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NATURVERNETS GEVINST- Y2%! 


- Det har vist seg praktisk umulig å få vernet vassdrag i forbindelse med konsesjons
behandling, uttalte forbundets formann Odd Lohne, i sitt åpningsforedrag ved Norges 
Naturvernforbunds representantskapsmøte i Bodø, som ble innledet i det dette 
nummeret av «Norsk Natur» går i trykken. I løpet av de siste 6 år er det sendt inn 
konsesjonssøknader for 63 utbyggingsprosjekter. Resultatet er at tre mindre utbyg
ginger er nektet konsesjon. I kraftmengde utgjør disse prosjektene mindre enn 0,6 
prosent av de 63 prosjektenes samlede produksjon. Når det har vist seg meget vans
kelig å få vernet vassdrag ved behandling av enkeltprosjekter, skyldes det at fordelene 
ved utbyggingen isolert sett synes større enn ulempene. Sett på denne bakgrunn er det 
forståelig når det hevdes at det ikke lenger nytter å kjempe på den gamle måten for 
vern av vassdrag, at man må nytte andre midler for å bli hørt, fordi de gamle har spilt 
fallitt , uttalte Naturvernforbundets formann. 

Forbundet har ennå ikke gitt opp håpet om at noe positivt kan oppnås ved sam
arbeid med myndighetene. Håpet er knyttet til et tynt halmstrå, landsplanen for fred
ning av vassdrag. I 12 år har det vært arbeidet med en landsplan . Arbeidet ble forsert 
i 1970, og på årets siste dag forelå Sperstadutvalgets innstilling, som gir grunnlag for 
en forsiktig optimisme. Men det som er skjedd i de fem månedene som er gått siden 
innstillingen forelå, gir grunn til engstelse. Overingeniør Lohne...stilte spørsmålet om 
vi igjen skal oppleve at en ganske positiv innstilling fra en allsidig og offentlig oppnevnt 
komite skal reduseres til ingenting av de administrative organer, som det skjedde 
med Gabrielsenkomiteen i 1963. 

Det er klart at det på kraftverksiden er liten stemning for en landsplan, der er man 
fullt klar over fordelene ved å behandle de enkelte planene i tur og orden, sa over
ingeniør Lohne, som ga uttrykk for engstelse for hva som vil skje om Sperstadutva lgets 
innstilling blir utvannet og forsinket av administrasjonen samtidig som nye konsesjons
saker blir tatt opp til avgjørelse, f.eks. på Hardangervidda, i Jotunheimen og på 
Saltfjellet. 

- Jeg håper myndighetene nå vil innse at forsøket på å verne vassdrag gjennom 
konsesjonsbehandling har slått feil. Det er full politisk enighet om at en del vassdrag 
må bevares for ettertiden, og dette synet blir støttet aven bred folkeopinion . Mest 
nærliggende om man vil nå dette målet er snarest å få sluttbehandlet det tolv år gamle 
arbeidet med en landsplan for vassdragsvern, understreket Lohne. 

ÅRSMELDING 1970 
Beretning og regnskap for Norges Na
turvernforbunds virksomhet i 1970 fore
ligger nå trykt. Medlemmer kan få års
beretningen tilsendt ved å henvende seg 
til forbundet. 

NATUR OG UNG- · 
DOM I NORDEN 
På vårparten i år arrangerte Sveriges 
Feltbiologiske Ungdomsforening en nor
disk konferanse i Bohuslan. Norges Na
turvernforbunds ungdomsorganisasjon, 
«Natur og Ungdom», var representert 
ved formannen , Tore Killingland, Tycho 
Anker-Nilssen og Rune Nilsson. 

Etter rapport over virksomheten i 
foreningene, ble det orientert om vårens 
fenologiske undersøkelser og sommerens 
leire. Organisasjonenes studie-, kurs- og 
PR-materiale ble presentert, og årets kurs 
i naturvern, feltbiologi og lederopplæring 
ble fremlagt. Opplegg for miljøvernar
beidet, resurser og utvikling, masseme
diaenes holdning til naturvern og hvordan 
naturvernforeningenes syn skal nå masse
media var blant de spørsmål som ble 
drøftet. 

Natur og Ungdom har ansvaret for 
neste konferanse. Den vil bli holdt i nær
heten av Oslo i november. 

Se! Jeg har 
funnet opp il
den og luftfor
urensingene , 

Alle vinner i kunstlotterier! 

Forbundets kunstlotteri - så vidt vi vet det stØL 
lansert her i landet - ble startet i slutten av april , o 
ved utgangen av juni. Industriforbundet var invitert 
det fø rste lodd, og på bildet blir p res identen, dire 
Throne Holst (til venstre) overrakt loddseddelen a 
Reidar Fritzvold. Prisen pr. lodd, 500 kroner, k 
synes høy. Men til gjengjeld er alle garantert e 
gevinst! Det er 500 gevinster og 500 lodd , etters 
Fritzvold har supplert de 125 origina le kunstverk 
neIse over giverne på side 64) med 375 nummererte 
rer av sitt fargelitografi «Vinterdag i Nordmarka» 

~om~~Et.-"-" 

STRATEGEN I 

HOVEDSTYRET 

«Hovedstyrets reelle sjef, generaldirektør 
Vidkunn Hveding, har flere ganger uttalt 
seg mot en fredningsplan for vassdrag. 
I stedet vil han behandle vassdragene 
enkdltvis, i det erfaringene da vel tilsier 
ham lettkjøpte seirer over naturvernfol
kene. Det verste er imidlertid at Hoved
styret pretenderer å ta alle hensyn, her
under også naturvernhensyn, med i vur
deringen av vassdragsreguleringssaker. 

Forslag om opprettelse av et nytt organ 
for ivaretagelse av naturverninteressene 
i disse sakene er derfor blitt møtt med 
heftig motstand fra Hovedstyret». 

Redaksjonelt i «Minerva», 
konservativt studentblad. 
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ÅRSMELDING 1970 
Beretning og regnskap for Norges Na
turvernforbunds virksomhet i 1970 fore
ligger nå trykt. Medlemmer kan få års
beretningen tilsendt ved å henvende seg 

til forbundet. 

NATUR OG UNG
DOM I NORDEN 
På vårparten i år arrangerte Sveriges 
Feltbiologiske Ungdomsforening en nor
disk konferanse i Bohuslan. Norges Na
turvernforbunds ungdomsorganisasjon, 
«Natur og Ungdom», var representert 
ved formannen, Tore Killingland, Tycho 
Anker-Nilssen og Rune Nilsson. 

Etter rapport over virksomheten i 
foreningene, ble det orientert om vårens 
fenologiske undersøkelser og sommerens 
leire. Organisasjonenes studie-, kurs- og 
PR-materiale ble presentert, og årets kurs 
i naturvern, feltbiologi og lederopplæring 
ble fremlagt. Opplegg for miljøvernar
beidet, resurser og utvikling, masseme
diaenes holdning til naturvern og hvordan 
naturvernforeningenes syn skal nå masse
media var blant de spørsmål som ble 
drøftet. 

Natur og Ungdom har ansvaret for 
neste konferanse. Den vil bli holdt i nær
heten av Oslo i november. 

Se! Jeg har 
funnet opp il
den og luftfor
urensingene! 

Alle vinner i kunstlotterier! 

Forbundets kunstlotteri - så vidt vi vet det største som er 
lansert her i landet - ble startet i slutten av april, og avsluttes 
ved utgangen av juni. Industriforbundet var invitert til å kjøpe 
det første lodd, og på bildet blir presidenten, direktør Johan 
Throne Holst (til venstre) overrakt loddseddelen av maleren 
Reidar Fritzvold. Prisen pr. lodd, 500 kroner, kan kanskje 
synes høy. Men til gjengjeld er alle garantert en verdifull 
gevinst! Det er 500 gevinster og 500 lodd, ettersom Reidar 
Fritzvold har supplert de 125 originale kunstverk (se forteg
nelse over giverne på side 64) med 375 nummererte eksempla
rer av sitt fargelitografi «Vinterdag i Nordmarka». 
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kanskje bruke denne friheten i større grad 
en til nå. 

Helge G. Simonsen i «Dagbladet». 

AVD. FOR TRYLLE

KUNST 


Regieringen klargiør 

MER KRAFT 

OG BEDRET 

NATURVERN 

Overskrift i Arbeiderbladet etter 
energidebatten i Stortinget. 
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STRATEGEN I 

HOVEDSTYRET 

«Hovedstyrets reelle sjef, generaldirektør 
Vidkunn Hveding, har flere ganger uttalt 
seg mot en fredningsplan for vassdrag. 
I stedet vil han behandle vassdragene 
enkdltvis, i det erfaringene da vel tilsier 
ham lettkjøpte seirer over naturvernfol
kene. Det verste er imidlertid at Hoved
styret pretenderer å ta alle hensyn, her
under også naturvernhensyn, med i vur
deringen av vassdragsreguleringssaker. 

Forslag om opprettelse av et nytt organ 
for ivaretagelse av naturverninteressene 
i disse sakene er derfor blitt møtt med 
heftig motstand fra Hovedstyret». 

Redaksjonelt i «Minerva», 
konservativt studentblad. 

STERKT SAGT 

«Det er derfor nå enighet om at tilstede
.værelsen av persistente pesticider i øko
systemene er uønsket, selv i små konsen
trasjoner ..... » 

Professor Ollar Dybing i 
«Forurensning og biologisk 
miljøvern». 

NÆRINGSLIVETS 
FRIHET 
Dersom miljø- og naturvern skal være 
noe mer enn å plukke appelsinskall langs 
veikanten, kommer vi ikke forbi klare, 
politiske påbud til næringslivet. Det vil 
imidlertid ikke være noe prinsipielt nytt, 
og næringslivet vil fortsatt ha sin viktigste 
frihet i behold: Friheten til å tjene sitt 
samfunn på beste måte. Og da vil man 
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KONG KARLS LAND 

SVALBARDS FØRSTE NATURRESERVAT 

TEKST OG BILDER AV MAGNAR NORDERHAUG 

Motstående side: Medfredningen av Kong 

Karls Land har isbjørnen fått sitt første 

sikre fristed på Svalbard. 

Til venstre: [ drivisområdende rundt Kong 

Karls Land jager isbjørnen sitt bytte, 

ringsel og storkobbe. 


Den raskt tlitagende 

interessen som nå merkes for våre ark
tiske naturvemproblemer, har gitt det 
første håndgripelige resultat. 

Ved kongelig resolusjon av 23. april 
d. å. er Kong Karls Land med territorial
farvann fredet som naturreservat. Fred
ningen er foreløpig begrenset til en tre
års-periode. Dette bør imidlertid bare 
betraktes som en avklaringsfase innen 
fredningen blir permanent. 

Fredningsbestemmelsene som nå er 
iverksatt, må aI).sees som strenge. Dette 
er naturlig fordi fredningen har til for
mål å bevare et så å si intakt, høyarktisk 
økosystem. Foruten en fredning av plante
og dyrelivet, omfatter bestemmelsene for
bud mot all teknisk virksomhet som kan 
forstyrre naturmiljøet. Det er forbud mot 
anvendelse av terrenggående kjøretøyer 
og landing med luftfartøy (unntatt i 
oppsyns- og ambulanseøyemed). Dess
uten er det forbudt å etterlate avfall 
eller stoffer som direkte eller indirekte 
kan skade plante- og dyresamfunnene. 

UItima ThuJe 

Selv om Svalbard forholdsvis tidlig ble 
oppdaget (antagelig i 1194, med gjen

oppdag 
adskilli) 
funnet. 
øygruPI 
E. Erik~ 

Grup 
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Svensk~ 
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Motstående side: Medfredningen av Kong 

Karls Land har isbjørnen fått sitt første 

sikre fristed på Svalbard. 

Til venstre: [drivisområdende rundt Kong 

Karls Land jager isbjørnen sitt bytte, 

ringsel og storkobbe. 


Den raskt tiltagende 

interessen som nå merkes for våre ark
tiske naturvernproblemer, har gitt det 
første håndgripelige resultat. 

Ved kongelig resolusjon av 23. april 
d. å. er Kong Karls Land med territorial
farvann fredet som naturreservat. Fred
ningen er foreløpig begrenset til en tre
års-periode. Dette bør imidlertid bare 
betraktes som en avklaringsfase innen 
fredningen blir permanent. 

