandskapet. Det gjer også 
endringane innom landbruksnæringa. 
Driftsformer og bruksmåtar er un
der omlegging og det syner att på 
landskapsbildet. Det som hender er at 
det vi oppfattar som sereige vert 
borte og at det vert erstatta med 
noko som vi tykkjer mindre om, 

Utgangspunktet for landskapspleie 
er at landskapet endrar karakter og 
at det samtidig med det tenlege og 
verdifulle også kjem til syne tilhøve 
som er uønskte og unødvendig, Man
ge interesser gjer seg gjeldande og 
ikkje alle av dei er like godt repre· 
senterte når det vert gjort endringar. 
Landskapspleie er eit samleomgrep 
for alt det arbeidet som vert drive 
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Motstående side: Hyttebyggingen byr 
på et brennaktuelt landskapspleiepro
blem , Det enkelte byggverkets form er 
viktig, men plasseringen er avgjørende. 

Denne siden: De vakreste og mest at
traktive punktene langs veiene er i bi
lismens tildsalder utsatt både for av
fallsproblemer og direkte slitasje, Inn
retinger som kan kanalisere valget av 
rasteplass (over) kan bidra til å løse 
problemene. 

for å sikra at utbyggingstiltak vert så 
godt planlagde, utførde og haldne 
ved like at dei i heile funksjonstida 
og seinare ikkje unødig skadar eller 
skjemmer. Det vil alltid kunne dis· 
kuterast kva som er unødig skade, 
men røynslene viser at det gjennom 
drøftingar er mogeleg å avklara 
mange stridsspørsmål. 

Det er enklast å vinna fram med 
landskapspleiesynsmåtar der utbyg· 
gingsinteressene er små eller dei 
arealmessig ikkje er svert bundne. 
Diskusjonen om desse spørsmåla 
har derfor ein tendens til å vika 
unna for dei mest presserande pro
blema på lang sikt og konsentrerast 
om aksjonar som i regelen kjem 
for seint. Landskapspleie er i dagens 
situasjon svert avhengig av tilfeldige 
pressgrupper og av einskildpersonar 
som har ein slik posisjon at dei kan 
påvirka saksførehaving. Arbeidet har 
ikkje nokon fast organisasjon. Dei 
freistnader som er gjort for å støtta 
landskapspleien gjennom lovfullmak
ter, har utbyggingsinteresser innom 
statsadministrasjonen protestert mot. 

Døme på det er dei amputasjonar 
som vart gjort i <Samband med for
aI1beidet til ny naturvernlov. Det ska'l 
vera opp til sektorinteressene å 'vur
dere kva som gjev ei tenleg land
skapsutvikling. 

I samband med arbeidet med na
turvernlov-framlegget har det vore 
strid om utforminga av kapitel I om 
ålmenne ·føresegner. Det som har 
kome med i lovutkastet gjev uttrykk 
for ei langt meir passiv innstilling 
enn den som kjem til uttrykk i den 
generelle miljøvernlova som vart ved
teken i USA i 1969. Den krev ikkje 
berre at det skal takast omsyn til 
sideverknadene ved ei utbygging, men 
at utbyggjaren skal ha plikt til å 
fortelja om dei. Ei slik lovfest opp· 
lysningsplikt kunne vi ha bruk for i 
vårt land også, regelen i naturvern· 
%vframlegget er ikkje god nok. 

Landskapspleien på bygdene må 
derfor utøvast innom dei rammer 
som er sette av landbrukspolitikk, 
samferdslepolitikk, byutviklingspoli
tikk og naturvernpolitikk. Den 
beste «landskapspleielov» er truleg 
bygningslova. Den gjev rikt spelerom 
for samordning av arealbrukinteres
ser, men er ikkje noko imperativ. Det 
er strandlova og det er deler av fram· 
legget til fjellplanlov. Framlegget til 
lov om naturvern (Ot. prp. nr. 68 
(1969-79)) kan gjera det mogeleg 
å ta vare på eigenarta eller vakkert 
natur· eller kulturlandskap ved å av
grensa landskapsvernområde. I høve 
til Naturvernrådet sitt forslag, som 
hadde behov· og formå1sbunde land
skapsvernområda, representerer lov
framlegget ei vinning ved at det vert 
gjeve ei generell fullmakt. Det er 
langt meir enn spesifikke rekreasjons
og friluftsinteresser som tilseier at det 
er trong .for å haldaoppe mangfold 
og sermerke landbruksområda. 
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Jordvern, vern av bygningsgrup
peringar, jorddelingsmønster, his
toriske minnesmerke og sjeldne plan
tesamfunn kan vera like sterke 
motiv. Ei slik sonelegging kan også 
vera eigna til åsetja strengare krav 
til utbyggingstiltaka. Truleg vil inten 
sjonane bak landskapsvern-institu 
sjonen også kunne motivera brukar
og utbyggingsinteressene. Restrik 
sjonane vil ikkje berre vera til hinder 
for framand utbygging, men også 
gjeva tryggleik til utnyttingsformål 
som er tente med at området ikkje 
for sterkt endrar karakter. Likevel, 
det kulturlandskapet som var resultat 
av seterdrift, ljåslått, utmarksbeite, 
lauving og plukkhogst vil for alltid 
vera borte. Det er urimelig å sy ta 
over at gårsdagens kulturlandskap 
vert erstatta med det som svarar til. 
våre dagars bruk og drift. Lyng
markene gror att med bjørk og lyn
gen ·vert driven attende til myrtuver , 
skog,kanrtar og skrapmark. Slik kan vi 
læra at framtoninga av vegetasjonen 
'ikkje er utan samanheng med drifts
måten. Det er ikkje så heilt visst at 
flateforynging i skogen er så unatur
leg jamvel om skogsbildet bryt med 
det som i vår barndom var det kjende 
og kjære. 

Om framtoninga, korleis land
skapet ter seg reint visuelt, alltid vil 
vera vesentleg, er det grunn til å 
peika på at biologisk kan ein ikkje 
seia at det finnest berre ein forsvarleg 
driftsmåte. Di meir intensive drifts
måtane i landbruket vert, di vanske
legare vert det å halda oppe den jam-

Utviklingen innen ell mall'ikkelgård 
(Vik i Klepp på Jæren) i 19. og 20. år
hundre. øverst før år 1800, i midten 
1895 og nederst 1965. 
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Bebyggelsen konsentrerer seg om om
råder med dyrket jord, og disse områ
dene jål' også den største veksten i an
dre næringer. (Foto Widerøe.) 

vekta som er nødvendig for å halda 
oppe landskapet si yteevne. Mangfold 
i planteliv og dyreliv er ei forsikring 
mot store svingingar. Einsidig drift 
utan sædskifte har alltid vore ein 
fåre for jorda si produksjonsevne. 
Så vel dei einsidege kuHurmåJtane som 
bruken av biosider, aukar faren for 
store svingingar i den biologiske jam
vekta. Oppgåva og formålet med 
landskapspleie er såleis ikkje einsidig 
å fryse fast ein landskaps-situasjon. 
Å freda sermerkte naturområde, ver
na om landskapsbilde skapte i fortida 

vil alltid vera ein vesentleg del av 
oppgåva. Men like viktig er det å 
arbeida for at dagens menneskeverk 
vert passa inn i landskapet på ein 
måte som understreker sermerke og 
held oppe opplevingsrikdomen i kul
turlandskapet. Eit slikt arbeid må 
drivast på alle organisasjonssteg ; frå 
den einskilde drifts eininga til regi
onen og landsdelen. Våre nasjonal
parkar ,er urørde naturområde på sta
tens grunn. Til dømes i England 
kan dei vera landbruksområde med 
ein karakter som er sjeldsynt i by
områda. Dei vert administrerte om 
lag som eit norsk regionplanområde 
der vedtekter og investeringar prøver 
å fremja ei ønskt landskapsutvikling. 
Mot denne bakrunnen er heile Norge 
ein nasjonalpark. 
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KONSULENT LIC.AGRIC. 

SIGMUND HUSE 

LANDSKAPSVERNOMRÅDER en nyvinning i norsk naturvern 

H elt fra 1910 har en i Norge hatt 
lovhjemmel for fredning av na

tur. Naturvernloven av 1954 var i 
det vesentlige en ut.dyping av hjem
melen for fredning, med siktemål å 
bevare for fremtiden unike natur
forekomster og -områder eller truede 
dyre- og plantearter. 

Med fredning forstås strengt tatt 
«ikkeinngrep». Det er en verneform 
som sikter på - og er nødvendig for 
- bevaring av uberørt natur. Største
delen av norsk natur er imidlertid 
ikke uberørt, men kan likevel romme 
betydelige verneverdier. Særlig har 
en lenge på naturvernhold vært opp
merksom på behovet for å verne det 
gamle kulturlandskapet - bondens 
tusenårige landskap med sin har
moniske avveining mellom odlet mark 
og utmark. Dette landskaps skjønn
hetsverdier er uomtvistelige og har 
f. eks. vært motiv for noe av det 
ypperste innen klassisk malerkunst. 
Kulturhistorisk representerer det 
gamle dyrkingslandskapet et enestå
ende monument både ved sin alder og 
sitt omfang. I vårt lands utpregede 
jordbruksbygder må grensene mellom 
det åpne kulturlandskap og utmarken 
i store trekk ha blitt trukket alt un
der de sto re indre landnåm i nordisk 
jernalder eller enda tidligere. 

H va er det så som så ofte gir dette 
landskap dets utstråling av harmoni 
og avveide proporsjoner ~ ; motset

ning til så meget av menneskeverk i 
nyere tid? E r det bare at det er det 
tilvante - iallfall for førkrigsgenera
sjonen? 