Fredningsbestemmelsene som nå er 
iverksatt, må ansees som strenge. Dette 
er naturlig fordi fredningen har til for
mål å bevare et så å si intakt, høyarktisk 
økosystem. Foruten en fredning av plante
og dyrelivet, omfatter bestemmelsene for
bud mot all teknisk virksomhet som kan 
forstyrre naturmiljøet. Det er forbud mot 
anvendelse av terrenggående kjøretøyer 
og landing med luftfartøy (unntatt i 
oppsyns- og ambulanseøyemed). Dess
uten er det forbudt å etterlate avfall 
eller stoffer som direkte eller indirekte 
kan skade plante- og dyresamfunnene. 

UJtima TbuJe 
Selv om Svalbard forholdsvis tidlig ble 
oppdaget (antagelig i 1194, med gjen

oppdagelse av Barents i 1596), tok det 
adskillig tid før Kong Karls Land ble 
funnet. Ikke før i 1853 ble denne isolerte 
øygruppen funnet av skipperen 
E. Eriksen. 

Gruppen utgjør et totalareal på om
kring 330 km2 . De tre største øyene er 
Svenskøya, Kongsøya og Abeløya. 

På tross av de meget vanskelige isfor
holdene rundt Kong Karls Land, fikk 
øygruppen snart ord på seg for å være et 
godt fangststed for isbjørn. At øyene 
fortsatt har verdi som yngleområde, skyl
des ikke minst den isbjørnfredningen 
(artsfredningen) som ble iverksatt i 1939. 
(Det hører forøvrig til historien at denne 
fredningen kom istand etter initiativ fra 
«Ishavskomiteen» i Tromsø, med støtte 
fra Landsforeningen for naturfredning 
i Norge). 

Den nye tid i Arktis 

Denne artsfredningen tjente i og for seg 
sin rolle opp til midten av I 960-årene, 
idet fredningen forhindret isbjørnjakt 
(og dermed overvintring) der. 

Spørsmålet om en revisjon av Kong 
Karls Land-fredningen ble berørt første 
gang i 1968. Men det er betegnende for 

den raske utviklingen at få da forutså 
hvor snart behovet for en endring skulle 
bli akutt. Men det lite tidsmessige ved en 
arts fredning i en tid da livsmiljøet til den 
ene dyrearten etter den andre under
graves, skulle snart vise seg. 

Tildelingen av oljeutmålene og den 
manglende koordineringen i Svalbard
forvaltningen gjorde det nylig klart for 
de fleste at bare handling kunne bringe 
naturvernet i takt med utviklingen. Og 
det ble da . i første rekke Kong Karls 
Land (sammen med Edgeøya og Barents
øya) som kom direkte i søkelyset. 

Hva er det så man har sikret ved Kong 
Karls Land-fredningen? 

Pattedyrfaunaen 

på Kong Karls Land er temmelig spar
som og typisk for den enkle strukturen 
i høyarktiske økosystemer. I kystfar
vannene forekommer to vanlige selarter 
(ringsel og storkobbe). Disse er nærings
grunnlaget for isbjørnen, som her har et 
av sine beste tilholdssteder. på hele 
Svalbard. Videre forekommer polar
reven, omenn sparsomt. I sommerhalv
året er revestammen vesentlig knyttet til 
fuglefjellene på de to største øyene (Sven
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skøya og Kongsøya). Vintertid er nær
ingsgrunnlaget ytterst magert, og isbjør
nens næringsrester i pakkisen er antage
lig den viktigste matkilden. 

Opprinnelig forekom også en mindre 
reinstamme på øyene. Den ble imidler
tid raskt utryddet. Undersøkelser i de 
senere år tyder imidlertid på at reinen 
på ny er i ferd med å etablere seg der. I 
1967 ble et dyr sett på Svenskøya, og i 
llJ6Y såes spor av flere individer samme 
sted. 

Isbjørnen 
forbindes uløselig med Kong Karls Land . 

øverst : Et av de største fuglefJellene på 
Kong Karls Land er Kyrkja på Svenskøya. 
Del er en lilen topp som stikker direkte 
opp av breisen. Disse ekstreme forholdene 
er typiske for fuglelivet på øygruppen. 
Nederst: Terrenget på Kong Karls Land 
preges av flate kystlinjer og fJell som er 
nesten plane på toppen. l de steile veggene 
i den øvre delen hekker sjøfugler som teist 
og krykkje. 

øygruppen har fått ord på seg for å være 
selve barnekammeret for dette dyret. 
Et område der isbjørnene nærmest går 
omkring i flokker. 

Historien om fangstmenn som i løpet 
av et døgn drepte 40 isbjørner der, har 
bidradd til slike forestillinger. At Kong 
Karls Land virkelig er en betydelig yngle
plass, vitner utbyttet til fangstmann A. 
Eilertsen og hans fem kompanjonger om 
i 1909-10. De tok 90 voksne bjørner og 
32 levende unger. Dette ungetallet til
svarer ungeproduksjonen i ca. 20 is
bjørnhi. 

Fra nyere tid foreligger bare mangel
fulle informasjoner om den ynglende 
bestanden der. Fra fly tellinger i 1966--67 
vet vi at isbjørnen fortsatt yngler der, 
omenn i et betydelig mindre antall. Selv 
om områdets betydning som isbjørn
lokalitet nok er noe overdrevet, bør det 
ikke herske tvil om at det i Svalbard om
rådet neppe fins et landområde som er 
viktigere for isbjørnen. 

Fuglelivet på øyene 

fortjener også noen ord, selv om det er 
sparsomt. Miljøforholdene er mer eks
treme enn i de vestre delene av Svalbard, 
(noe som direkte reduserer artstallet på 
disse breddegrader). Bare 24-25 arter er 
påvist der. Av disse er bare 10 arter re
gulære hekkefugler. Det er smålom, ær
fugl, fjæreplytt, tyvjo, polarmåke, is
måke, krykkje, rødnebbterne, teist og 
snøspurv. 

Tallmessig er ærfugl, krykkje og teist 
dominerende. 

Både på Svenskøya og Kongsøya fins 
det 3-4 sjøfuglkolonier som kan karak
teriseres som fuglefjell. På Svenskøya 
er det to kolonier med over 1000 par 
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skøya og Kongsøya). Vintertid er nær
ingsgrunnlaget ytterst magert, og isbjør
nens næringsrester i pakkisen er antage
lig den viktigste matkilden. 

Opprinnelig forekom også en mindre 
reinstamme på øyene. Den ble imidler
tid raskt utryddet. Undersøkelser i de 
senere år tyder imidlertid på at reinen 
på ny er i ferd med å etablere seg der. I 
1967 ble et dyr sett på Svenskøya, og i 
l %9 såes spor a v flere individer samme 
sted. 

Isbjørnen 


forbindes uløselig med Kong Karls Land. 


øverst : Et av de største fuglefjellene på 
Kong Karls Land er Kyrkja på Svenskøya. 
Det er en liten topp som stikker direkte 
opp av breisen. Disse ekstreme forholdene 
er typiske for fuglelivet på øygruppen. 
Nederst: Terrenget på Kong Karls Land 
preges av flate kystlinjer og fjell som er 
nesten plane på toppen. I de steile veggene 
i den øvre delen hekker sjøfugler som teist 
og krykkje. 

øygruppen har fått ord på seg for å være 
selve barnekammeret for dette dyret. 
Et område der isbjørnene nærmest går 
omkring i flokker. 

Historien om fangstmenn som i løpet 
av et døgn drepte 40 isbjørner der, har 
bidradd til slike forestillinger. At Kong 
Karls Land virkelig er en betydelig yngle
plass, . vitner utbyttet til fangstmann A. 
Eilertsen og hans fem kompanjonger om 
i 1909- 10. De tok 90 voksne bjørner og 
32 levende unger. Dette ungetallet til
svarer ungeproduksjonen i ca. 20 is
bjørnhi. 

Fra nyere tid foreligger bare mangel
fulle informasjoner om den ynglende 
bestanden der. Fra flytellinger i 1966-67 
vet vi at isbjørnen fortsatt yngler der, 
omenn i et betydelig mindre antall. Selv 
om områdets betydning som isbjørn
lokalitet nok er noe overdrevet, bør det 
ikke herske tvil om at det i Svalbardom
rådet neppe fins et landområde som er 
viktigere for isbjørnen. 

Fuglelivet på øyene 

fortjener også noen ord, selv om det er 
sparsomt. Miljøforholdene er mer eks
treme enn i de vestre delene av Svalbard, 
(noe som direkte reduserer artstallet på 
disse breddegrader). Bare 24-25 arter er 
påvist der. Av disse er bare 10 arter re
gulære hekkefugler. Det er smålom, ær
fugl , fjæreplytt, tyvjo, polarmåke, is
måke, krykkje, rødnebbterne, teist og 
snøspurv . 

Tallmessig er ærfugl, krykkje og teist 
dominerende. 

Både på Svenskøya og Kongsøya fins 
det 3-4 sjøfuglkolonier som kan karak
teriseres som fuglefjell. På Svenskøya 
er det to kolonier med over 1000 par 
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(vesentlig krykkje). På Kongsøya 2, mu
ligens 3 kolonier av samme størrelses
orden. 

De siste villmarker 

Bare et fåtall mennesker har hatt det 
privilegium å besøke Kong Karls Land. 
De iverksatte fredningsbestemmelsene, 
og den tette drivisen som nomlalt om
gir øyene, vil også forhindre større tra
fikk der i framtiden . Men det er også 
dette urørte og utilgjengelige som gjør 
reservatet så verdifullt. Norge har her 
etablert et naturreservat etter moderne 
retningslinjer som bør vekke interna
sjonal anerkjennelse. 

Fordi mennesket overalt jager etter 
nye grenser å overskride, er også jordens 
siste villmarker nå i ferd med å forødes 
og forsvinne. I denne sammenhengen 
framstår Kong Karls Land-fredningen 
som et lite, men godt bidrag til å forhindre 
at jordens siste villmarksområder ikke 
blir en myte, men en virkelighet også for 
kommende generasjoner. 

Denne fredningen er karakterisert som 
et gjennombrudd for naturvernarbeidet 
på Svalbard. Det er å håpe at dette er 
riktig. Det blir imidlertid løsningen på den 
lange rekken med større og mer konfiikt
pregede naturvernsaker på Svalbard i tiden 
framover som får vise dette. 
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ØKOLOGI 

A V THOR LARSEN 

Ø kologi er et relativt nytt ord i vårt 
vokabular - økologien som viten

skap er knapt et par mannsaldre gammel, 
og har først vunnet terreng i løpet av 
den siste tiårsperiode. Økologene stu
derer samspillet mellom levende organ
ismer i forhold til miljøet, søker å forstå 
ytre påvirkningers innflytelse på livs
systemene, og prøver å beregne energi
omsetningen i næringskjedene. Men det 
dreier seg ikke bare om akademiske 
studier av dyr og planter i uberørt natur. 
Økologisk forskning favner også sy
stemer hvor mennesket i avgjørende grad 
griper inn i naturens orden, med ofte 
alvorlige terrengforandringer, utryddelse 
av plante- og dyrearter, forurensninger, 
og andre påvirkninger i det fint avbalan
serte naturlige system som måtte eksi
stere. Disse nye, menneskepåvirkede sy
stemer fungerer også økologisk mer eller 
mindre vellykket. I videste forstand dan
ner et rent menneskelig produkt som en 
storby, med menneskemasser, for
retninger, transportsystemer, produk
sjonsapparater, kultur og ukultur et 
økosystem. Begrepet kan utvides ytter
ligere - en familie danner et snevert 
økosystem på godt og vondt, idet dens 
medlemmer fungerer i et forhold til 

Hornugle. Foto Øyvind Spjøtvoll. 
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hverandre og til sine omgivelser. Der
med virker det kanskje ikke lenger så 
forvirrende når vi støter på økologi be
grepet i andre vitenskapsgrener, som 
f.eks. samfunnsvitenskap. 