Det er klart at tradisjon og hva en 
er vokst opp med spiller en rolle for 
oppfatningen - det vil således ikke 
være vanskelig å finne eksempler på 
at helt andre miljøer har sin appell 
dersom de har bestått lenge nok til at 
de for noen har blitt noe opprinnelig 
og bestandig. Jeg tror likevel at det 
her er noe som er vesentligere og 
som beror på en reell naturbetinget 
balanse. Gjennom alle å rhundrer fra 
de første åkrer ble ryddet og opp til 
maskinalderen var kultivering av jord 
et spørsmål om hva dyrkeren med 
egne hender og enkle midler kunne 
oppnå under herskende naturforhold. 
Han nå dde snart en grense der natur
motstanden ble for stor eller det ble 
for kostbart eller usikkert å gå lengre. 
Den grense mot utmarken han varig 
kunne holde, representerte en like
vektstilstand der den manuelle inn
sats sammen med ikke-maskinell 
trekk-kraft og beite av tamdyr, var 
de økologiske faktorer som balan-

Kultllrlalldskapet , med harmonisk av
veining mellom dyrket mark og utmark, 
må fortsalt brukes hvis del skal beholde 
sin karakter . (Foto P. A. R øsrad .) 
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serte likevekten på et nivå ikke radi
kalt forskjellig fra det naturgitte ut
gangspunkt. Dette kulturlandskap står 
derfor naturlandskapet nær - kultur
påvirkningen er ikke sterkere enn at 
om all bruk opphørte, ville det i 
løpet aven mannsalder eller to 
igjen lukke seg med skog - der skog 
kan vokse. 

Spesielt etter den 2. verdenskrig er 
en utvikling innledet som er i ferd 
med å utslette gamle kultur landskaps 
karakter. En ting er den tekniske ut
vikling som har sprengt tidligere ram
mer for selve naturgrunnlagets utnyt
ting og flyttet grensene for bruken av 
landskapet. Et annet trekk er den 
irreversible karakter av de inngrep 
den nye teknikken muliggjør - land
skapet vil nå ikke lenger gå tilbake til 
en natursituasjon om inngrepene opp
hører. Det «nye kulturlandskapet» er 
ofte ikke lenger et «kompromiss med 
naturen», men et diktat på teknikkens 
vilkår. Det gjelder større ingeniør
arbeider i forbindelse med kommuni
kasjoner, tørrlegginger, oppfyllinger 
m. v. Virkningene er både av visuell 
og økologisk art. Effekten av miljø
fremmed strøbebyggelse er de fleste 
steder mest iøynefallende - bolighus 
og særlig serviceanlegg, kiosker m. v. 
stikker seg i regelen grellt ut i det 
tradisjonelle jordbrukslandskap. For 
vernet av fornminner og historiske 
bygningsmiljøer er bevaringen aven 
tidsriktig landskapsramme av største 
verdi og vesentlig for den historiske 
forståelse. 

Typisk for denne prosess er videre 
at den ·er aksellererende - den sekel
gamle stabilitet brytes opp uten at 
utviklingen tillater ny landskapsmes
sig likevekt å festne seg. I et hvert 
tilfelle går utviklingen i retning av at 
menneskeverket blir mer dominerende, 
naturkomponenten stadig vikende. 

Ut fra ønsket om å få direkte lov
hjemmel for å bevare deler av det 
tradisjonelle eller historiske kultur
landskap tok Naturvernrådet i sin 
innstilling av mai 1968 om ny natur
vernlovopp forslag om et nytt verne
institutt landskapsvernområder. 
Forslaget er tatt inn i departementets 
proposisjon våren 1970. Kongen skal 
etter dette kunne bestemme at egen
artede landskap, bl. a. som ramme 
om kulturhistoriske miljøer, bare skal 
kunne utnyttes på en slik båte at 
egenarten bevares. Ved at det dreier 
seg om landskap som har fått sitt 
særpreg gjennom tidligere tiders bruk, 
må vernebestemmelsene samtidig in
neholde forskrifter om en fortsatt 
bruk av landskapet som kan opprett
holde det tradisjonelle bilde. Det må 
antas at denne nye verneform vil 
komme til å få en meget utstrakt an
vendelse i tiden fremover. 

Det første område av denne type er 
allerede opprettet på Veøy i Romsdal 
der den tidligere prestegård ved kgl. 
res. av 6. mai 1970 ble erklært som 
«vernet natur- og kulturlandskap». 
(De nærmere bestemmelser er gjen
gitt annetsteds i dette hefte.) Land
skapsvernområdet på Veøy kan stå 
som et typisk eksempel på hva en 
forstår ved begrepet: Et idyllisk land
skap med veldige asketrær omkring en 
1100-talls stenkirke og den fredede 
hovedbygning på prestegården (den 
eneste gjenværende bebyggelse), eld
gammel kulturjord der en middel
aldersk kaupang er gravet fram, det IJI 
hele innrammet av intakte sjøstrender 
og skog. Asketrærne er antakelig 'Opp
rinnelig innplantet - muligens ikke 
uten tilknytning til stedets historiske 
bakgrunn. «Ve ø y» betyr «hellig øy» 
og var trolig et religiøst sentrum 
også i førkristen tid, på samme vis 
som den gunstige beliggenhet midt i 

VEØY I ROMSDAL 
- VÅRT FØRSTE 
LAN D SKAPSVE RN O M RÅD E 


I medhold av naturvernloven ble bygge på naturlig gjenvekst av 
det ved Kongelig resolusjon den stedegne treslag. BemerkeIses

6. mai bestemt at Veøy, gnr. 122, vel'dige og dekorative trær be
bnr. 3 i Molde kommune, Møre og holdes utover den regulære 
Romsdal fylke, skal være vernet hogstmodenalder. AUe stor-e as
natur- og kulturlandskap. Formå'let ker skal være fredet. Døde og 
er å bevare et historisk kulturland hule stammer skal av hensyn 
skap med ·et egenartet naturmiljø til fuglelivet ikke fjernes . 
omkring Veøy gamle fylkeskirke. Kjemiske bekjempningsmidler 
Eiendommen tilhører Wilhelm Cou og kunstgjødsel må ikke an
cheron Aamot. For området er ved vendes i skog feltene, og våtlendte 
tatt følgende partier der ik,ke dreneres. 

2. 	 Dyrket mark og beiteland skalVERNEBESTEMMELSER. 
holdes åpne i tilnærmet samme 

1. 	 Skogbevokste area'ler oppretthol utstrekning som tlidligere, for
des med den naturlige treslags trinnsvis v-ed jord- og husdyr
sammensetning -etter voksestedets bruk. Innmarksarealer som ikke 
art . Hogstinngrep som innebærer brukes som åker eller beiter bør 
sterke miljøendPinger skal unn slås minst en gang ,i året. Planer 
gås. Foryngelse 'skal skje ved å om endrede bruksformer i jord

seilleden gjorde øya til handelspoli
tisk og religiøst knutepunkt i høymid
delalderen med fylkeskirke fram mot 
vår egen tid. 

Landskapsvernområdet på Veøy 
prestegård er kommet i stand etter 
initiativ av eieren, forhenværende 
kommandør Wilhelm Coucheron-Aa
mot. Det omfatter et areal på ca. 300 
dekar inn- og utmark. Resten av øya, 
ca. 700 dekar, er skogkledd, uten be
byggelse og eies av Opplysningsvese
nets Fond. 

Landskapsvernområdene vil kunne 
komme til å variere meget såve! i stør
relse som i graden av kulturpåvirk
ning. Det arbeides således med pro
sjekter i fjellområder som omfatter 
setermiljøer med vidstrakte vidder 
omkring. I andre tilfelle kan det 
være en landskapsmessig perle i hjer
tet aven bygd. I et hvert fall er for
målet dette - å verne noe verdifullt 
som er fremstått ved en syntese na
tur/kultur gjennom lange tidsrom. 
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og 5kogbruk som kan innvirke 
på landskapets egenart, skal på 
forhånd forelegges myndighetene 
og de antikvarisk'e myndigheter 
og være betinget av disses god
kjenning. A'lle planer som med
fører graving i grunnen skal på 
forhånd forelegges det al'keo
logiske ,sentral museum som om
rådet sorterer under til godkjen
ning. 

3. 	 Utenom nåværende bebyggelse 
må ikke ,oppføres hus uten i til
knytning i jordbruket, eller hyt
ter eller andre var.ige anlegg 
utenom ett mindre bryggea nlegg. 

Planer for nybygg eller om
fattende utbedringer eller for
nyelse av eksisterende bygninger 
,skal godkjennes av ·de anti
kvariske myndigheter. Det 'Sam
me gjelder mer betyddige faste 
innretninger i forbindelse med 
gård'Sdriften. 

4. 	 Veier utenom nåværende gårds
luftledninger må 'ikk'e føres gjen
nom området. 

5. 	 Plantelivet i skogfeHene er fre
det med de unntak som følger av 
punktene l og 2. 

6. 	 Pattedur og fugler er fredet hele 
året. 

7. 	 For ferdselen i .området gjelder 
friluftslovens bestemmelser. 

8. 	 For å følge utviklingen i det 
vernede 'områ,de, -komme med 
forslag til tiUak og uttale seg om 
spørsmM av betydning for om
rådets vern, oppnevnes et ut
valg 'bestående av ,eieren, presten 
i Veøy sogn, 'en representant 
for naturvernmyndighetene og en 
for de antikvariske myndigheter. 

Motslående side: Veøy gamle fyl kes
kirke er det senlrale punkt i landskaps
vernområdet på Veøya i R omsdal. Ne
denfor: Innseilingen lil Veøy . (FOla Bir
keland.) 

, 


Utvalgets medlemmer oppnevner 
,selv sine varamenn. 