I denne sammenheng får økologien et 
jordnært og realistisk perspektiv. Vi har 
alle en viss erfaring for hvordan vi vil 
innrette vår hverdag, og vi har en be
stemt mening om hva som teller her i 
livet. Vi er klar over at våre naturres
surser ikke kan tappes ubegrenset, og 
vi vet at andre naturherligheter, ved for
nuftig pleie er selvfornyende og står til 
vår rådighet i nær sagt ubegrenset tid. 
Tilbudet på materielle goder og vår 
eksistens avhenger av selve naturgrunn
laget. Og selvom livets mening og inn
hold bygger på forskjellige krav og for
utsetninger, kan vi likevel slå fast at vi 
alle ønsker oss et liv med kvalitet og med 
en mangfoldighet i tilbud til hver og en 
av oss. Bare det faktum tilsier at vi ikke 
kan disponere våre naturherligheter, med 
de mange forskjellige anvendelsesmulig
heter, ut fra ensidige motiver. 

I dag befinner det moderne mennesket 
seg i en paradoksal situasjon. Takket 
vær en høyt oppdrevet teknologi er vi 
nærmest garantert mat, klær, hus og 
andre livsnødvendigheter. Men med en 
økende urbanisering melder det seg andre 
behov, mens enkelte som har ligget latent 
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AV THOR LARSEN 

Ø kologi er et relativt nytt ord i vårt 
vokabular - økologien som viten

skap er knapt et par mannsaldre gammel, 
og har først vunnet terreng i løpet av 
den siste tiårsperiode. Økologene stu
derer samspillet mellom levende organ
ismer i forhold til miljøet, søker å forstå 
ytre påvirkningers innflytelse på livs
systemene, og prøver å beregne energi
omsetningen i næringskjedene. Men det 
dreier seg ikke bare om akademiske 
studier av dyr og planter i uberørt natur. 
Økologisk forskning favner også sy
stemer hvor mennesket i avgjørende grad 
griper inn i naturens orden, med ofte 
alvorlige terrengforandringer, utryddelse 
av plante- og dyrearter, forurensninger, 
og andre påvirkninger i det fint avbalan
serte naturlige system som måtte eksi
stere. Disse nye, menneskepåvirkede sy
stemer fungerer også økologisk mer eller 
mindre vellykket. I videste forstand dan
ner et rent menneskelig produkt som en 
storby, med menneskemasser, for
retninger, transportsystemer, produk
sjonsapparater, kultur og ukultur et 
økosystem. Begrepet kan utvides ytter
ligere - en familie danner et snevert 
økosystem på godt og vondt, idet dens 
medlemmer fungerer i et forhold til 
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hverandre og til sine omgivelser. Der
med virker det kanskje ikke lenger så 
forvirrende når vi støter på økologi be
grepet i andre vitenskapsgrener, som 
f.eks. samfunnsvitenskap. 

I denne sammenheng får økologien et 
jordnært og realistisk perspektiv. Vi har 
alle en viss erfaring for hvordan vi vil 
innrette vår hverdag, og vi har en be
stemt mening om hva som teller her i 
livet. Vi er klar over at våre naturres
surser ikke kan tappes ubegrenset, og 
vi vet at andre naturherligheter, ved for
nuftig pleie er selvfornyende og står til 
vår rådighet i nær sagt ubegrenset tid. 
Tilbudet på materielle goder og vår 
eksistens avhenger av selve naturgrunn
laget. Og selvom livets mening og inn
hold bygger på forskjellige krav og for
utsetninger, kan vi likevel slå fast at vi 
alle ønsker oss et liv med kvalitet og med 
en mangfoldighet i tilbud til hver og en 
av oss. Bare det faktum tilsier at vi ikke 
kan disponere våre naturherligheter, med 
de mange forskjellige anvendelsesmulig
heter, ut fra ensidige motiver. 

I dag befinner det moderne mennesket 
seg i en paradoksal situasjon. Takket 
vær en høyt oppdrevet teknologi er vi 
nærmest garantert mat, klær, hus og 
andre livsnødvendigheter. Men med en 
økende urbanisering melder det seg andre 
behov, mens enkelte som har ligget latent 

styrkes. Vi krever rekreasjon, og i øk
ende grad rekreasjon ved naturkontakt. 
Men teknologien og urbaniseringen som 
har brakt oss hit vi står i dag, gjør sam
tidig svære innhugg i de naturherligheter 
vi nå så sårt trenger. Industrialisering og 
uberørt natur kan vanskelig kombineres, 
og rent vann, frisk luft og nok tumleplass 
er ikke lenger en selvfølgelig del av by
menneskets hverdag. Så oppdager vi at 
den utvikling vi arbeider for omformer 
vårt liv slik at vi gradvis føres inn i en 
ghettotilværelse, som den utallige men
nesker i de store industristrøk allerede 
kjenner den. For dem er en ensom fottur 
i fjellet, et sydende fossefal l eller en rolig 
svevende ørn begreper uten innhold. De 
står igjen med et liv uten menneskeverdi 
- kanskje selv uten å være klar over det. 

Det som blir selve drivkraften i det 
moderne naturvern- og miljøvernarbeid, 
er hensynet til mennesket selv. Vi vil 
sikre oss selv og våre etterkommere et 
liv med kvalitet - et liv med rikt varierte 
tilbud. Dermed står vi overfor et pro
blemkompleks som vi ikke helt kjenner 
omfanget av, fordi kvalitetskravet i seg 
selv er så differensiert. Økologien blir 
dermed ikke en biologisk vitenskap, men 
den har elementer av jus, samfunns
vitenskap, økonomi, medisin og etikk 
også. Forat vi skal kunne komme til 
klarhet med oss selv, og handle deretter, 

må miljøvernforskningen sentraliseres. 
Det er nærliggende å foreslå opprettelsen 
av egne natur- og miljøvernfakulteter 
ved våre høyere læreanstalter. De er
faringer vi måtte vinne gjennom en slik 
koordinert forskningsinnsats, må legges 
til grunn for våre videre handlinger. I 
stedet for at natur- og miljøvernhensyn 
blir tilpasset den økonomisk/politiske 
situasjon må tvertom våre teknologiske 
disposisjoner bygge på økologiske for
utsetninger - av hensyn til mennesket 
selv. Hensynet til mennesket som biolo
gisk vesen må veie tyngre enn mulige 
teknologiske og økonomiske landevin
ninger. 

Dermed blir moderne natur- og miljø
vernarbeid beinhard realpolitikk. EEC 
debatt, aluminiumsindustri og oljepoli
tikk blir elementer i naturverndebatten, 
fordi det i aller høyeste grad griper inn i 
vår ressursforvaltning, våre forskjellig
artede kvalitetskrav og i våre liv. Og 
arbeidet innen natur- og miljøvernsek
toren blir ofte frustrerende og kan synes 
håpløst der vi sliter med kortsynthet og 
ensidige økonomiske motiver. Men vi 
må arbeide videre, i forsøk på å bevisst
gjøre våre medmennesker og i håp om 
at det skal være mulig å bremse på ut
viklingen før industrisamfunnets ghetto
tilværelse er et faktum. Vi har så meget å 
vinne - og ikke råd til å tape en tøddel. 
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COSTA DEL SKRAP 
(Oslofjorden 1970) 

A V ANN OG MAGNAR 
NORDERHAUG 

I slutten av mai 1968 ble det gjort et 
«skrapstudie» ved strendene i Ytre 

Oslofjord (Norsk Natur nr. I 1969). To å r 
etter, i begynnelsen av juni 1970, ble 
undersøkelsen gjentatt. I de samme 7 
bukter ble alle, lett synlige søppelobjekter 
registrert. Hensikten var å belyse even
tuelle endringer i mengden og sammen
setningen av strandskrapet. Som i 1968 
ble tidspunktet for undersøkelsen valgt 
på forsommeren, d.v.s. da strendene be
fant seg i tilnærmet den tilstand som ferie
gjestene møtte noen uker senere. 

Klassifiseringen av skrapet ble gjort 
etter samme mønster som i 1968. Det 
markerte innslag av plastfolie er således 
ikke innkludert. En del av dette materia
let, nemlig plastposene, ble imidlertid 
registrert. De utgjorde totalt 159 objekter. 
For at materialet fra 1970 skal være sam
menlignbart med det fra 1968, er plast
posene imidlertid ikke inkludert i den 
sammenlignede oversikt for 1968 og 1970. 

Totalt (utenom plastposer og annen 
folieplast) ble 648 objekter registrert og 

klassifisert i 1970, mot 788 objekter i de 
samme områder i 1968. Tallene er av for
skjellige grunner ikke dirkete sammen
lignbare kvantitativt, bl.a. fordi lengden 
av de undersøkte strandlinjer kan ha va
riert litt. Nedgangen i antall skrapobjek
ter i denne del av fjorden (Nøtterøy
skjærgården) er imidlertid reell, bl.a. fordi 
oppryddingsaksjoner tydeligvis hadde 
funnet sted i 4 av de 7 buktene. Som det 
framgår, har imidlertid disse aksjonene 
bare en begrenset effekt, om totalmateria
let for de to årene sammenlignes. 

Sammensetningen av skrapet 

i Ytre Oslofjord viste visse endringer fra 
1968 til 1970. Plastprodukter utgjorde i 
begge år over halvparten avalIt skrap 
som ble registrert . Fra 1968 til 1970 økte 
plastandelen fra omkring 52% til 57% 
(56.9%). 

Betraktes de 4 hovedkategorier av 
skrap (plastprodukter, papp-produkter, 
metallprodukter og glassprodukter) synes 
et annet vesentlig trekk å framtre. 

Fra 1968 til 1970 ser det ut til at andelen 
med lettere ned brytbare skraptyper har 
minket, mens andelen av ikke nedbryt
bart skrap viser en økning. I 1968 utgjorde 
således plast- og glass-skrap 56.6% av 
totalen. I 1970 var denne andelen økt til 
64.2%, d.v.s. en nettoøkning på 7.6% av 
ikke nedbrytbart skrap på to år. 

På den andre siden utgjorde papp- og 
metall-skrap i 1968 37.9% av totalen. I 
1970 var denne andelen sunket til 28.7%, 
d.v.s. en reduksjon på 9.2%. Arsakene 
er utvilsomt flere til denne beklagelige 
tendens. Økt forbruk av plast- og glass
emballasje spiller utvilsomt en viktig rolle. 
Ved oppryddingsaksjoner ser det videre 

ut til at slike gjenstander lettere blir lig
gende urørt. 

Plastproduktenes 

dominerende rolle er mer framtredende 
enn denne oversikten gir inntrykk av, 
fordi plastfolie ikke er innkludert. Det 
kan i denne sammenheng være verdt å 
merke seg at av 159 registrerte plastposer 
var 42 bæreposer. Det kan være grunn til 
å påpeke denne tendensen som nå er en 
følge av den uheldige (og unødige) an
vendelse av plast-bæreposer i dagligvare
forretninger. 

Går vi tilbake ti l den del av plast
skrapet som er inkludert i selve under
søkelsen, sees visse forandringer i meng
den av de forskjellige typer av plastskrap 
langs strendene i det undersøkte området: 

% % 
1968 1970 

Plastflasker/esker 53.7 36.1 
Plastlokk 25.5 35.1 
Vakuumplast/tobakksplast 8.6 8.7 
Bøtter/fat/kanner 4.4 6.0 
Leker/div. 

bruksgjenstander 4.4 8.7 
Diverse plast 3.4 5.4 

At andelen plastflasker/esker totalt har 
sunket siden 1968, kan ha sammenheng 
med at dette er lett synlige objekter som 
lett fjernes ved oppryddingsaksjoner. På 
samme måte kan den prosentvise øk
ningen i plastlokk rimeligvis forklares 
ved at det gjennomgående er mindre 
objekter som lettere blir liggende igjen 
ved rydding. 

Papp-materialet 

inntok en mindre sentral plass i strand
bildet enn i 1968, noe som nok delvis skyl
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StrandskrapelS sammensetning i Ylre Oslofjord 1968 

des opprydding. Pappemballasje er lett 
synlig og lett å fjerne. Likevel var 100 av 
648 objekter (I 5.4 %) papp-skrap. Hoved
mengden av dette var melkekartonger 
(64.0%). Dette er imidlertid en reduksjon 
fra 1968, da melkekartongene utgjorde 
hele 93.8 %av papp-skrapet. Av melke
kartongene var 6 (ca. 10%) av utenlandsk 
opprinnelse. Fem var danske og en tysk. 

Metallproduktenes 

andel sank fra 17.5% i 1968 til 13.3% i 
1970. Det kan imidlertid være verdt å 
merke seg at innen denne kategorien økte 
andelen spraybokser fra 10.9 %i 1968 til 
23.2% i 1970. Materialet i endel spray
bokser synes å være av mer korrosjons
bestandig karakter enn bokser for maling 
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Plastproduktenes 
dominerende rolle er mer framtredende 
enn denne oversikten gir inntrykk av, 
fordi plastfolie ikke er innkludert. Det 
kan i denne sammenheng være verdt å 
merke seg at av 159 registrerte plastposer 
var 42 bæreposer. Det kan være grunn til 
å påpeke denne tendensen som nå er en 
følge av den uheldige (og unødige) an
vendelse av plast-bæreposer i dagligvare
forretninger. 

Går vi tilbake til den del av plast
skrapet som er inkludert i selve under
søkelsen, sees visse forandringer i meng
den av de forskjellige typer av plastskrap 
langs strendene i det undersøkte området: 

% % 
1968 1970 

Plastflasker/esker 53.7 36.1 

Plastlokk 25.5 35.1 

Vakuumplast/tobakksplast 8.6 8.7 

Bøtter/fat/kanner 4.4 6.0 

Leker/div. 
bruksgjenstander 4.4 8.7 

Diverse plast 3.4 5.4 

At andelen plastflasker/esker totalt har 
sunket siden 1968, kan ha sammenheng 
med at dette er lett synlige objekter som 
lett fjernes ved oppryddingsaksjoner. På 
samme måte kan den prosentvise øk
ningen i plastlokk rimeligvis forklares 
ved at det gjennomgående er mindre 
objekter som lettere blir liggende igjen 
ved rydding. 

Papp-materialet 
inntok en mindre sentral plass i strand
bildet enn i 1968, noe som nok delvis skyl
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Strandskrapets sammensetning i Yrre Oslofjord 1968 og 1970 (plasrfolie ikke inkludert). 

des opprydding. Pappemballasje er lett 
synlig og lett å fjerne. Likevel var 100 av 
648 objekter (15.4 %) papp-skrap. Hoved
mengden av dette var melkekartonger 
(64.0 %). Dette er imidlertid en reduksjon 
fra 1968, da melkekartongene utgjorde 
hele 93.8% av papp-skrapet. Av melke
kartongene var 6 (ca. 10%) av utenlandsk 
opprinnelse. Fem var danske og en tysk. 

Metallproduktenes 

andel sank fra 17.5 % i 1968 til 13.3% i 
1970. Det kan imidlertid være verdt å 
merke seg at innen denne kategorien økte 
andelen spraybokser fra 10.9% i 1968 til 
23.2 % i 1970. Materialet i endel spray
bokser synes å være av mer korrosjons
bestandig karakter enn bokser for maling 

og hermetikk. Etter allt å dømme er dess
uten anvendelsen av sprayemballasje i en 
betenkelig rask vekst. I 1969 var eksem
pelvis det årlige svenske sprayboksfor
bruk over 28 millioner. Dette var en 
økning på 6.5% fra foregående år. Det 
gir også et visst perspektiv at anven
delsen av sprayemballasje før 1960 var 
nesten null. Med den nåværende utvik
ling er det grunn til å regne med at spray
bokser vil bli et fast, og stadig vanligere 
innslag i vår hjemlige skrap-flora. 

Konklusjon. 

Det må presiseres at undersøkelsens be
grensede omfang ikke gir noe uttøm
mende bilde, idet flere usikkerhetsfak
torer spiller inn. Da materialet vel fore

løpig er det eneste som belyser norske 
forhold, kan det imidlertid tjene som en 
viss illustrasjon, i det minste av tilstan
dene i Ytre Oslofjord. 

l. 	Oppryddingsaksjonene som er iverk
satt siden 1968, har hatt en positiv, 
om enn lokal innflytelse. Tilførselen 
av nytt skrap synes imidlertid å fort
sette i jevnt tempo. 

2. 	 Andelen av ikke nedbrytbart skrap 
(plast, glass) har økt, mens andelen 
av nedbrytbart skrap (papp/metall) 
er redusert. 

3. 	 Sammensetningen av strandskrapet 
varierer en del fra år til år. Sannsyn
ligvis er sammensetningen særlig av 
hengig av økningen i forbruket av for
skjellige «forsøplingsemballasje», in
troduksjon av nye, uheldige embal
lasjetyper, samt omfanget og grun
digheten av lokale oppryddingsak
sjoner langs strendene. 

Sluttbemerkninger. 
Med den nåværende økningstakt i kon
sumet av forbruksvarer og den trege ut
viklingen av moderne renovasjonsmeto
der i distriktene, er det realistisk å regne 
med økte forsøplingstendenser, ikke minst 
i kyststrøkene i årene framover. Lokale 
renholdskampanjer og enkeltmenneskers 
personlige engasjement er utilstrekkelige 

virkemidler i dagens utvikling. 
«Loven om adgang til å forby bruken 

av visse slag engangsemballasje ved mar
kedsføring av forbruksvarer» av 19. juni 
1970, viste desverre myndighetenes mang
lende forståelse for dimensjonene av de 
problemer det her gjelder. Desto mer 
positivt er imluleILIu aet utkast tll «Lov 
om vern mot forsøpling av naturen» som 
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Sosialdepartementet nå har utarbeidet. 
Det viser en konstruktiv vilje til å angripe 
problemene, og iverksettelsen av denne 
loven kan bli det første effektive skritt til 
å snu utviklingen i Norge. 

Visse svakheter og mangler ved for
slaget bør imidlertid påpekes: 

a. 	 Lovforslaget tetter ikke hullene i de 
titusener av klosettavløp fra lystfar
tøyer m.v. Heller ikke reguleres ut
slipp fra boreplattformer. 

b. 	 Forbud mot avfallsutslipp i sjøen er 
begrenset til «kystfarvann». Skal dette 
viktige punkt få maksimal effekt, bør 
forbudet prinsipialt omfatter norsk 
territorialfarvann, med dispensasjons
adgang (for fiskefartøyer m. v.). 

Denne loven kan da bli et eksempel 
til internasjonal etterfølgelse. 

c. 	 Lovutkastet gir adgang til å forby 
visse typer av emballasje og legger for
holdene til rette for etablering av re
tursystemer. Det er imidlertid en lang 
rekke emballasjetyper (eksempelvis 
plastlokk) som neppe uten videre bør 
forbys, men som ikke er egnet til retur. 
Det er derfor behov for en hjemlet 
adgang til avgiftsbelastning på visse 
emballasjetyper. Dette vil svekkederes 
konkurranseevne og bidra til en om
legning av emballasjeutvalget. En slik 
hjemmel mangler i lovforslaget. 

Det er tidligere sagt at naturforsøplin
gen er et lite, og forholdsvis lettangripelig 
naturvemproblem. Å ta sikte på å løse 
dette kan derfor være nyttig. Det vil en 
iverksettelse av det foreliggende lovut
kast bidra til. Dette kan bli en spore til 
å løse andre og mer vitale problemer 
som vi idag også står tafatte overfor. 

I BREDO BERNTSEN FolO Arild Olsen (2. premie i gruppen for 
amatører i Naturvernårets fotokonkur
ranse) . 

Det er 

G RENSER FOR VÅR EKSISTENS 

-	 en nytenkning må til 

Allerede for tyve år siden ble det utgitt 
fi bøker av folk som tok opp naturvern

problemene man idag diskuterer med 
glød. Et eksempel er «Our plundered Pla
net» (New York 1948) av Fairfield Os
bom. Nå ble hverken dette verk, eller 
endel andre av samme slag, som ga ut
trykk for kritiske refleksjoner over ut
viklingen, årsak til noen særlig debatt 
men de pekte fremover mot 60-årenes 
naturverndiskusjoner. Det var en nesten 
utrolig fremskrittsoptirnisme som satte 
bom for noe virkelig dyptgående oppgjør 
med den måten menneskene herjet og ut
byttet klodens ressurser. 

Tilliten til teknikken og dens uavbrutte 
fremskritt var i vårt eget land, som i en 
rekke andre, lenge oppimot grenseløs. 
Adskillig tilløp til debatt var det, men 
først med biologen Rachel Carsons bok 
«Den tause våren» i 1963 brøt diskusjo

nen løs for alvor, spesielt blant natur
forskere, en diskusjon som kun synes å 
øke i styrke etterhvert som stadig ny kri
tisk litteratur ser dagens lys. Litteraturen 
bringer frem sterke ankepunkter mot den 
måten spesielt de velutviklede stater, men 
også u-landene spolerer og forurenser 
sitt miljø på. Her skal trekkes frem endel 
av det viktigste som er skrevet. 

I «Den tause våren» kommer Rachel 
Carson med hårde ord om uansvarlig
heten ved bruk av forskjellige kjemika
lier som forgifter naturen. Meget av det 
biologen hevdet, ble påstått å være hys
teri og overdrivelse, ikke så rent få ønsket 
nok å slippe å beskjeftige seg noe særlig 
med forfatterinnens ubehagelige påstan
der. Men dengang ei - hennes motstan
dere har vært de tapende og boken vil bli 
stående som en klassiker. En undersøkel
seskomite nedsatt av president Kennedy 
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nen løs for alvor, spesielt blant natur
forskere, en diskusjon som kun synes å 
øke i styrke etterhvert som stadig ny kri
tisk litteratur ser dagens lys. Litteraturen 
bringer frem sterke ankepunkter mot den 
måten spesielt de velutviklede stater, men 
også u-landene spolerer og forurenser 
sitt miljø på. Her skal trekkes frem endel 
av det viktigste som er skrevet. 

l «Den tause våren» kommer Rachel 
Carson med hårde ord om uansvarlig
heten ved bruk av forskjellige kjemika
lier som forgifter naturen. Meget av det 
biologen hevdet, ble påstått å være hys
teri og overdrivelse, ikke så rent få ønsket 
nok å slippe å beskjeftige seg noe særlig 
med forfatterinnens ubehagelige påstan
der. Men dengang ei - hennes motstan
dere har vært de tapende og boken vil bli 
stående som en klassiker. En undersøkel
seskomite nedsatt av president Kennedy 
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kom til at ingen av hennes påstander var 
overdrevne. 

Idag er en bare så altfor klar over 
hvilken uhyggelig fare biocidene og andre 

giftige kjemikalier representerer. 
Et viktig bidrag til å vekke opinionen 

i Skandinavia bør trekkes frem: «Et 
støvgrann som glimter» (1966) a v den 
tidligere svenske ambassadør i Norge, 
Rolf Edberg. Boken er populært skrevet, 

men ikke desto mindre viktig, basert som 
den er på vitenskapelig kildemateriale. 
Edberg tar virkelig ad notam advarslene 
om at menneskene ruinerer sin egen 
klode. Sivilisasjonen er basert på en 
selvetende økonomi fordi homo technicus 
har fått , i større og større grad, dominere 
homo sapiens. I teknisk nærsynthet er vi 
iferd med å ødelegge våre omgivelser; 
vi er kommer helt ut av balanse med na
turen. Forbruket av klodens rikdomskil
der har i dette århundre nådd dimensjo
ner som aldri før. På årtier er mer mat
jord ødelagt enn under hele menneskets 
tidligere historie. Hvert år stjeler de vok
sende byer, motorveier og flyplasser nye 
deler av klodens matjord . Nye jomfruelige 
vidder hvor kulturene kan flyttes og man 
kan begynne på nytt finnes ikke. Løs
ningen, sier Edberg, er å planlegge en 
verdensomspennende kontroll med ut
nyttelsen av de naturverdier som står til 
rådighet. Giftspredningen, vann- og luft
forurensningene må dessuten stanses . 
Men intet av dette får noen mening om 
ikke samtidig befolkningsproblemet an
gripes. For å gå til roten av det ondet 
må selve befolkningstilveksten stanses. 
Nei, Edberg sparer ikke på kruttet: «Våre 
inngrep i naturen har medført rokket 
balanse, ødelagt jord, forgiftet vann, sur
stoff-fattigere luft, en uavlatelig forrin
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gelse av vårt eget miljø, frem til en klodens 
kreftkrise, der vi begynner å oppdage at 
vår egen eksistens som art er ytterst truet». 
Dette er langtfra en legmanns forvirrede 
betraktninger - Edberg er helt på linje 
med fremtredende naturvitenskapsmenn 
og det er disses tanker om situasjonen 
han kjemper for å få en bredere opinion 
til å fatte. 