Det forutsettes at utvalget 
.samal'beider med Molde kom

'mune v/Veøykomiteen og Opp
lysningsvesenets fond v/vedkom
mende skogforva-lter i saker som 
berør,er disse institusjoners 'in

teresser. 
9. 	 Departementet kan etter søkna·d 

gjøre unntak fra bestemmel,sene 
ovenfor i den utstrekning det 
-ikke kommer i strid med for
målet med fredningen . Forslag 
,til unntak skal alltid forelegges 
utvalget til uttalelse. 
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Bildet viser deler av det rike vannsysremet som 
vil få leve dersom Regjeringens beslutning vinner 
flertall i Stortinget: Sørenden av Femunden med 
Gløten og Gløta, vestover mot Isteren og i bakgrunBETYDNINGEN AV nen Sølensjøen og Sølenfjell. (Foto Ragnar Utne.) 

Selv om det meste av publisert naturhistorisk litteratur som behandlerFEMUNDEN ) 
Femunden og vassdrag i Femundmarka er av nyere dato, har det i natur

vitenskapelige kretser lenge vært interesse for forholdene i og ved denne
OG VASSDRAG I FEMUNDMARKA FOR Norges nest største naturlige innsjø. Gjennom arbeidene med Femundmarka 

nasjonalpark og de tilgrensende verneområder blir det muligheter for å beNATURVITENSKAPELIG FORSKNING 
skytte disse naturforekomstene også for forskningsformål. Vann og vassdrag 

AV OLAV ~KULBERG utmerker i særlig grad de aktuelle verneområder, og det er i dette tilfelle 
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særlige gunstige forutsetninger for å sikre vannforekomster med stor vitelL
skapelig verdi. 

Femunden som innsjø går i tid tilbake til Nedre Glåmsjø, den postglaciale 
bresjø i Nordre Østerdalen under avsmeltingsperioden etter siste istid. Fe
munden er betegnet som «Norges eldste store ferskvannssamling». Den 
teoretiske oppholdstid for vannmassene i Femunden er 7,4 år. Disse forhold 
er av særlig betydning for vurdering av innsjøen som et område som bør 
fredes av naturvitenskapelige grunner. Femunden er, ved siden av Mjøsa, den 
største vannforekomst i Sør-Norge med utpreget innsjøkarakter. 

For moderne naturvitenskap er det viktig å kunne bevare relativt store 
natur- og landskapstyper med de samfunn av planter og dyr som lever i 
områdene. Dette er en forutsetning for å studere sammenheng mellom årsak 
og virkning i forholdet miljøet og det levende. Fullverdige studier kan bare 
foregå i områder som er tilstrekkelig store til at det eksisterer en biologisk 
balanse mellom de karakteristiske arter som lever i området. 

Studier av natur som er lite påvirket av menneskelig aktivitet, er en nød
vendig forutsetning for å få klarhet om virkningene som menneskelig virk
somhet påfører våre omgivelser. Å bevare en av de store norske vannsam
linger med utpreget innsjøkarakter vil være av største betydning for å kunne 
gjennomføre vitenskapelige undersøkelser av denne problemstilling. 

Direkte undersøkelser må gjennomføres systematisk og i stor utstrekning 
for å kunne nyttiggjøre Femunden som naturdokument i biologisk og geolo
gisk sammenheng. Forskningsmessige undersøkelser er nødvendige også for 
å kunne peke ut andre områder av innsjøer, elver og våtmarker som natur
reservater i dette geografiske område. 

Som eksempler på hvilke muligheter som foreligger, kan det her nevnes 
lokaliteter som Tufsingas delta i Femunden. 

Femunden er i Norsk Pro}ect Aqua (The International Biological Program
me) inkludert Iblant innsjøer som bør beskyttes på grunn av >sine naturhistoriske 
verdier og reserveres for forskningsmål. Femunden vil inngå som en lokalitet 
.i et verdensomspennende nett av referanseområder for vitenskapelig forskning 
(UNESCO). Utforskningen av Femunden er i den senere tid ført videre i 
sammenheng med undersøkelser innenfor Den internasjonale hydrologiske 
dekade (IHD). Femundområdet ligger hensiktsmessig til i kort avstand fra 
viktige forskningssentre i Skandinavia (f. eks. Trondheim, Umeå, Uppsala, 
Stockholm, Gøteborg, Oslo, ÅS og Bergen). 

Det vil være en fremtidsrettet bestrebelse å sikre vann og vassdrag i 
Femundområdet for vitenskapelige forskningsformål. Og dette er en anledning 
vi har ennå. Det er da betydningsfullt at det ikke gjennom reguleringsinngrep 
blir ødelågt for en slik målsetting. 

VERN AV 

DYRKA JORD 


AV 
PROFESSOR J. LÅG 

D et har vist seg stadig nødvendi
gere å beskytte Norges natur

ressurser. Fra naturvernsynspunkt 
kan det hevdes at jorddyrking med
fører forstyrrelse av opprinnelige like
vekter. Men kultivering av jord er en 
nødvendig forutsetning for den mat
produksjon som danner materielt 
grunnlag for menneskeheten. I Norge 
utgjør dyrka mark bare knapt 3 % 
av det totale landarealet. Et alminne
lig gårdsbruk med husdyrhold og til
bakeføring av gjødsel og andre av
fallsstoffer til jorda, er ellers en rela
tivt harmonisk enhet i naturen. 

Jordbruk har det vært drevet i 
Norge siden yngre steinalder. Men de 
dyrka arealene var lenge meget be
skjedne. Det finnes selvfølgelig ikke 
statistikk som viser areal størrelser i 
forskjellige perioder i den førhistoris
ke tid. Ut fra vurdering av størrelse 
av folketallet kan vi skaffe oss visse 
holdepunkter for bedømmelse av kul
turjordarealet. Det har vært antatt at 
et folketall på 100000 først ble nådd 
noen hundre år etter begynnelsen av 
vår tidsregning. I slutten av jernalde
ren og videre i tidlig historisk tid var 
det relativt sterk befolkningstilvekst, 

mens svartedauen i 1349 sannsynlig
vis førte lil nedgang .i antallet til un
der halvparten. Først omkring året 
1700 kom folketallet opp i 0,5 mill. 
Noenlunde pålitelig befolkningsstati
stikk finnes for de siste 300 år, og til
svarende statistikkoppgaver for kul
turjordarealet har vi for vel 100 år. 

Statistiske oppgaver over dyrka 
jord, dekar. 

Tot3!lareal Areal pr. innbygger 

1865 5410274 3,2 
1907 7379616 3,1 
1918 6997 684 2,7 
1929 7754379 2,8 
1939 8242028 2,8 
1949 8123272 2,5 
1959 8393337 2,4 

I 1969 var det atter fullstendig jord
brukstelling. Ennå er ikke materialet 
helt gjennomarbeidd, men det ser ut 
til å være nedgang i kulturjordarealet 
siden 1959. Tallet for dyrka jord pr. 
innbygger synes å bli 2,1 dekar. 

Trass .i betydelig nydyrking har vi 
nå omtrent samme totalareal kultur· 
jord som for 30 år siden, og arealet 
pr. innbygger er sunket sterkt i den
ne perioden. Kulturjordarealet i for
hold til innbyggertallet er mye mind
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re enn for de andre nordiske land og 
for verden som gjennomsnitt. 

Forsyningen av matvarer som skri
ver seg fra Norges landbruk, har sta
dig minket, og er nå kommet ned i 
ca. 38 %. 

Det har alltid vært ansett for nød
vendig, bl. a. av beredskapsmessige 
hensyn, å opprettholde en viss mat
produksjon i landet. Etter hvert er 
det skaffet fullstendigere oversikt 
over matforsyningen i verden, og re
sultatene av slike sammenstillinger 
skulle framheve nødvendigheten av 
ansvarsbevisst planlegging av Norges 
matproduksjon. (Jfr. f. eks. publika
sjoner av G. Borgstrom, med opplys
ninger om at omtrent halvparten av 
verdens befolkning sulter eller er feil
ernært.) 

Noe av den tidligere kulturjorda 
som nå ikke lenger dyrkes i Norge, 
er tilvokst med skog. Om det skulle 
vise seg nødvendig, kan slike arealer 
på nytt tas inn i matproduksjonen. 

Også tidligere har det hendt at 
dyrka jord i en ny periode har båret 
skog og deretter atter er blitt lagt 
under kultur. F. eks. like etter svarte
dauden gikk mye kulturjord ut av 
bruk, og mange slike områder ble 
dyrka på nytt da folkemengden steig 
i seinere århundrer. 

Men endel av kulturjordarealene er 
blitt brukt til byggegrunn. Ved en slik 
anvendelse må en regne med at area
lene praktisk talt aldri mer kan bru
kes til matproduksjon. 

De områdene som blir tatt til byg
gegrunn, har ofte særlig god jord. 
Dette har bl. a. sammenheng med ut
videlse av byer og tettbebyggelser 
som ligger i gamle, verdifulle jord
bruksområder. De største arealene 

l forhold til folketall eI er arealet av 
dyrka jord synkende i Norge. (FOla RF.) 

med jord som egner seg til nydyrking, 
ligger derimot i områder med mindre 
muligheter for allsidig matproduk
sjon. Vi bør ellers merke oss at ny
dyrkingsmulighetene i Norge er rela
tivt beskjedne. (Det kan i denne for
bindelse vises til f. eks. boka J . Låg: 
Jordsmonnet som vi lever av. Asche
hougs forlag 1965.) 

Etter min oppfatning kunne mye 
av byggevirksomheten på kulturjord 
med fordel vært henvist til uproduk
tive eller lite produktive områder. 
Slike arealer med fastmarksimpedi
ment utgjør under skoggrensa an
slagsvis 40 mill. dekar. 

Det er blitt framhevet at bygging 
av boljger blir mye billigere på dyrka 
mark enn på fjellgrunn. Jeg har hatt 
bruk for å vite hvor stor vekt entre
prenører legger på dette, og har fore
tatt en kalkulasjon på basis av tall 
jeg har fått oppgitt (jfr. Teknisk Uke
blad, nr. 26, 1967). Seinere har jeg 
sett resultat av denne sammenstillin
gen gjengitt på en måte som kan føre 
til misforståelse (artikkel av A. Eika 
i Nationen 25. 3. 1970). Selv har jeg 
aldri godtatt denne entreprenøropp
gaven, men gjengitt det sluttresultat 
en kommer fram til når en tar et 
slikt utgangspunkt. (Sitat fra artikke
len i T.U.: «Som argument for å be
bygge dyrka mark i stedet for impe
di ment er det fra entreprenørhold 
blitt sagt at utnyttelse av fjelltomter 
vil koste 10-20000 kroner mer pr. 
dekar. .. Med utgangspunkt i de 
nevnte data kommer en fram til et 
tall av størrelsesorden 300 millioner 
kroner. Jeg vil ikke ta standpunkt til 
holdbarheten av dette tallet, bare 
minne om at det også kan opereres 
med mye lavere verdier ...») 

Norsk landbruks andel i vår matfor
syning er synkende, og er nå nede i 38 
prosent. (Foto RF.) 
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Enkelte undersøkelser og vurderin
ger foretatt i seinere tid, peker i ret
ning av at omkostningsdifferansen 
mellom boligbygging på fjellgrunn og 
på kulturjord er langt mindre enn de 
refererte tallene. 

Fordi forsyningen med mat er livs
viktig for vårt folk, ligger det nær å 
iamføre ekstrautgifter til dette med 
andre utgiftsposter som er nødven
dige for å trygge nasjonens eksistens. 
Sammenlignet f. eks. med forsvarsut
giftene er det beskjedne beløp som 
behøves for å sikre kulturjord mot 
bebyggelse. 

Varige omdisponeringer av arealer, 
som utparsellering av byggegrunn , 
bør sees i historisk perspektiv. Kort
siktige rentabilitetsberegninger kan gi 
fullstendig feilaktig grunnlag for ved
tak av denne karakter. 

En sak med slike dimem;joner som 
sikring av landets matforsyning, er 
naturlig nok behandlet i vå rt lovverk. 
Jordloven har bestemmelser som 
skulle gi beskyttelse av kulturjorda. 
Men dette lovverket har altså ikke 
hindret at store arealer dyrka jord er 
blitt nedbygd. Som jeg har framholdt 
ved tidligere anledninger, tror jeg det 
er aktuelt å overveie å skjerpe lov
bestemmelsene til vern av våre mest 
produktive arealer. Innføring av gene
relt formet forbud mot utparsellering 
av kulturjord til bebyggelse bør over
veies. Nødvendige unntak kunne hen
vises til dispensasjonsordninger. Det 
kan i denne forbindelse minnes om et 
tidligere lovforslag som bl. a. krevde 
særskilt tillatelse for reising av byg
ninger over skoggrensa (KommunaJ
og arbeidsdepartementet. Innstilling 
om fjellplanlov. 1968). Vårt beskjedne 
areal av kulturjord burde trenge ster-

Bygg eller bygg på dyrka jord! Det er 
ikke så «lønnsomt » som mange {ror å 
bygge hus i åkeren. (Foto RF.) 

lordbrukearealet et utsnitt av Sørlandet. 

kere vern enn de nær 50 % av landet 
som ligger over skoggrensa. 

Det har aldri vært ansett for klok 
framferd å nyte nåtidsgoder slik at 
det blir til skade for befolkningen i 
framtida. Spesielt skulle en akte seg 
for slik oppførsel hvis det heller ikke 
er mulig å rette opp igjen de feilgrep 
som blir gjort. Jeg tror det nettopp er 

en slik situasjon vi nå har med hen
syn til bruk av kulturjordarealer til 
byggegrunn , anleggsvirksomhet m. v. 

For naturverninteresserte skulle det 
være et aktuelt og konkret mål å for
søke å beskytte vår dyrka jord bedre 
enn tidligere mot disponeringer som 
umuliggjør framtidig planteproduk
sjon. 
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ARKITEKT 

ANTON POULSSON 

ARKITEKTUR PÅ 

LANDSBYGDEN 


Frem til 3.--4. århundrede var det i 
det vesentlige kystdistl1iktene :i 

Norge som var bebodd. Med innfør
ingen av nye redskaper av jern, blant 
annet øksen, begynte bosettingen i de 
brede bygder og daler. Det ble mulig 
å rydde skogen, slik at det ble plass 
for hus og jordvei. 

I de følgende århundreder, gjen
nom vikingetid på 800-tallet, og frem 
til tusenårsskiftet, ble bygdene be
folket. Det er imidlertid først fra om
kring år 1200, at vi kan snakke om 
norsk bygningskunst, i alle fall en 
bygningskunst som fremdeles er be
vart. 

Gjennom en lang utvikling, med 
stadige fremskritt i teknisk og kunst
nerisk henseende, er vi fremme ved 
det betydeligste i vår bygningsk:unst, 
de rike og varierte gårdsanlegg fra 
16.-17. århundrede. På Østlandet 
finner vi det store firkanttunet, med 
husene fritt omkring. I Gudbrandsdal, 
Østerdalen og Trøndelag de to tun, et 
for folk og et for fe. Og i Telemark, 
Setesdal, Sørlandet og delvis på Vest
landet, den eldre rekkebebyggelse med 
landeveien gjennom tunet. 

Gjennom dyp forståelse av treets 
muligheter og egenskaper, behersket 
de gamle evnen til å skape frodig og 
stor arkitektur, med en slik bygnings
teknisk kunnen, at den har bestått i 
århundreder. Vi står fulle av be
undring overfor det overskudd som 
kommer til uttrykk i bygningenes 
plassering i terrenget og i forhold til 
hverandre, i lys- og skyggevirkninger 
i svalganger og smyg, og i detaljrik
dommen i gavler og inngangspartier. 
Intet kan vel glede øyet mer enn 
gårdsanlegg som Sandbu, Harildstad-

Småbruk og storgard i Gudbrandsda
len. (Foto P. A . Røstad.) 

gårdene, Fjerdingrein, Gardsjordet og 
mange, mange andre. 

Den bygningsmessige utvikling vi 
har hatt, viser at man dengang be
hersket bygningskunsten med selvføl
gelig sikkerhet. Man kjenner ikke 
eksempler på «dårlig» arkitektur fra 
denne utviklingsperiode. Det er der
for forstemmende å se den «forny
else» som fant sted i slutten av det 19. 
århundrede. 80-årenes stilforvirring, 
diktert av impulser utenfra, ga mange 
uheldige resultater, selv om man også 
fra denne periode finner betydelige 
byggverk. 

Nasjonalromantikken, som utviklet 
seg etter 1905, var en følge av at den 
nye arkitektstand, inspirert av sin 
lærer H. E. Schirmer, ønsket å dra 
lærdom av og hente inspirasjon fra 
den norske middelalderarkitekturs 
særpreg. Også fra denne periode har 
vi enkelte gode byggverk. 

Gjennom klassisismen er vi nå 
kommet frem til funksjonalismen. 
Denne helt nye arkitektoniske retning 
var vel et saklig svar på den stilfor
VIrrIng som hadde hersket gjennom 
flere årtier, med misbruk og sam
menblanding avalle stilarter. Dens 
mening var først og sist at den arki
tektoniske form skulle bestemmes av 
byggeoppgaven. Denne form skulle 
være funksjonell. En rivende teknisk 
utvikling, med nye byggematerialer og 
nye ideer, skapte på få år en helt ny 
arkitektur. Norske arkitekter grep 
med begeistring den nye lære, men 
forstod ikke at man ikke uten videre 
kan omsette et formsprog, fremkom
met ved bruk av jern, betong og glass, 
til trearkitektur. Utviklingen gikk for 
fort. 

I 30-årene var det en omfattende 
boligbygging. Over hele landet ser vi 
fremdeles med gru på de uheldige 
resultater. Byggmestere og bygnings
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snekkere, som selvfølgelig ikke hadde 
noen forutsetning for å forstå den 
funksjonelle arkitekturs mening, førte 
opp boliger overalt på landsbygden. 
Det var gått mote i det som etterhvert 
fikk betegnelsen «funkis». Et stygt 
eksempel er huset med flatt tak, på 
høy grunnmur, med umotivert veks
ling av veggkledninger, med heslige 
vinduer, og tilslutt malt lysegrønt 
med rødt listverk. Denne type bolig 
fikk vi mange av, ofte kritikkløst 
plassert mellom de gamle tjærebredde 
hus, som gårdens nye hovedbygning. 
Med introduksjonen av det nye, v'lgte 
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Vi slår fulle av beundring overfor 
mange av de gamle gårdsanleggene, 
både når det gjelder bygningenes plas
sering og utforming ned lil den minste 
detalj. Det har vist seg al nye, funk
sjonelle bygninger kan passes inn i det 
gamle miljø. Men det fins også altfor 
mange eksempler på det motsatte (lil 
høyre). (Foto P.A. Røstad.) 

naturlig nok at det gamle ble ansett 
som verdiløst, i alle fall bruksmessig, 
og de gamle bygninger fikk lov å 
forfalle. 

Under okkupasjonen våknet en ny 
bevisst nasjonalfølelse frem. Den 
gjorde det mulig for oss å se at vi 
var inne på gale veier. Det gikk opp 
for oss at vi innenfor våre egne gren
ser hadde en bygningskunst vi måtte 
kunne utvikle videre, tilpasset nye 
ideer og materialer. 