Her hjemme får i 1967 endelig en av 
dem som lengst og vektigst hat tatt til 
orde for et globalt miljø- og naturvern, 
den berømte zoologen JuLian Huxley, 
komme til orde for et norsk publikum i 
boken «Menneskehetens krise». Han pre
siserer at befolkningstilveksten er det 
viktigste og mest alvorlige av alle de pro
blemer som nå omringer menneskeheten. 
Det er også viktig å legge merke til at 
Huxley legger vekt på å få frem det fak
tum at store områder i verden slett ikke 
egner seg til dyrkning i motsetning til 
hva mange går rundt og innbiller seg. De 
veldige områder a v tropisk regnskog langs 
Amazonas og i Sentral-Afrika er ytterst 
uegnet til dyrkning da jordsmonnet er 
svært magert. Hvis trærne blir hugget og 
man forsøker dyrkning vil jordens kvali
tet hurtig bli forringet. På samme måte 
er Afrikas vidstrakte savanne-områder 
lite egnet til dyrkning. Meget store area
ler av Australias indre områder er ørken 
eller halvørken. Med bakgrunn i bL a. 
disse forhold mener forfatteren at hvis 
vi ikke makter å redusere befolkningstil
veksten, setter vi all mulighet for fremti
dig gunstig utvikling på spilL 

I 1968 skjer det litt aven begivenhet 
idet den omdiskuterte Georg Borgstrøms 
viktigste verker utkommer på norsk, nem
lig «Mat for milliarden>, «Revolusjon i 
verdens fiskerier» og «Verdens mat». 

Aret etter kommer «Grenser for vår eksi
stens». Borgstrøm, som er professor i 
næringsmiddelforskning og økonomisk 
geografi, slår til lyd for et helt forandret 

. syn på hva verden kan prestere å pro
dusere av livsnødvendig ernæring fordi jo 
antallet sultende og alvorlig und:r :r
nærte mennesker i dag er større enn noen
sinne før i historien. Feilen er etter hans 
mening at man ikke har villet innrømme 
at vår jord har grenser og at den ganske 
enkelte ikke kan brødfø et ubegrenset an
tall individer. I stedet har de falske pro
feter fått dominere med sine uholdbare 
påstander om at planeten Tellus kan be
traktes som et overflødighetshorn med 
enorme uutnyttedemuligheter. Sannheten 
er imidlertid, sier Borgstrøm, at vi alle
rede nå står med denne status: enorm 
mangel på åkerjord, ferskvann, skog, 
mineraler og andre livsnødvendige res
surser. Botemidler er at klok husholdning 
på globalt plan må komme istedenfor 
det nåværende sløseriet. Utviklingslan
denne må søkes hjulpet på alle måter slik 
at skillet mellom disse og de industriali
serte landene minsker. Fordi Borgstrøm 
favner så utrolig vidt er det ikke til å unn
gå at feil kan påvises i hans verker; men 
det endrer ikke det faktum at hans grunn
påstander står urokket. 

Alle disse dystre påstander og pessi
mistiske spådommer som er nevnt til nå, 
er de representative eller er de enkelt
stående tilfelle? De er dessverre å betrakte 
som høyst representative når det gjelder 
den tendens i holdning til situasjonen i 
verden i dag vi finner blant engasjerte na
turvitenskapsmenn i samfunnsdebatten. 

Hans Palmstierna er svensk kjemiker, 
den kanskje fremste forkjemper over Kjø
len for at man nå må ta situasjonen 

virkelig alvorlig. Han er blitt rådgiver for 
den svenske regjering i miljøvernspørs
måL I «Plyndring - sult - forgiftning» 
(1968) retter han søkelyset mot den utro
lige spolering som foregår rundt oss til 
daglig. At vi må begynne å planlegge på 
virkelig lang sikt, er Palmstiernas første 
krav. 

«Fem på tolv. En bok av vitenskaps
menn om vår mulige fremtid» (1968. Her 
fremsettes de samme advarsler som tid
ligere nevnt og zoologen, professor Rolf 
Vik, sier rett ut at når det gjelder ivare
takelsen av vårt miljø er klokken blitt 
fem på tolv. 

Også biologen Barry Commoner kom
mer med alvorlige ord om forholdene 
idag. Hans betrakninger i boken «Mens 
det ennå er tid» (1969) bør leses a valle 
som ønsker å vite hva moderne natur- og 
miljøvern tanker innebærer i dag. Den 
dypt bekymrede biologen spør hvordan 
det paradokset skal forklares at den mo
derne teknikks strålende suksesser like-
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Aret etter kommer «Grenser for vår eksi
stens». Borgstrøm, som er professor i 
næringsmiddelforskning og økonomisk 
geografi, slår til lyd for et helt forandret 

, syn på hva verden kan prestere å pro
dusere av livsnødvendig ernæring fordi jo 
antallet sultende og alvorlig und:r :r
nærte mennesker i dag er større enn noen
sinne før i historien. Feilen er etter hans 
mening at man ikke har villet innrømme 
at vår jord har grenser og at den ganske 
enkelte ikke kan brødfø et ubegrenset an
tall individer. I stedet har de falske pro
feter fått dominere med sine uholdbare 
påstander om at planeten Tellus kan be
traktes som et overflødighetshorn med 
enorme uutnyttede muligheter. Sannheten 
er imidlertid, sier Borgstrøm, at vi alle
rede nå står med denne status: enorm 
mangel på åkerjord, ferskvann , skog, 
mineraler og andre livsnødvendige res
surser. Botemidler er at klok husholdning 
på globalt plan må komme istedenfor 
det nåværende sløseriet. Utviklingslan
denne må søkes hjulpet på alle måter slik 
at skillet mellom disse og de industriali
serte landene minsker. Fordi Borgstrøm 
favner så utrolig vidt er det ikke til å unn
gå at feil kan påvises i hans verker; men 
det endrer ikke det faktum at hans grunn
påstander står urokket. 

Alle disse dystre påstander og pessi
mistiske spådommer som er nevnt til nå, 
er de representative eller er de enkelt
stående tilfelle? De er dessverre å betrakte 
som høyst representative når det gjelder 
den tendens i holdning til situasjonen i 
verden i dag vi finner blant engasjerte na
turvitenskapsmenn i samfunnsdebatten. 

Hans Palmstierna er svensk kjemiker, 
den kanskje fremste forkjemper over Kjø
len for at man nå må ta situasjonen 

virkelig alvorlig. Han er blitt rådgiver for 
den svenske regjering i miljøvernspørs
mål. I «Plyndring - sult - forgiftning» 
(1968) retter han søkelyset mot den utro
lige spoler ing som foregår rundt oss til 
daglig. At vi må begynne å planlegge på 
virkelig lang sikt, er Palmstiernas første 
krav. 

«Fem på tolv. En bok av vitenskaps
menn om vår mulige fremtid» (1968. Her 
fremsettes de samme advarsler som tid
ligere nevnt og zoologen, professor Rolf 
Vik , sier rett ut at når det gjelder ivare
takelsen av vårt miljø er klokken blitt 
fem på tolv. 

Også biologen Barry Commoner kom
mer med alvorlige ord om forholdene 
idag. Hans betrakninger i boken «Mens 
det ennå er tid» (1969) bør leses av alle 
som ønsker å vite hva moderne natur- og 
miljøverntanker innebærer i dag. Den 
dypt bekymrede biologen spør hvordan 
det paradokset skal forklares at den mo
derne teknikks strålende suksesser like-
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fullt truer vår fortsatte eksistens. Svaret 
ligger i al vårt teknologiske samfunn har 
begåtl feil vi kjenner fra det 19. århundre, 
da tidens industrier ble utviklet med hell, 
ved at jordens naturlige ressurser ble 
plyndret. Industrien skaffet billige mate
rialer til oppbygningen av et nytt indu
strisamfunn, men de samlet også en stor 
gjeld i form av ødelagte og uttømte res
surser som måtte betales av senere gene
rasjoner. 

Commoner nevner at fredningsbeve
gelsen ble skapt i USA for å kontrollere 
rovdriften på verdiene. Det samme slag 
av rovdrift skjer i dag, men nå stjeles fra 
de fremtidige generasjoner ikke bare deres 
tømmer eller kull, men de grunnleggende 
livsfornødenheter vann, luft ogjord. Man 
trenger en ny fredningsbevegelse for å 
bevare selve livet. «Mange av giftstoffene, 
karbondioksyd, radioisotoper, skadedyr
midler og nitrat - er usynlige og stort 
sett ubemerket helt til livet i en sjø dør 
ut, en elv blir stinkende og råtten eller 

barn blir syke. Denne gangen blir verden 
plyndret i smug». 

«Mennesket er skadedyr?» av NaUe 
Valtiala (1970) er videre et innlegg av stor 
interesse i naturverndebatten. Valtiala tar 
for seg en rekke av det moderne samfunns 
«ømme punkter». Han sier at det blir for 
mange mennesker også i de nordiske land 
og at det nå bør settes en stopper for 
befolkningstilveksten. «Med riktig opp
lysning og konkrete tiltak burde relativt 
høyt utviklede land som de nordiske uten 
vanskelighet kunne sette en stopper for 
befolkningseksplosjonen innenfor sine 

egne grenser». 

Tilsist skal nevnes tre viktige verker på 
engelsk som alle er utkommet i 1970. 
Briten GOI'don Raltray Taylor hevder i 
«The Doomsday Book» at jorda nå er 
dominert av overbefolkning, overutvikling 
ove/forurensning. Nå må vi handle, sier 
Taylor. Vi må velge bevisst, utfra huma
nistiske idealer, innen moderne teknologi 
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det som kan gi oss en menneskelig til
værelse - eller lukt begå selvmord. 

I Storbritannia har man følt overbe
folkningsproblemet så alvorlig at «The 
Royal Geographieal Society» har holdt 
en vitenskapskongress hvor man skulle 
søke å komme frem til den antatte opti
male befolkning i Storbritannia. En bok 
om kongressen viser med sin titel til pro
blemstillingen: «The Optimum Popula
tion for Britain». Flertallet av deltakerne 
konkluderte med at landets optimale be
folkningsmengde forlengst var overskre
det! 

USA's fremste forkjemper for stabili
sering av befolkningsmengden, biologen 
Paul R. Ehrlich har sammen med sin kone 
Anne H. Ehrlich utgitt boken «Pop ula
tion. Resources. Environment. Issues in 
human ecology». Et viktig innlegg mot 
sløsing med ressursene og overbefolkning. 
Et annet mere populært skrevet verk av 
Ehrlich er «The Population Bomb». Det 
kom på norsk i 1969 med tittelen: «Be
folkningsbomben. Fødselskontroll eller 
undergang». At mange begynner å ta be
folkningsproblemet alvorlig i USA er 
sikkert, og ministeren for sunnhet, under
visning og velferd, Robert Fineh, vakte 
nylig oppsikt med en bemerkning om at 
familiene kanskje burde begrense seg til 
to barn. 

Jeg har nå - som lovet - trukket frem 
en del av de mest sentrale bøker som har 
behandlet naturvernproblemene. Det er 
åpenbart at en revurdering er i ferd med 
å skje rundt om i verden - hva så med 
vårt eget land? 