I de første etterkrigsår kom det 
fram en sterk reaksjon på alt som var 
gjort i 30-årene. Man så det vel nær
mest slik at alt som var gjort den
gang, var galt. Vi ville ikke lenger 
godta en bolig fordi den var funksjo
nell, nå skulle den være hyggelig, 
menneskelig. Denne negative innstil

ling til den moderne arkitektur val 
sterk gjennom mange år. Den ble 
først overvunnet da enkelte arkitek
ter klarte å vise at det funksjonelle 
kan kombineres med det menneske
lige. Idag ser vi at det kan gjøres. 
Over hele vårt land finner vi eksemp
ler på at den moderne bygning kan 
passes inn i det gamle miljø. At det 
har lykkes skyldes vel at vi har ut
viklet en evne til å plassere huset i 
terrenget, at vi har lært oss å ta 
hensyn til omgivelsene, og å dra nytte 
av de muligheter vegetasjon gir oss. 
Og først og sist at vi har lært å an
vende de riktige materialer og farger. 

La oss tro at vi innen overskuelig 
framtid vil få se vår arkitektur på 
landsbygden som et harmonisk hele, 
gammelt og nytt. 
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"DENNE BROSJYREN 
ER FARLIG" 

Sta;tsgeol~g Per Holmsen hadde 
i «Norsk Natur» nr. 1 1970 et 
angrep på brosjyren «Kraf<tpro
duksjon og miljøvern», 'Som er et 
partsinnlegg fra vassdragsuVbygg
ingshold i debatten om uli'ke ener
gifopmer. 

Sivilingeniør Dagfinn Brøther, 
som har uvarbeidet brosjyren, er 
ikke enig i kritikken, og prøver 
seg her blant annet s,om spåmann 
når det gjelder NOI1ges Naturvern
forbunds lfremtidige syn på ener
gipoliti'kken. 

D enne brosjyre er farlig, skriver 
stats geolog Per Holmsen i Norsk 

Na,tur nr. 1 1970 om publikasjonen 
«Kraftproduksjon og Miljøvern». Og 
det er ganske riktig. Brosjyren er far
lig fordi sannheten alltid er farlig for 
de mennesker som lever i illusjonenes 
og drømmenes verden. 

Når Holmsen skriver: - «Som så 
ofte ellers ligger feilen i selve forut
setningene, i dette tilfelle i utgangs
punktet for ingeniørenes behandling 
av det foreliggende tema: at kraft
behovet vil øke fremover i tiden med 
en takt som tilsvarer en fordobling 
hvert 16. eller hvert 10. år.» (Sitat 
slutt.) 

Kjære Holmsen, la oss for all del 
ikke diskutere hvor mange prosent 
kraftbehovet vil stige årlig. Om dette 
vet vi like lite som den vise kong 
Salomo om Ørnens vei på himmelen, 
skipets vei på havet og en manns vei 
til en jomfru. Men en ting vet vi. Like 
sikkert som solen står opp i øst og 
går ned i vest, vet vi at Norges be
folkning vil øke som den har gjort 
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helt fra svartedauens tid. Langsomt 
eller hurtig, vet vi ikke, men det vet 
vi, den vil stige, og dette vil si at vårt 
kraftbehov vii øke. Dette a priori 
postulat må et hvert tenkende men
neske akseptere, enten man ønsker 
det eller ikke! 

Hvilken metode er så den mest 
miljøvennlige for å dekke dette sti
gende kraftbehov? Det er det sentrale 
spørsmål som brosjyren «Kraftpro
duksjon og Miljøvern» behandler. Og 
det er den saklige informasjon om de 
forskjellige metoder for kraftproduk
sjon som Holmsen finner farlig. Det 
er dessverre en altfor utbredt oppfat
ning at elektrisk kraft kan fås fra det 
«høye» uten vannkraftutbygging, og 
uten tanke på de miljøskader som 
olje- og atomkraft fører med seg. 

Når Holmsen skriver at hva hjel
per det om vannkraften ikke med
fører direkte forurensninger av vass
drag og luft, når den brukes til for
urensende industri, så er dette å rette 
baker for smed. Hva vi diskuterer er 
ikke hva kraften brukes til, men 
hvilken form for kraftproduksjon 
som er mest miljøvennlig. 

Når det gjelder vannkraftens skyg
gesider må disse karakteriseres som 
svake i forhold til de sterke slagskyg
ger ved olje- og atomkraften. Det 
burde nå være tid for alle miljøven
ner i Norges Naturvernforbund å ta 
bladet fra munnen og åpent si sin 
mening. For vannkraft er naturvern 
i ordets videste forstand. 

- «Det er farlig å spå, især om 
fremtiden,» sa Storm P., men jeg vil 
likevel våge en påstand: 

- Den tid vil komme da en av 
Norges Naturvernforbunds viktigste 
merkesaker vil bli å bygge ut så 
meget som mulig av Norges vann
kraft, selv når denne blir dyrere enn 
olje- og atomkraft. 

EIKESDAL-GRYTTEN I NATURVERNÅRET 

UTBYGGERNES GLANSNUMMER? 

AV 

SIGMUND KVAL0Y 

Like før landsplanen og kompensa
sjonsinnstiHingen foreligger, ser 

det ut til at vi skal miste ett av våre 
primært verneverdige va'SSdrag. 

Det området som berøres, er fjellet 
mellom Romsdal og Eikesdal og de 
uhyre fruktbare jordbruksbygdene Ei
kesdalen og Eresfjord. I Eresfjord har 
95 % skrevet under på en liste for 
full fredning av Mardøla og de øvrige 
elvene i området. Eikesdalingene ser 
muligheten til å få bedre kommunika
sjonsforhold ved kraftstasjon i Eikes
dalen, men vil heller ha fredning enn 
det alternativ regjeringen og industri
komiteen har gått inn for, overføring 
av vannet til Romsdalen . 

Uten utbygging kunne distriktet 
Møre og Romsdal, med grensesoner 
i Sør-Trøndelag og i Oppland, få en 
livgivende «grønn pustelunge», en 
fremtidig nødvendighet, midt i et for
øvrig gjennomregulert og «teknifisert» 
distrikt. 

Området har alt: En blanding av 
villmark og frodig kulturlandskap, 
bygder som har høy trivsel og over
skudd. Mardalen med sin eventyrlige 
urskog og de to uhyre særpregede fal

lene i austre og vestre Mardøla er et 
naturdokument som 'overgår alt hva 
undertegnede har møtt i Europa, 
Nord- og Sør-Amerika og i Asia. 

«Kjøttvekt-argumentet» er blitt 
brukt i aveiningene mellom Vørings
fossen og Mardalsfossen: Den første 
bør velges fordi her kan et større an
tall tonn mennesker presses forbi pr. 
tidsenhet. Det må være åpenbart at 
dette ikke har noe med naturverdi å 
gjøre. Mardalen i dag gir alt det som 
elimineres andre steder av de «1000 
pr. time». 

Dette skal ødelegges i en periode 
da andre kraftalternativer er konkur
ransdyktige, og da distriktet likevel 
vil få store krafttilskudd fra andre 
vasskraftkilder innen eget område, 

Ved overføring til Romsdalen, vil 
det være tredje gang vann tas vekk fra 
Eikesdal/Eresfjord. Vannet er livsner
ven i disse bygdene. Det er forståelig 
at bønder i Eikesdal nå alvorlig dis
kuterer å selv lede sine elver tilbake 
til dalen . Dynamitt på det riktige ste
det i «takrenna» er alt som skal til. 

Sigmund Kva/øy. 
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MAGNAR NORDERHAUG 

DANSK SJOKKRAPPORT 


N otat om forurensningsproble 
« mer» heter en 140-siders hem
meligholdt rapport som siden mars i 
år har sirkulert blant endel danske 
tjenestemenn. Innholdet, som Politi
ken avslørte i april, gir et groteskt, 
men ikke uventet bilde av situasjonen 
i vårt naboland. At denne rapporten 
ikke uten videre offentliggjøres er 
forståelig (omenn utilgivelig). 

Om mulig er danskene enda dår
ligere forberedt på å hanskes tidens 
natur- og miljøvernproblemer enn de 
norske myndigheter. Rapporten er et 
skremmende eksempel på hvor langt 
naturmiljøet i et land kan destrueres 
før de ansvarlige myndigheter våkner. 
Den kan for øvrig oppfattes som en 
indikasjon på at danskenes levestan
dardsøkning nå stagnerer. 

De vannundersøkelser som rappor
ten omtaler har blant annet vist at 
det nesten overalt finnes salmonella
bakterier, og at diverse virus og para
sittegg (bl. a. av bendelorm) også 
forekommer i renset kloakkvann. I 
hovedmengden av vannprØver fra 
Øresund er det påvist sykdomsfrem
kallende bakterier. 

Det fastslåes for øvrig at det i dag 
foreligger behov for fem milliarder 
kroner til etablering av kjemiske og 
biologiske renseanlegg. I tillegg kom
mer et behov for et årlig driftsbud
sjett i denne sektor på 560 millioner 
kroner. Mildt sagt dyrt? Det paradok
sale er bare at hvis det ikke gjøres 
raske investeringer i dag, på bekost
ning av andre samfunnsoppgaver, vil 

antagelig tilstandene selv tvinge dem 
gjennom til en betydelig høyere pris. 

For øvrig er det interessant å kon
statere de kjedereaksjoner som nå be
gynner å melde seg forskjellige steder 
på kloden i sammenheng med inten
siv-jordbruk og økologiske bivirknin
ger. Av den danske rapporten fram
går det at nitrogeninnholdet i grunn
vannet på Sjælland og Lolland-Falster 
nå ligger over en fastsatt «sikkerhets
grense» på 25 mg pr. liter vann. Spe
barn som vesenthg ernæres nå tørr
melk oppspedd i slikt vann er dermed 
i faresonen. 

Med hensyn til syreinnholdet i den 
danske nedbøren, anføres det i rap
porten at hver hektar dansk åkerjord 
årlig tilføres 20 kg konsentrert svovel
syre. Disse forholdene kan umulig 
komme overraskende for den som har 
et minimumskjennskap til den økolo
giske lovmessighet som også industri
samfunnene er fullstendig underlagt. 

Dessverre er det fare for at dimen
sjonene på disse problemene allerede 
er for store den dagen de blir aksep
tert ,og forstå,tt av teknokrater og 
politikere. Det kan således reises tvil 
om Danmark vil makte å løse disse 
problemene. Økologiske skader som 
hverken teknisk viten eller investerin
ger kan reparere, har antagelig funnet 
sted. 

Sett fra en norsk synsvinkel er det 
vel for øvrig tvilsomt om de danske 
forholdene får noen som helst betyd
ning for den praktiske politikk i Nor
ge. Erfaringene hittil tyder på at hvert 

NATURVERN
UTSTILLING PÅ UB 

I forbindelse med Naturvernåret 
1970 arrangerer Universitetsbibliote
ket i Oslo en naturvernutstilling som 
vil vare fram til begynnelsen av ok
tober. Hensikten med utstillingen er 
å vise hvordan de to begrepene na
turvern og økologi henger nøye sam
men. Utstillingen søker å trekke fram 
en del av de mange aspekter som er 
av interesse, som f. eks. dyrearter som 
er i fare, forurensningsproblemer, for
giftning av vann og vassdrag og ur
baniseringsproblemer. 

NORGES NATUR
VERNFORBUND 
I 1969 

Medlemmer som ønsker å få til
sendt forbundets å rsmelding og regn
skap for 1969 bes henvende seg til 
forbundets sekretariat, postboks 8268, 
Hammersborg, Oslo 1. Trykksaken er 
gratis, 

land må lære av sin egen skade. Ennå 
venter vi forgjeves på merkbare tegn 
til praktiske endringer i budsjettering 
og saksprioritering på dette felt. 

Her hjemme, såvel som i endel 
andre land er det tegn i tiden som 
kan tyde på at de tradisjonelle poli
tiske oppfatninger og tenkesett (det 
gjelder hele spektret fra høyre mot 
venstre) ikke holder mål i den «ut
vikling» som nå finner sted. Den 
danske rapporten kan sees som et be
vis på dette. Den er med på å aktua
lisere et spørsmål av helt fundamental 
og ytterst alvorlig karakter: Er de 
eksisterende partier i ferd med å bli 
politisk impotente? 

NY ADRESSE 
TIL FORBUNDET 

Forbundet har fått ny post
adresse, All post bes vennligst 
adressert til 

Norges Naturvernforbund, 
Postboks 8268, Hammersborg, 
Oslo 1. 

GLEDELIG JAKT
TIDSFORANDRING 
FOR GJESSENE 

Til og med våren 1970 var det i 
Norge tillatt å skyte gjess helt fram 
til l. mars. For jaktåret 1970/71 har 
Direktoratet for jakt, viltstell og fersk
vannsfiske den 15. mai 1970 fastsatt 
nye forskrifter. Her står bl. a.: «Jakt
tiden for ender og gjess skal være 
fra og med 21. august til og med 
23. desember». 

Dette var en gledelig nyhet i «Na
turvernåret», at Norge nå også kom
mer på linje med de fleste andre 
europeiske land m.h.t. vår freding av 
villgjessene. 

På grunn av tørrlegging og opp
dyrking eller industrialisering av sta
dig ,flere myrområder i MeUom- og 
Sør-Europa, 'får disse <Store vann
fuglene .stadig større vansker med å 
finne høvelige vinrtefibeitesteder, og 
derfor 'er det gledelig at Norge nå kan 
være et -fredelig vinterkvart'er for de 
villgjessene som kan finne mat langs 
,kysten vår. Det har enkelte ganger 
overvintret grågjess så langt nord som 
i Nordland fylke, {)g i Rogaland er 
viHgjes:s vanlige vintergj-ester. 

Hj. Munthe-Kaas Lund. 
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NORGES 
NATURVERNFORBUND 

PROTOKOLL FRA 
REPRESENTANTSKAPSMØTET 
PÅ SEM I ASKER 

24.-25. APRIL 1970 

Til stede: 

Landsstyret: Odd Lohne, Loyd Villmo, Alv Kveberg, Magnar Norderhaug, 
Oddlaug Brunvoll, Elin Conradi. 

Dessuten: 	 Revisor v/Svein Erik Tømmernes, generalsekretær Magne Midttun, 
kontorsjef Roar Sæther og sekretær Knut Skedsmo, (referent). 

Kretsforeningene og Natur og Ungdom: 

ØNV: Harald Sunne Høydahl, Nils Borchgrevink, Karl Hage
lund 

A-ANV: Andreas Vevstad 
V-ANV: Kjell Lyngseth 
RNV: Othar Hvoslef, O. M. Jørgensen 
VNV: Anders Kvam, Aksel Foyen, Anders Hagen 
M-RNV: Kristoffer Gåsvik 
S-TNV: Hans J. Engan, Reidar Mylius 
ONV: Per Strømsæther 
HNV: Erik Holager 
KNV: Hjalmar Richter 
N-TNV: Modolf Sjøgard 
NoNV: Iver Hersoug 
TNV: Rolf Sundstrøm 
FNV: Sigvald Normann-Hanssen 
NU: Arve Helland 
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Tilsluttede organisasjoner: 
Den Norske Turistforening: Toralf Lyng 
Det Norske Myrselskap: Einar Wold 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse: Kaare Falkenberg 
Norsk Landbruksakademikerlag: Erling Berge 

Innbudte: 	 Kristen Krogh, Naturverninspektør 
Thor Midteng, konsulent i NNV fra 8. juni 
Finn Wischmann, ØNV 
Elmar Marker, ØNV 
Erik Schilbred, ØNV . 
Torbjørn Kvammen, aksjonsutvalget mot Dødesvannreg. 
Bjørn Thuv, interimstyret i Vestfold Naturvern 
Ragnar Vik, valgkomiteen og Femundutvalget 
Ragnar Frislid, redaktør 
Øystein Emanuelsen, Natur og Ungdom 
Arne K. Sterten, komiteen for gjennomgåelse av vassdragsregu

leringssaker 

l. 	 Valg av møtedirigent og to personer til å undertegne protokollen. 
Formannen, over,ingeniør Odd Lohne ble enstemmig valgt til møtedirigent. 
Til å undertegne protokollen ble valgt Harald S. Høydahl og Nils Borch
grevink, begge ØNV. 

2. 	 Innkalling og saksliste. 

Ingen hadde merknader til innkallingen eller til sakslisten. 


3. 	 Telegram til H.K.H. Kronprins Harald. 
Representantskapet vedtok å sende følgende telegram: 
«Norges Naturvernforbunds representantskapsmøte sender sin høye be
skytter sin hjertelig hilsen.» 

4. 	 Organisasjonssaker. 

a) 	 Møre og Romsdal Naturvern. 
Representantskapet vedtok enstemmig å godkjenne at Møre og Roms
dal Naturvern ble tilsluttet NNV, med virkning fra 1. januar 1970. 

b) 	 Haugaland Naturvern. 
Generalsekretæren redegjorde for saken, og meddelte at landsstyret 

godkjente Haugaland Naturverns vedtekter. 

Saken ble diskutert på det generelle plan. 

Foyen, VNV, med tilslutning av Engan, (S-TNV), Sundstrøm (TNV), 

Borchegrevink (ØNV) og Høydahl (ØNV), mente at kretsinndelingen 

burde foretas på grunnlag av landets administrative inndeling, helst på 

fylkesplanet. Dette fordi større enheter står sterkere både økonomisk 

og politisk. 
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Richter, (KNV) med støtte av Hvoslef, (RNV), Normann-Hanssen 

(FNV), Kvam (VNV) og Mylius (S-TNV), hevdet at det viktigste måtte 

være å stimulere til aktivitet, og at man ikke måtte drepe initiativene 

med formelle betraktninger. 


Høydahl (øNV) framsatte forslag om at Haugaland Naturvern fore

løpig samarbeidet med Rogaland, inntil NNV får avklart spørsmålet 

om kretsinndelingen i sin helhet: 


Dirigenten foreslo etter dette: 


«Haugaland Naturvern opptas som kretsforening i Norges Naturvern

forbund. Landsstyret delegeres myndighet til, i samråd med de berørte 

kretsforeninger, å fastlegge grenser for Haugaland Naturvern. 


Skulle den fremtidige organisasjonsform føre til at kretsinndelingen 

må endres, må Haugaland Naturvern, i likhet med andre kretsforen

inger, innordne seg det nye organisasjonsmønster.» 

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer. 


Fra flere hold ble det etterlyst resultater fra administrasjonsutvalget, 

og det ble påpekt at en utredning om NNV's fremtidige organisasjons

struktur snarest må komme. 


Representantskapet vedtok deretter en henstilling til landsstyret om 

snarest å nedsette et nytt, hurtigarbeidende utvalg til å arbeide med 

saken. 


c) 	 Vestfold Naturvern. 

Generalsekretæren fortalte om arbeidet med å danne et Vestfold Natur
vern. 