Om situasjonen i Norge kan det også 
sies at den er meget alvorlig. For å ta de 
primære problemer som så mange andre 
vanskeligheter egentlig bunner i (uten at 

det dessverre erkjennes) - nemlig en 
økende befolkning som samtidig får en 
stadig økende materiell levestandard. 
Vårt lands befolkning øker med ca. 
30000 individer årlig. Del vil si like mange 
mennesker som i en by på Bergens stør
relse hvert tredje år. Praktisk talt all sam
funnsdebatt går i dag ut på hvordan man 
skal få bygget flere boliger, hvordan man 
kan skaffe flerearbeidsplasser, flere sosiale 
institusjoner, mere industri, mere strøm, 
flere bilveier, flere hyttegrender osv. Et
hvert parti med en bevisst sosial målset
ting må jo selvsagt søke å løse disse pro
blemene - så lenge premissene er det 
dogme at befolkningen skal øke og den 
rent materielle levestandard skal øke. 
Det fortvilede er imidlertid at fordi våre 
omgivelser er begrenset vil vi jo logisk 
få stadig økende problemer som: 
l. 	 Plagsom SlØY med påfølgende mis

tri vsel og nevroser. 
2. 	 Vannforurensninger som allerede nå 

er av slike dimensjoner at en rekke 
av våre elver, vann og fjorder er blitt 
rene flytende kloakker slik som Glom
ma og Lågen, Mjøsa og Tyrifjorden, 
Oslo~orden og Iddefjorden. 

3. 	 Kraftutbygging med en slik hastighet 
og av et slikt omfang at nesten ikke 
eneste vassdrag i vårt langstrakte 
land blir spart - tross protester fra 
dem som påpeker de viktige rekrea
tive, sosiale, estetiske og vitenskape
lige verdier ved dem. Allerede rundt 
1985 regnes sluttstrek satt; da må 
andre energikilder tas i bruk - med 
nye alvorlige bivirkninger. 

4. 	 Luftforurensninger av ufattelige di
mensjoner. Bare svovelsyrenedfallet 
var i Norge i fjor på oppimot en mil
lion tonn. (H vorav som bekjent en god 

del kommer med luftstrømmene fra 
utlandet). Følgene er trusler om kata
strofale forsuringer av jord og vann. 
Korrosjonsskadene er også formi
dable. 

5. 	 Nifse bioeidtrusler. Vårt miljø til
føres ellers stadig nye kjemikalier. 
For 50 år siden fantes anslagsvis 50
60 kjemikalier i våre vassdrag. Nå 
regnes det med 50-60 tusen forskjel
lige sammensetninger og hvert år til
føres vann og jord på forskjellig vis 
3--400 nye stoffer. 

6. 	 Flere av våre dyrearter er truet av 
utryddelse. Av de som er spesielt hardt 
truet kan nevnes ulv og vandrefalk. 

7. 	 Ekspansjonen truer etterhvert nesten 
alle våre viktigste friluftsområder. I 
Vassfaret er hyttebyer og skogsbil
veier på frem-marsj, i Aurlandsdalen 
kraftutbygging og anleggsveier og 
Oslomarka trues av vannoppdemnin
ger, «rasjonell skogsdrift» og motor
veier. 

8. 	 All den økende støy, stress og for
urensning av vårt miljø har ført til at 
«the expeetancy of life» i Norge for 
en mann har begynt å gå nedover. 
Helsedirektør Evang har sagt at dette 
er et historisk skille av oppsiktsvek
kende og skjebnesvanger natur. 

9. 	 Den voksende industri, de nye brede 
motorveier, de stadig flere boligblok
ker truer med å ødelegge vår mest 
verdifulle dyrkede og dyrkbare jord. 
Samtidig blir vi altså zere og flere 
mennesker. For å klare å brødfø Norge 
blir man avhengig av utlandet - ikke 
minst u-landene hvor jo sultproble
mene på forhånd er skremmende 
store. Vårt jordbruk er avhengig av 
enorme kvanta innførte fOrstoffer. 
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del kommer med luftstrømmene fra 
utlandet). Følgene er trusler om kata
strofale forsuringer av jord og vann. 
Korrosjonsskadene er også formi
dable. 

5. 	 Nifse biocidtrusler. Vårt miljø til
føres ellers stadig nye kjemikalier. 
For 50 år siden fantes anslagsvis 50-
60 kjemikalier i våre vassdrag. Nå 
regnes det med 50-60 tusen forskjel
lige sammensetninger og hvert år til
føres vann og jord på forskjellig vis 
3-400 nye stoffer. 

6. 	 Flere av våre dyrearter er truet av 
utryddelse. Av de som er spesielt hardt 
truet kan nevnes ulv og vandrefalk. 

7. 	 Ekspansjonen truer etterhvert nesten 
alle våre viktigste friluftsområder. I 
Vassfaret er hyttebyer og skogsbil
veier på frem-marsj , i Aurlandsdalen 
kraftutbygging og anleggsveier og 
Oslomarka trues av vannoppdemnin
ger, «rasjonell skogsdrift» og motor
veier. 

8. 	 All den økende støy, stress og for
urensning av vårt miljø har ført til at 
«the expectancy of life» i Norge for 
en mann har begynt å gå nedover. 
Helsedirektør Evang har sagt at dette 
er et historisk skille av oppsiktsvek
kende og skjebnesvanger natur. 

9. 	 Den voksende industri , de nye brede 
motorveier, de stadig flere boligblok
ker truer med å ødelegge vår mest 
verdifulle dyrkede og dyrkbare jord. 
Samtidig blir vi altså zere og flere 
mennesker. Forå klare å brødfø Norge 
blir man avhengig av utlandet - ikke 
minst u-landene hvor jo suItproble
mene på forhånd er skremmende 
store. Vårt jordbruk er avhengig av 
enorme kvanta innførte fOrstoffer. 

Den dagen er kanskje ikke fjern da 
vi i Norge må klare oss med egne 
ressurser - hva da? Idag er situasjonen 
den at vi produserer langt under halv
parten av matvarene vi bruker. Vi 
har ikke stort mere enn 2 dekar dyrket 
jord pr. innbygger idag. For å ha 
selvberging i produksjonen av bl.a. 
egg og flesk innføres årlig kraftfor 
som svarer til avlinger på 2-3 millio
ner dekar i utlandet. Bare få land, 
som Korea og Japan, har mindre 
jordareal pr. innbygger. Vi er de første 
som blir rammet i en virkelig mangel
situasjon. Men det som verre er: med 
den tendensen vi har idag vil vi i 
beste fall ha kun 1,6 dekar pr. person 
om tredve år. 

Jo - vi har all grunn til å ta ad notam 
de advarsler som er kommet om at vi må 
få en lolal revurdering om hvordan vi 
kan berge vårt miljø og derved sikre 
menneskeverdige forhold for oss selv og 
våre etterkommere. Meget viktig er det 
selvsagt at vi får adekvate lover om natur
vern, om vannforurensning, om luftfor
urensning osv. Like vesentlig er det selv
sagt at lovene holdes i hevd. Vi må derfor 
ha en sentralisert og effektiv administra
sjon - helst i form av et naturverndeparte
ment. 

Vi må videre få en langt mere omfat
tende og langsiktig planlegging av vårt 
samfunn skal vi klare å bevare vårt 
miljø. Helt avgjørende synes det nå å 
være at skal vi stoppe den skjeve utvik
lingen må vi vende det ofte trivselfiendt-

Arsak og virkning. FOlo Sigmund Sand
vand. 
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lige levestandardsbegrep til et mere frukt
bart livsstandardsbegrep idet den konven
sjonelle levestandard oftest er knyttet til 
ukritisk økning av goder som biler, fjern
synsapparater, motepregete klær osv. 
Sentralt må det være at vi får en større 
nøkternhet om hvilke begrensede ressur
ser vi har å bygge vår økonomi på og at 
en konsekvent økologisk tankegang legges 
til grunn for den videre utvikling. 

Som bekjent står våre politiske partier 
sentralt i de offentlige avgjørelsesproses
ser i vårt samfunn. Til nå har ingen av 
våre partier vist noen ekte forståelse for 
problemenes alvor og omfang. De fleste 
er innstilt på at u-landene må hjelpes til å 
redusere den raskt økende befolkning og 
at vi her hjemme må få et visst admini
strativt apparat til å ta seg av naturvern
problemene. Men ellers kappes partiene 
om å påpeke at de skal bidra til at 
ekspansjonen i Norge skal fortsette - ja 
endog øke, altså enten de forskjellige 
borgerlige partienes premisser eller sosia
listenes legges til grunn blir resultatet 
like sørgelig. 

En viss parallell globalt sett ligger i det 
faktum at når det gjelder natursløseriet 
i USA og USSR, f.eks. i forbindelse med 
disponeringen av vannressursene, så er 
likhetene klart tilstede. Jeg tror at hverken 
tradisjonell økonomisk liberalisme eller 
tradisjonell marxisme kan løse menne
skenes fundamentale problemer i dagens 
verden. Ser vi på våre partiers målsettin
ger - konkretisert i partiprogrammene 
skal det dessverre letes med lys og lykte 
for å finne begrep som «stabilisering av 
befolkningsmengden» og «vekstbegrens
ning» i gruppen av honnørord; i denne 
gruppen er det derimot ikke vanskelig å 
finne «ekspansjon» og «vekstøkning». 

Det er lite oppløftende å se hvordan sam
funnet unnlater å begrense salget av 
engangsemballasje som truer med å for
søple våre omgivelser, men lar speidere og 
skoleungdom sanke avfall i showliknende 
kampanjer. Eller man konstaterer at sam
funnet tillater en drastisk vekst i antall 
personbiler med følger som voldsom 
økning i ulykkesfrekvensen, sterkere for
urensninger og motorveienes ødeleggelse 
av dyrket jord og samtidig propaganderer 
for bruk av refleksbrikker. Vi må nå 
komme videre enn disse velmenede, men 
altfor snevre måter å angripe problemene 
på. Det er ikke lenger nok med symp
tombehandling. Nå er det på tide at vi 
på ansvarlig politisk hold får et helt 
endret syn på hvordan samfunnet skal 
få utvikle seg! 

Det må bli slutt på at partiprogram
mene blir utarbeidet på grunnlag av 
kritikkløse prognosemakere som kappes 
om å slå fast at «utviklingen kan ikke 
stoppes» og hvis prognoser sier at be
folkningen stadig vil øke og at det tren
ges flere boligkomplekser, flere biler, 
flere veier, flere flyplasser, flere turist
sentra som en slags naturlov. 

Naturvernåret 1970 har vært positivt 
bl.a. fordi flere nå antagelig forstår at en 
ny holdning må til. Cand. real. Thor 
Larsen har (Aftenposten 24. juni 1970) 
krevet at man på naturvernhold må satse 
på endringer i grunnholdningen om vi 
skal komme noen vei - vi må konsentrere 
oss om årsakene til ødeleggelsene av 
landet vårt. Så lenge vi godtar en videre 
utbygging av Norge etter samme mønster 
som hittil, er naturvernanstrengelsene på 
lang sikt dømt til å mislykkes. 

Økonomen professor Haavelmo har 
vært inne på de samme tanker (Univer

sitas nr. 10-1970). Han spør om hvorvidt 
visse tradisjonelle rettigheter, som hittil 
har vært en selvfølge, i virkeligheten er 
forenelige med de krav som kommer til 
uttrykk angående miljøvern. «Vi har 
f.eks. spørsmålet om retten til å be
stemme over vår egen familiestørrelse. 
Vi har retten til å forsøke hver for oss 
å skaffe oss så mye inntekt som mulig og 
å bruke den på en suveren måte. Hvis vi 
vil holde på slike suveren iteter, samtidig 
med at vi blir stuet tettere og tettere 
sammen, slik at hva naboen foretar seg 
stadig får større og større betydning for 
meg, vil nødvendigvis resultatet bli at 
det går nedover med mulighetene for å ta 
omsyn til trivsel og miljø.» 

En annen som har krevet nytenkning 
er zoologen Odd Lønø (Arbeiderbladet 
7/ 11-70). Han påviser at også i Norge 
kan man snakke om en befolknings
eksplosjon. Vil vi i fremtiden ha natur 
rundt oss, må folketallet stabiliseres så 
snart som mulig. Det er umulig å berge 
naturen mot stadig tiltakende befolk
ningspress. Også Norge blir trangere for 
hver dag, påpeker Lønø. 