Dirigenten gav deretter ordet til Thuv fra interrimstyret i Vestfold. 
Han takket for NNV's støtte i Slagentangensaken, som dannet opp
takten til Vestfold Naturvern. Samtidig understreket han at ikke bare 
denne saken, men mange andre naturvernspørsmål har vært årsak til 
opprettelsen av Vestfold Naturvern. 

Høydahl (Ø NV) uttrykte på vegne av ØNV, glede for initiativet, og 
lovte at ØNV vil støtte Vestfold Naturvern så meget som mulig. 
Generalsekretæren foreslo at representantskapet vedtok å oppta Vest
fold Naturvern som kretsforening for Vestfold fra 1. januar 1971, un
der forutsetning av at landsstyret godkjenner vedtektene for Vestfold 
Naturvern. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

d) 	 Natur og Ungdom. 

Referenten redegjorde for sekretariatets arbeid i forbindelse med NU, 
og hovedstyrets forslag til ny organisasjonsform. 
Generalsekretæren refererte fra landsstyrets behandling av saken, som 
hadde munnet ut i følgende vedtak: 
«NU's vedtekter er ikke i strid med NNV's vedtekter. Landsstyret 
ønsker å høre Representantskapets syn på hvorvidt NNV og naturvern
saken er tjent med NU's nye organisasjonsform.» 

Dirigenten henstilte til representantskapet å la debatten konsentrere 

seg om organisasjonsformen, og gav deretter ordet til Helland, (NU) 

som begrunnet NU's landsmøtevedtak med at den gamle organisasjons

formen var for arbeidskrevende, og at hovedstyret lett ble sittende 

med bare papirarbeid. Deretter forklarte han hva de nye vedtektene 

innebar. 

Debatten etterpå viste at det var stemning for fortsatt å ha NU som 

ungdomsorganisasjon. 

Fra enkelte hold fremkom betenkeligheter, og flere pekte på svakheter 

ved NU's arbeid i året som gikk. 

Helland, (NU) fremsatte forslag om å gi organisasjonsformen ett 

prøveår, og så ta saken opp på ny i representantskapsmøtet i 1971. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 


e) 	 Andre organisasjonssaker. 
Kvammen (aksjonsutvalget mot Dødesvannreguleringen) redegjorde 
for aksjonsutvalgets arbeid. Videre fortalte han at det nå søkes etablert 
en naturvernforening i Målselv og Bardu. 
Borchgrevink (ØNV) omtalte de mange foreninger og organisasjoner 
som arbeider med naturvern i forskjellige former, og han så det 
ønskelig med en nærmere organisasjonsmessig tilknytning mellom NNV 
og disse. 
Dirigenten foreslo at denne saken ikke ble realitetsbehandlet, og fikk 
tilslutning i at man avsluttet debatten på dette punkt. 

5. 	 Årsmelding og regnskap for 1969 ble gjennomgått og kommentert. Revi
sor leste revisjonsberetningen. 
Regnskapet ble behandlet først. 
Vedrørende gavene til NNV, spurte Holager (HNV) om disse var kommet 
etter tigging, eller uoppfordret. 
Generalsekretæren svarte at det varierer, noen gir uoppfordret, andre 
etter henvendelse. 
Jørgensen (RNV) pekte på finanskomiteens arbeid. 
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. 
I forbindelse med behandlingen av årsmeldingen etterlyste Borchgrevink 
(ØNV) liste over alle kollektive medlemmer. 
Hagen (VNV) bad om å få opplyst om det var vervekampanjer igang i 
kretsforeningene. 
Richter, (KNV), Engan (S-TNV) og Foyen (VNV) fortalte om verve
kampanjer i sine foreninger, og kom med erfaringer, ideer og forslag i 
denne forbindelse. 
Engan (S-TNV) hevdet at NNV måtte opp i 40000 medlemmer innen et 
par år, og henstilte til alle krets foreninger å fordoble sitt medlemstall i år. 
Høydahl (ØNV) etterlyste innstillinger fra de utvalg som er i arbeid. 
Foyen (VNV) påpekte at det i Sogn og Fjor·dane -ikke, som det ",tår i 
årsmeldingen, har vært snakk om fylkesforening, men om en mer lokal 
forening for Indre Sogn. 
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Engan (S-TNV) mente at NNV burde forsøke å bli representert i flere 

statsorganer. 


Gåsvik (M-RNV) savnet en landsoversikt over områder og objekter som 

er fredet. 


Krogh (naturverninspektøren) opplyste at en slik er under arbeid, og vil 

bli ferdig til distribusjon i år. 


Mylius (S-TNV) syntes det var uheldig å la nummer av «Norsk Natur» 

bli spesialnummer om ett emne. 


Gåsvik (M-RNV) henledet oppmerksomheten på det generalplanarbeid 

som kommunene nå driver, og anmodet kretsforeningene om å engasjere 

seg i dette. 

Arsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent med den omtalte rettelse 
angående naturvernforening i Indre Sogn. 

6. 	 Budsjett for 1970 ble fremlagt og kommentert. 
Høydahl (0NV) takket for at sekretariatet hadde etterkommet anmod
ningen fra representantskapsmøtet i 1969 om å legge frem neste års. 
budsjett. Han pekte dessuten på posten lUeN, og etterlyste rapporter fra 
møtene. Han mente at NNV ikke hadde noe igjen for å bekoste repre
sentasjonen. 

Generalsekretæren sa at NNV representerer Norge i lUeN, og at repre
sentasjonen er en forutsetning for det statsbidrag NNV mottar. Han opp
lyste at professor Ove Arbo Høeg har vært NNV's faste representant i 
lUeN, og som sådan forpliktet til å avlegge rapporter fra møtene. 
Sundstrøm (TNV) mente representasjonen i lUeN burde økes, forutsatt at 
man fikk rapporter, for derved å stimulere myndighetene til å øke stats
bidraget. 


Deretter ble budsjettet enstemmig vedtatt. 


7. 	 Fastsettelse av kontingent. 

Dirigenten opplyste at økt medlemstall ikke gir økte inntekter uten at 
kontingentsatsen økes. Han viste i denne forbindelse til eget bilag, og for
klarte bakgrunnen for tal.lene. Styret foreslo at kontingenten ble økt til 
kr. 25,- for 1971, idet man eHers ville komme .j samme situasjon neste år, 

og kanskje måtte forhøye igjen. 


Richter (KNV) og Sundstrøm (TNV) støttet styrets forslag for å unngå 

forhøyelse to år på rad. 

Lyng (DNT) med støtte av Normann-Hanssen (FNV), mente det var 

uheldig å sette opp kontingenten for mye, og foreslo kr. 20,-. 

Kvam (VNV) etterlyste ungdomsmedlemsskap og husstandsmedlemsskap 

i NNV. 


Kontorsjefen opplyste at dette nå var mulig teknisk sett. 

Kvam (VNV) foreslo da forhøyelse av kontingenten til kr. 20,- for 

ordinært medlemsskap, og med adgang til familiemedlemsskap, uten tids
skrift, til kr. 10,-. 

Dirigenten foreslo på styrets vegne kr. 25,- i vanlig kontingent, og kr. 
5,- for familiemedlemmer. 

Votering over kr. 20,- eller kr. 25,- i vanlig kontingent, resulterte i at 

kr. 20,- ble vedtatt med 14 mot 8 stemmer. 

Voteringen over kr. 5,- eller kr. 10,- i familiekontingent, resulterte i at 

kr. 10,- ble vedtatt med 18 mot 14 stemmer. 


8. 	 Valg. 
Formannen i valgkomiteen, Anders Hagen, redegjorde for komiteens inn
stilling. 
Representantskapet hadde ingen forslag til nye kandidater, og man gikk 
til avstemning. 
Til tellekorps ble valgt kontorsjefen, Midteng og Wischmann. 
Voteringen over de fire kandidater som var foreslått som styremedlem· 
mer, gav følgende resultat: 
Kvam 20 stemmer, Brunvoll 10, Engan 20, Berntsen O. 
Kvam og Engan var dermed valgt ,til styremedlemmer for kommende 
treårsperiode. 
Voteringen blant de seks kandidater som gjenstod til valg på varamenn, 
gav følgende resultat: 
Brunvoll 16 stemmer, Berntsen 5, Johansen 4, Fritzvold l, Jørgensen J2, 
Skjeseth 6. 
Brunvoll og Jørgensen var dermed valgt for kommende treårsperiode. 
Til personlig varamann for Engan ble valgt BrunvoJl og til personlig 
varamann for Kvam ble valgt Jørgensen. 

9. 	 Valg av valgkomite. 
Høydahl e0NV) foreslo Vik, Møller og Foyen til ny valgkomite. 
Disse ble enstemmig valgt. 
Generalsekretæren mente at man burde velge en formann i valgkomiteen. 
Foyen ble foreslått, og valgt ved akklamasjon. 

10. 	 Valg av revisor. 
Dirigenten refererte landsstyrets forslag om at firma Johan Engelstad & 
Jonn Hoen, statsautoriserte revisorer, ble gjenvalgt, og at godtgjørelsen 
for 1969 ble satt til kr. 3000,-. 
Landsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

11. 	 Vassdragsreguleringer - Eidfjordverkene. 
Generalsekretæren orienterte om det aI1beid 'Som var gjort med denne sak 
og refererte kort konklusjonen i den henvendelse som Hardangervidde
utvalget den 7. oktober 1968 hadde rettet til Regjeringen, nemlig at Staten 
måMe iverksetme omfaHende undersøkelser for å Ibringe på det rene 

omfanget og prisen på skadevirkninger lSomev. reguleringer ville føre 
med seg, og 

- verdien av andre måter å bruke vannet på. 
Dette for at det skulle bli mulig for Stortinget å etterleve Vassdragsregu
leringslovens § 8. 
Han refererte også landsstyrets brev av 23. februar 1970 til Regjeringen 
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hvor det skarpt var tatt avstand fra en NTB-melding utsendt av Industri

departementet, hvor det het at «departementet med det første ville ta 

stilling til hvorvidt Norsk Hydro eller Årdal Sunndal Verk skulle få nytte 

Eidfjordkraften til aluminiumsproduksjon». 

Han mente representantskapet burde gi uttrykk for støtte til Hardanger

vidde- utvalgets synspunkter. 


Hagen (VNV) støttet generalsekretæren, og sa at det vi har 'krevet i 

Hardangervidde-utva·lgets ,brev, ennå ikJce ·er oppfyLt. Han hevdet at NNV 

må spille en a-ktiv rolle i denne saken, og spurte om man ikke kunne 

frigjøre generalsekretæren t'il å arbeide med Eidfjord-t>a'ken, idet denne 

må 	prioriteres meget høyt. 


Jørgensen (RNV) og Sterten (komiteen for gjennomgåelse av vassdrags

reguleringssaker), hevdet at det skortet sterkt på planlegging og utred

ning i Staten, og at man ikke kunne fri seg fra vassdragsreguleringslovens 

§ 8 v'ed kun å utrede en side av ,saken. 


Normann-Hanssen (FNV) støttet generalsekretæren 'og Hagen, og mente 

man :burde 'benytte pressen så mye som mulig i denne saken. 

Kvam (VNV) mente at vi vetrwk om Hardangervidda til å si at mest 

mulig må bevares. Derfor har VNV sagt at ved eventuell utbygging bør 

man la Eidfjord-nord ;bygges, for derved å .kunne stoppe Eidfjord.syd. 

Generalsekretæren sa at dersom han skulle frigjøres til dette, måtte han 

ha 	et klart vedta,k. 


Engan (S-TNV) mente man ,burde se generelt på spørsmålet. NNV må 

imøtegå hele den kraftpolitikk som føres i dag. 

Berge (Norsk Landbruksakademrkerlag) sa at bare ders,om NNV kan 

koordinere en stor kampanje, kan politikerne si nei til utbygging. 

Borchgrevink (0NV) mente at siden Hardangervidda er det 'eneste sam

menhengende fjellområde i Sør-Norge, er grunn nok til å ta standpunkt 

mot regulering. 


F oyen (VNV) hevdet at NNV må samle opinion mot å bygge ut Eid

fjord-syd, og antyde alternativer -til vannkra:ften. La dem heJlerbygge 

ut Eidfjord-nord. 


Dirigenten minnet om NNV's uttalelse til Gabrielsenkomiteens innstil

ling, der man sa at de foreslåtte fredninger måtte utgjøre minimum av 

hva som skulle bevares . 


Hagelund (0NV) mente man burde gå inn for å skape en opinion på 

bakgrunn av vassdragsreguleringslovens § 8. 

Brunvoll (landsstyret) sa at Norge for fremtiden burde basere seg på 

intelligensindustri firemfor kraftslukende indust'ri . 

Holager (HNV) foreslo å opprette et akcsjonsfond til slike saker som 
dette, for at de ikke skal strande på manglende koordinering av opinionen . 
Hagen (VNV) opplyste at man har dette fond, dersom vi nå, ved rente
utdelingen, søker Viriks legaJt, som Naturvernrådet disponerer. 'Han fore
slo at representantskapet henvender seg direkte til Naturvernrådet og 
anmoder om pengene. 

Dirigwten summerte opp de alternativer til vedtak man sto ov'erfor: 

1. 	 Fortsette på Hardangervidde-utvalgets linje med å nekte å avgi ut
talelse før utredning foreligger. 

2. 	 Føre en mer aktiv kamp 'ved å fnigjøre genera].sekretæren til å 'samle 
opinionen. 

3. 	 En kombinasjon av 1. og 2. 
4. 	 Rette søkelyset generelt m<Jt vannkraftutbyggingen, og samle <Jpinio

nen på denneba,kgrunn. 

Generalsekretæren rundet av med å ,be om representantskapets tilslutning 
til Hardangervi.dde-utvalgets linje, med utgangspunkt i § 8 i vassdrags
reguleringsloven. Dessuten at det skaHes a:rbeidskraft til å samle og 
koordinere opinion på dette grunnlag, og at representantskapet hensDiller 
til Naturvernrådet å etterkomme NNV's søknad om penger fra Viriks 
legat på første møte. 

Vedtak: 

Representantskapet mener at Eidfjordsaken ennå ikke er utredet slik at 

§ 8 i Vassdragsreguleringsloven kan etterleves. (Jfr. brev av 7/10-68 fra 

Hardangervidde-utvalget til R'egjeringen.) 

Representantskapet pålegger derfor ,landsstyret å vise en aktiv holdning 

.j tråd med Ha,rdangervidde-UJt'valgets synspunkter og krav, og 'ber om 

at man ,setter krefter inn for å få samlet og koordinert opinionen slik 

at naturverninteressene blir hørt. 

Spesielt anmodes landsstyret om at saken blir sett i relasjon til den 

krafHorsyningspolitikk som ,føres av myndighetene, særlig med henblikk 

på investering i kraftkrevende 'industri. 

Representantskapet vedtok dessuten It pålegge landsstyret å gjøre en for 

nyet henv,endelse til Vir:iks legat, samt å anmode Regjeringen om .svar, 

ev. resultater, av Hardangervidde-utvalgets brev av 7. oktober 1968. 

Dessuten ble det vedtaJtt å avholde en pressekonferanse i forbindelse med 

de saker som er behandlet på representantskapsmøtet og sende ut presse

meldinger om de viktigste sakene. 

Holagers forslag om a'ksjonsfond ble vedtatt oversendt landsstyret til 

vurdering. 


12. 	 Hovedlinjene for NNV',s virksomhet. 
Norderhaug (landsstyret) redegjorde .for programutvalgets a'rbeid med 
denne saken. 
Forsamlingen reiste kritikk mot utvalgets .forslag til program, blant annet 
fordi det var tatt så lite hensyn 1)il kretsforeningenes uttalelser. Særlig 
avsnittet om energiforsyningen ble Ikritisert. 
Dirigenten henviste til den store tidsnød utvalget var kommet i. 
Etter en lengre debatt hvor programutvalget også fikk honnør for siu 
arbeid, vedtok representantskapet: 
Ut-kastet betraktes som gi-eldende program til internt bruk for ett 'år. 
Lands,tyret 'Vurderer hvorvidt det nedsatte utvalg skal fortsette arbeidet, 
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eUer om man skal danne et nytt utvalg. Det 'Vlidere a!1beid skal baseres 
på .de uttaleJ.ser krets foreningene har kommet med skriftlig, samt de me
ninger representantskapet har gitt uttrykk for. 

13 . Naturvernets terminologi. 
Borchgrevink (ØNV) gjennomgi'kk det forslag han frem saJtte, som dannet 
grunnlaget for at ØNV tak terminologispørsmålet opp. 
Dirigenten sa at programutvalget har diskutert disse problemene, uten 
at det har gitt seg utslag li noe konkret. Utvalget har dessverre ikke fått 
tid æ-.iI å komme med noen ~nnstilling om dette. 
Etter en .del ,diskusjon omkring nøkkelbegrepene natu'fYern/miljøvern, 
ved<tok man å anmode landsstyret om tå nedsette et utvalg til å behandle 
terminologi.spørsmålet, eventuelt la programutvalget, forste!1ket med Fris· 
lid og Borchgrevink, ta dette sammen med programarbeidet. 

14 . Nal\:urvernåret 1970. 
Generalsekretæren anmodet om at man under dette punkt drøftet krets 
foreningenes rolle på Nordens Naturvemdag, ·den 6. september. Banopp
lyste at spørsmålet om TV-dekning ·fort<5att er ubesvart. 
Normann-Hanssen (FNV) ·forta1:te at man i Kirkenes vil arrangere et 
I>toct møte. 
Sundstrøm (TNV) opplyste at mange forskjellige foreninger i Troms- vme 
ha na1turvernprogram denne dagen. 
Høydahl (ØNV) \Sa at 0NV regner med å samarbeide med NNV om 
arrangementet i Oslo. 

15. 	 Truede dyrarter. 
Generals·ekretæren greidde ut om NNV's arbeid med denne saken i den 
,senere tid. 
Engan (S-TNV) fortalte hvor de forskJellige fredningssaker nå befant seg 
i statsadmini",trasjonen. 
Hagelund (ØNV) mente man bU!1de forsøke å frede dyr etter naturvern
loven. 
Norderhaug (landsstyret) støttet dette, og mente man burde klarlegge 
hva en truet dyreart er. 
Det ble enighet om primært å bruke naturvernloven, og arbeide for å 
få Kommunal- og Arbeidsdepartementet til lå foreslå dette. 

16. 	 Fa.stsettelse av tid og sted for neste representantskapsmøte. 
Representantskapet vedtok å legge neste møte tJil Bodø i juni 1971, og å 
overlate de nærmer'e ·detaljer til landsstyret. 

17 . Naturvernahdemi - Svanvik FolkehøgSlkole. 
Normann-Hanssen (S-VNV) redegjo!1de for arbeidet med å opprette et 
naturvernakademi ved Svanvik Folkehøgs-kole i Finnmark. 
Representantskapsmøt'et ga tanken sin fulle ti[,slutning og uttrykte sin 
glede ·over foreningens verdifulle initiativ. 

Møtet hevet. 

Harald Sunne Bøydahl 	 Nils Borchgrevink 

Vårkveld - raske skygger over kveldshimmelen. 
o 
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Pistrende knepp som røber rugdenes kjærlighets

dans - Måltrosten «hermer» i det fjerne. 

Vern om naturen - det gir lO-fold igjen. 
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