Konklusjonen på disse betraktningene 
blir at mennesket bevisst skal dirigere ut
viklingen i en sosialt ansvarlig og helhets
messig forsvarlig retning. Utviklingen 
må ikke ledes av kortsiktige økonomiske 
kalkyler eller et dogme om at ekspansjon 
i seg selv er noe å trakte etter! Begreper 
som bør bli sentrale i samfunnsutviklin
gen er økologi. planlegging, trivselsstan
dard, vekst- og befolkningsstabilisering. 
Den moderne naturvernbevegelsen bør 
arbeide aktivt for at slike begreper virke
lig blir basis for utviklingen i Norge i 
årene fremover. 

FEMUNDEN 
OG 
TRYSILELVA 

Fra Femunden. Foto Ragnar Frislid. 

Sperstadplanen 

En ytterligere styrking av argumentene 
for vern av Femundvassdraget kom med 
Sperstadutvalgets rapport om «vern av 
vassdrag» av 30. 12. 1970. 

I utvalgets verneplan er Femunden og 
Trysilelva oppført i den gruppen vass
drag som allerede i dag anbefales varig 
vernet. Prioriteringen er foretatt utfra en 
allsidig og langsiktig vurdering. Den er 
i samsvar med de innstillinger og krav 
fra aktuelle komiteer og råd som, sammen 
med massiv støtte fra organisasjoner og 
enkeltpersoner i Norge og på nordisk 
basis, ledet frem til Regjeringens nei til 
utbygging 6. mai 1969. 

Sperstadplanen er ikke utarbeidet med 
henblikk på å måtte tåle kompromiss
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Imo har 
(Univer

sitas nr. 10-1970). Han spør om hvorvidt 
visse tradisjonelle rettigheter, som hittil 
har vært en selvfølge, i virkeligheten er 
forenelige med de krav som kommer til 
uttrykk angående miljøvem. «Vi har 
f.eks. spørsmålet om retten til å be
stemme over vår egen familiestørrelse. 
Vi har retten til å forsøke hver for oss 
å skaffe oss så mye inntekt som mulig og 
å bruke den på en suveren måte. Hvis vi 
vil holde på slike suvereniteter, samtidig 
med at vi blir stuet tettere og tettere 
sammen, slik at hva naboen foretar seg 
stadig får større og større betydning for 
meg, vil nødvendigvis resultatet bli at 
det går nedover med mulighetene for å ta 
omsyn til trivsel og miljø.» 

En annen som har krevet nytenkning 
er zoologen Odd Lønø (Arbeiderbladet 
7/11-70). Han påviser at også i Norge 
kan man snakke om en befolknings
eksplosjon. Vil vi i fremtiden ha natur 
rundt oss, må folketallet stabiliseres så 
snart som mulig. Det er umulig å berge 
naturen mot stadig tiltakende befolk
ningspress. Også Norge blir trangere for 
hver dag, påpeker Lønø. 

Konklusjonen på disse betraktningene 
blir at mennesket bevisst skal dirigere ut
viklingen i en sosialt ansvarlig og helhets
messig forsvarlig retning. Utviklingen 
må ikke ledes av kortsiktige økonomiske 
kalkyler eller et dogme om at ekspansjon 
i seg selv er noe å trakte etter! Begreper 
som bør bli sentrale i samfunnsutviklin
gen er økologi. planlegging, trivselsstan
dard, vekst- og befolkningsstabilisering. 
Den modeme naturvernbevegelsen bør 
arbeide aktivt for at slike begreper virke
lig blir basis for utviklingen i Norge i 
årene fremover. 

FEMUNDEN 

OG 

TRYSILELVA 


Fra Femunden. Foto Ragnar Frislid. 

Sperstadplanen 

En ytterligere styrking av argumentene 
for vem av Femundvassdraget kom med 
Sperstadutvalgets rapport om «vern av 
vassdrag» av 30. 12. 1970. 

I utvalgets verneplan er Femunden og 
Trysilelva oppført i den gruppen vass
drag som allerede i dag anbefales varig 
vernet. Prioriteringen er foretatt utfra en 
allsidig og langsiktig vurdering. Den er 
i samsvar med de innstillinger og krav 
fra aktuelle komiteer og råd som, sammen 
med massiv støtte fra organisasjoner og 
enkeltpersoner i Norge og på nordisk 
basis, ledet frem til Regjeringens nei til 
utbygging 6. mai 1969. 

Sperstadplanen er ikke utarbeidet med 
henblikk på å måtte tåle kompromiss

kutting. Et bredt sammensatt utvalg har 
her tatt sikte på en helhetsløsning. Dette 
forutsetter at en skjærer igjennom sær
interesser - økonomiske eller lokale 
og vedtar fredning en bloc. 

Bildet aven plan som bare represen
terer et minstekrav viser seg klart når 
en vet at komiteen ikke har gått inn på 
noen kritisk vurdering av det kraftbehov 
som ligger til grunn for prognosene for 
energiutbyggingen: Sperstadplanen kan 
gjennomføres uten at det går ut over 
krafttilgangen . 

I dette bildet står Femundsaken nå 
sterkere enn noen sinne. Den er en stor 
naturvernsak, mens den som kraftfor
syningssak er meget liten . Skal noe vass
drag holdes utenom utbygging, må det 

gjelde Femunden og Trysilelva. Det er 
grunn til å se med optimisme på sjansene 
for et godt resultat når Stortinget i sin 
tid skal ta stilling til svenskenes anke 
over konsesjonsavslaget. Sperstadplanen 
har bekreftet det. 

Tufsingas delta 

Etter initiativ fra avdelingssjef Olav 
Skulberg, vil det sommeren 1971 bli 
utført hydrografiske og biologiske un
dersøkelser av Tufsingas deltamunning 
i Femunden. Kjennskapet til naturfor
holdene i denne lokaliteten indikerer at 
den hører til en naturlig næringsrik type 
med stor artsrikdom. Undersøkelsene 
tar sikte på å dokumentere naturfor
holdene og deres verneverdi, og bør også 
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belyse graden av menneskelig påvirkning 
og sårbarheten overfor slik aktivitet i 
nedbørfeltet. 

Arbeidet, som utføres i tilknytning til 
NIVA's undersøkelser av Femunden un
der Den internasjonale hydrologiske de
kade (I HD), vil tjene som ledd i en in
ventering med tanke på planen om et 
naturreservat i deltaområdet. Fra før er 
Femunden tatt med i Project Aqua i Det 
internasjonale biologiske program (IBP) 
som verneverdig pga. sine naturhistoriske 
og forskningsmessige verdier. Det er 
'meningen at Femunden skal inngå i et 
verdensomspennende nett av referanse
områder for naturvitenskapelig forskning 
(UNESCO). 

Mht. planen om et naturreservat 
kommer det inn som et selvstendig verne
moment at Tufsingas delta er av den 
sjeldne «birdfoot»-typen, i sitt slag av det 
ypperste vi har. 

I sammenheng med reguleringsplanene 
er det interessant å notere dette delta
landet som et klart eksempel på den nære 
sammenheng mellom land og vann i 
Femundområdet. Inngrep i ett element 
(in casu vannstandsendringer) kan ikke 
skje uten store ødeleggelser på det annet. 

Et naturreservat i Tufsingas delta vil 
være et verdifullt fragment i den store 
mosaikk en bør ha for øye i det påkrevede 
arbeid med differensiert arealplanleg
ging med basis i det urørte Femund
vassdraget. 

Brosjyre 

Ved henvendelse til sekretariatet vil en 
få tilsendt Femundutvalgets publikasjon 
nr. 3 - «Femunden og Trysilelva, et 
supplement» - som er cl jour frem til 
utgangen av 1970. Opplaget er begrenset. 
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EGG-RØVERI 
- en trusel mot fuglelivet 

F ra Sverige kommer det alarmerende 
meldinger om planmessig reirplyn

dring og eggrøverier, rettet mot sjeldne 
og sårbare fuglearter. I påsken i år ble 
to av de mest aktive eggrøverne grepet 
på fersk gjerning og arrestert. Ved hus
undersøkelse hos den ene av de arresterte 
ble det beslagelagt 1600 fugleegg! I 
«Norsk Natur» nr. 2 - 1969 kunne vi 
bringe en svensk melding med advarsel 
mot «ornitologer» som systematisk opp
søkte reir av forskjellige rovfugler for 
å røve ungene med sikte på oppdrett til 
jaktbruk. Interessen for falkonersporten 
er sørgelig stor i flere europeiske land, 

særlig Vest-Tyskland, der Deutsche Fal
kenordens «Ordensmeister» hadde hen
vist medlemmene til Norge som en mulig 
leverandør av rovfuglunger, ettersom 
nordmennene etter hans oppfatning ikke 
hadde særlig interesse av å verne sin rov
fuglfauna. På denne bakgrunn advarte 
vi i NN nr. 2 - 1969 mot utlendinger som 
viste påfallende interesse for norske rov
fugllokaliteter. 

At advarselen var berettiget viste seg 
allerede samme sommer. En tysk rov
ruglhandler var da etter all sannsynlighet 
på ferde blant annet på Dovre, antagelig 
samme mann som de to foregående årene 

var blitt iakttatt under mistenkelige om
stendigheter andre steder i landet. Mye 
tyder på at dette er den samme tyske 
«ornitologen» som ble lokalisert av In
terpol høsten 1969. Det ble fastslått at 
han hadde eksportert et større antall 
falkunger til Canada. 

Når det fra svensk hold igjen kommer 
skremmende opplysninger, denne gang 
om eggrøving, er det all grunn til å opp
fordre folk også her i landet til å holde 
øynene åpne. Det er grunn til å under
streke at alle litt sjeldne fuglearter er i 
faresonen nå r drevne eggrøvere er på 
ferde, og at de tar hele eggkullet, ikke 
bare et enkelt egg. Hos en av de arresterte 
svenskene ble det blant annet funnet tre 
hele eggkull av kongeørn, to av havørn, 
fire av jaktfalk og seks av glente. Det for
teller litt om reirplyndrernes utsøkte 
smak. Alle de arter som er aktuelle for 
eggrøvere er enten totalfredet eller fredet 
i den tiden de har egg og unger (fra og 
med l. mars, til og med 20. august). 
Det betyr at alle former for reirplyndring, 
enten det gjelder egg eller unger, er straff
bare ifølge Jaktloven, bilde lor grunn
eieren og andre. 
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særlig Vest-Tyskland, der Deutsche Fal
kenordens «Ordensrneister» hadde hen
vist medlemmene til Norge som en mulig 
leverandør av rovfuglunger, ettersom 
nordmennene etter hans oppfatning ikke 
hadde særlig interesse av å verne sin rov
fuglfauna. På denne bakgrunn advarte 
vi i NN nr. 2 - 1969 mot utlendinger som 
viste påfallende interesse for norske rov
fugllokaliteter. 

At advarselen var berettiget viste seg 
allerede samme sommer. En tysk rov
fugl handler var da etter all sannsynlighet 
på ferde blant annet på Dovre, antagelig 
samme mann som de to foregående årene 

var blitt iakttatt under mistenkelige om
stendigheter andre steder i landet. Mye 
tyder på at dette er den samme tyske 
«ornitologen» som ble lokalisert av In
terpol høsten 1969. Det ble fastslått at 
han hadde eksportert et større antall 
falkunger til Canada. 

Når det fra svensk hold igjen kommer 
skremmende opplysninger, denne gang 
om eggrøving, er det all grunn til å opp
fordre folk også her i landet til å holde 
øynene åpne. Det er grunn til å under
streke at alle litt sjeldne fuglearter er i 
faresonen når drevne eggrøvere er på 
ferde, og at de tar hele eggkullet, ikke 
bare et enkelt egg. Hos en av de arresterte 
svenskene ble det blant annet funnet tre 
hele eggkull av kongeørn, to av havørn , 
fire av jaktfalk og seks av glente. Det for
teller litt om reirplyndrernes utsøkte 
smak. Alle de arter som er aktuelle for 
eggrøvere er enten totalfredet eller fredet 
i den tiden de har egg og unger (fra og 
med I. mars, til og med 20. august). 
Det betyr at alle former for reirplyndring, 
enten det gjelder egg eller unger, er straff
bare ifølge Jaktloven, bade tor grunn
eieren og andre. 

Motstående side: Toppdykkerens egg i det 
flytende reirel. 
Denne siden: To rovfugler som begge er 
utsattfor profesjonelle egg- og ungerøvere. 
Over: Vandrefalken lander på reirhylle i 
bergveggen. 
Til venstre: Hønsehauk med unge. Alle 
fotos Eiliv Leren. 
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Hvorfor aksjon for å verne 

HARDANGERVIDDA? 

Ved en sammenkomst som markerte starten på «Aksjon 
Hardangerviddas tikronerulling, holdt professor 
EILIF DAHL 
denne talen 

Karakteristisk innslag i Hardangerviddas fauna i lemenår, snøugla. Foto Gunnar Lid. 

N år biologer og økologer skal snakke 
om menneskehetens fremtidsut

sikter blir resultatet lett en profeti om 
kommende ulykker. Og billedet må bli 
mørkt hvis vi må tro at den utvikling som 
pågår idag kommer til å fortsette . Det er 
allikevel gledelig at dette nå begynner 
å bli erkjent, det gir et visst håp om at 
det kan bli mulig å snu utviklingen. Den 
gamle kortsiktighet i bruk av naturres
surser begynner å vike. Den gamle moral 
at alle må forsøke å bli så rike som mulig 
så fort som mulig, at det er det som 
skaper fremskrittet , den begynner å vike 
for det syn at våre ressurser er begrenset 
og at de må vernes og brukes til men
neskehetens beste på lang sikt. Den 
romantiske og blåøyete tillit til teknik
kens og vitenskapens allmakt, den tro 
at hvis det oppstår et problem vil nok 
moderne teknikk og vitenskap finne en 
løsning, den begynner å gi seg. Vi be
gynner å se at vi snart vil stå overfor helt 
uløselige problemer såfremt vi ikke lærer 
oss å leve i likevekt med vårt miljø og 
våre ressurser og ikke på bekostning av 
en nedarvet kapital som snart vil bli 
oppbrukt. 

Om man av dette blir pessimist eller 
optimist er i noen grad et spørsmål om 
temperament. Jeg for min del har vanske
lig for å oppgi en tro på menneskers for
nuft , at vi ved hjelp av vår forstand, på 
tross av vanskelighetene foran oss, al
likevel kan skape en fremtid for men
nesker på jord; jeg kan vanskelig tro at 
vi er hjelpeløst drivgods på utviklingens 
elv. Men en forutsetning er at vi ikke 
lukker øynene, at vi ikke av kortsiktig 
egeninteresse eller feighet lar være å se 
problemene slik de er. Hva i all verden 
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ar Lid. 

N år biologer og økologer skal snakke 
om menneskehetens fremtidsut

sikter blir resultatet lett en profeti om 
kommende ulykker. Og billedet må bli 
mørkt hvis vi må tro at den utvikling som 
pågår idag kommer til å fortsette. Det er 
allikevel gledelig at dette nå begynner 
å bli erkjent, det gir et visst håp om at 
det kan bli mulig å snu utviklingen. Den 
gamle kortsiktighet i bruk av naturres
surser begynner å vike. Den gamle moral 
at alle må forsøke å bli så rike som mulig 
så fort som mulig, at det er det som 
skaper fremskrittet, den begynner å vike 
for det syn at våre ressurser er begrenset 
og at de må vernes og brukes til men
neskehetens beste på lang sikt. Den 
romantiske og blåøyete tillit til teknik
kens og vitenskapens allmakt, den tro 
at hvis det oppstår et problem vil nok 
moderne teknikk og vitenskap finne en 
løsning, den begynner å gi seg. Vi be
gynner å se at vi snart vil stå overfor helt 
uløselige problemer såfremt vi ikke lærer 
oss å leve i likevekt med vårt miljø og 
våre ressurser og ikke på bekostning av 
en nedarvet kapital som snart vil bli 
oppbrukt. 

Om man av dette blir pessimist eller 
optimist er i noen grad et spørsmål om 
temperament. Jeg for min del har vanske
lig for å oppgi en tro på menneskers for
nuft, at vi ved hjelp av vår forstand, på 
tross av vanskelighetene foran oss, al
likevel kan skape en fremtid for men
nesker på jord; jeg kan vanskelig tro at 
vi er hjelpeløst drivgods på utviklingens 
elv. Men en forutsetning er at vi ikke 
lukker øynene, at vi ikke av kortsiktig 
egeninteresse eller feighet lar være å se 
problemene slik de er. Hva i all verden 

har dette med Hardangervidda å gjøre? 
Jeg skal forsøke å forklare det. 

La oss gå litt tilbake i verdenshistorien, 
til renessansen og de store oppdagelser. 
Nye land ble oppdaget, det var rikdom
mer å hente ved handel eller røvertokter. 
Det bedret det økonomiske grunnlaget 
i Europa, det ble overskudd til kunst og 
vitenskap, til en økende erkjennelse av 
verden og derigjennom også til økende 
makt over miljøet. Utviklingen skjøt for 
alvor fart under den industrielle revolu
sjon. Områder som ikke tidligere kunne 
brukes ble dyrket opp og med kunst
gjødselen kunne areal avkastningen økes 
både i Europa og i koloniene. Matfor
syningen økte, først og fremst i den hvite 
verden men også i koloniene, og dermed 
øket også befolkningen. Dette er be
folkningseksplosjonen som vi er midt 
oppe i idag. 

I det gamle samfunn ble folketallet 
begrenset av matforsyningen. Det hørte 
til naturens orden, til menneskenes lodd, 
at barn døde av sult under hunger
perioder eller døde av sykdommer de 
manglet motstandskraft mot på grunn av 
underernæring. Vi i vårt land har gjen
nom en nokså lang tid levet i en ekstra
ordinær historisk periode hvor meste
parten av folket har hatt nok å spise. 
Vi kan ikke godta at det hører til en uav
vendelig verdensorden at barn dør av 
underernæring, vi synes vi må gjøre noe 
for å hindre det. Men hvilke sjanser har 
vi til å gi nok mat til alle folk på jorden? 

Vi mennesker trenger et visst antall 
kalorier i maten hver dag for å leve og 
arbeide. De kaloriene kan vi bl. a. skaffe 
oss ved å spise grønnsaker. Men dessuten 
er vi slik konstruert at vi ved siden av 
vegetabilier også trenger kjøtt fra dyr, 

vi trenger dyreprotein for en fullverdig 
ernæring. Det er tegn på velstand når 
folk spiser mye kjøtt, mens folk i fattige 
land lider av mangel på dyreprotein. 
Ernæringsproblemet idag er å skaffe nok 
kalorier og tilstrekkelig dyreprotein til 
alle samtidig. 

Det lar seg gjøre å regne ut at det 
trenges en planteproduksjon på 15000 
kalorier pr. dag for å produsere den 
maten en gjennomsnitts australier spiser 
i dag, for vårt lands vedkommende ligger 
tallet trolig li tt lavere. Hvis vi skulle gi 
alle jordens folk en australsk levestan
dard, da måtte vi bruke omkring 40% av 
alt det de grønne plantene produserer på 
landjorden. Det vil si at nesten annet 
hvert grønne strå måtte spises av oss 
selv eller av våre husdyr. I tillegg trenger 
vi planteprodukter til vår daglige avis, 
til klær, til en rekke industriprodukter og 
litt av naturen skulle vi helst også avse 
til rekreasjon og naturområder. 

Nå kan australiere såvel som nord
menn sikkert godt klare seg med en 
mindre fet og proteinrik mat. Sikkert 
kan jordens planteproduksjon økes ved 
bedre sorter og bedre teknikk, selv om 
mangel på vann på landjorden setter 
grenser for hva som kan oppnås. En del 
kan også hentes i havet, selv om det er 
usannsynlig at havet vil redde situasjonen 
for oss. Samtidig øker jordens befolk
ning raskt og vi er allerede opp imot 
grensene for hvor mange mennesker 
jorden kan fø. 

Vi i den velstående del av verden bruker 
ganske store mengder med industripro
dukter som gjør livet lettere å leve. Hvis 
alle jordens folk skulle bruke like mye 
industriprodukter som vi gjør, da måtte 
jordens industriproduksjon økes med en 

55 



faktor på mellom 5 og 10. Det ville også 
øke problemene med forurensning. Ved 
det forbruk vi har hatt av kull og olje 
har karbondioksydinnholdet i atmos
færen øket merkbart, og en sterk økning 
i industriproduksjonen ville sikkert føre 
med seg en vesentlig større økning. Det 
er gode grunner til å tro at et øket inn
hold av karbondioksyd i luften bl. a. 
vil føre til at temperaturen på jordover
flaten stiger. Det kunne føre til at breene 
på Grønland og i Antarktis begynte å 
smelte med den følge at havnivået be
gynte å stige, noe som igjen kunne få 

beklagelige følger for dem som bor i store 
byer langs havet. 

Forurensningen av sjøen er allerede 
merkbar på det åpne hav. Hva en økning 
av forurensningene vil føre med seg er 
ikke lett å forutse, det er mange mulig
heter. Men overveiende sannsynlig er det 
at resultatene blir skadelige for oss. 

Med det folketall jorden har idag byr 
det på alvorlige problemer å skaffe alle 
en levestandard vi mener er rimelig for 
mennesker. Etter min og andres mening 
ville det være en stor fordel for våre etter
kommere om folketallet gikk ned. Det 

må bli en dyd ikke å formere seg, i stedet 
for det gamle påbud om å formere seg. 
Vi trenger ikke å oppfylle en jord som 
allerede er oppfylIt. 

Men vi mennesker trenger ikke bare 
mat å spise, ikke bare hus, klær og andre 
produkter, vi trenger mer. De fleste vil vel 
gå med på at vi har seksuelle behov. 
Er det alt? 

Vi kan jo gi et menneske disse godene 
f.eks. i en leilighet i en forstad aven stor 
by, og se hvordan det går. Jeg er redd et 
menneske som bare levet for produkter 
og sex nokså fort kunne havne hos en 

psykiatriker. Vi trenger også et miljø nesker ' 
å leve i. uhyre la 

Her kommer vi bort i vanskelig til er da ik 
gjengelige spørsmål , der jeg som natur lært og 
vitenskapsmann føler meg på tynn is. gende, 
På den andre siden kan man jo ikke helt må derf, 
se bort fra ting vi alle på forhånd vet. Av de 
Vi må tro at mennesket gjennom sin lykke, l' 
lange utvikling på jorden har tilpasset vanskeli 
seg et miljø på en måte som forutsetter hva triv: 
visse miljøkvaliteter tilstede for normal bare si a 
funksjon , og mangler de går det galt. vis hen 
Vanskeligheten ligger for det ene i at noe. Og 
man ikke kan eksperimentere med men eneste, I 

;."J 

Motstående side: Langvassmyrene på Har
dangervidda, deltalandskap med rikt fugle
liv. Foto Gunnar Lid. 

Til høyre. Fiskefangst fra et av de rike 

vannene på Vest vidda. Fotos Ivar Pors 

Muniz. 
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må bli en dyd ikke å formere seg, i stedet 
for det gamle påbud om å formere seg. 
Vi trenger ikke å oppfylle en jord som 
allerede er oppfylIt. 

Men vi mennesker trenger ikke bare 
mat å spise, ikke bare hus, klær og andre 
produkter, vi trenger mer. De fleste vil vel 
gå med på at vi har seksuelle behov. 
Er det alt? 

Vi kan jo gi et menneske disse godene 
f.eks. i en leilighet i en forstad aven stor 
by, og se hvordan det går. Jeg er redd et 
menneske som bare levet for produkter 
og sex nokså fort kunne havne hos en 

psykiatriker. Vi trenger også et miljø 
å leve i. 

Her kommer vi bort i vanskelig til
gjengelige spørsmål, der jeg som natur
vitenskapsmann føler meg på tynn is. 
På den andre siden kan man jo ikke helt 
se bort fra tin'g vi alle på forhånd vet. 
Vi må tro at mennesket gjennom sin 
lange utvikling på jorden har tilpasset 
seg et miljø på en måte som forutsetter 
visse miljøkvaliteter tilstede for norn1al 
funksjon , og mangler de går det galt. 
Vanskeligheten ligger for det ene i at 
man ikke kan eksperimentere med men-

Motstående side: Langvassmyrene på Har
dangervidda , delta/andskap med riktfugle
liv. Folo Gunnar Lid. 

Til høyre: Fiskefangst fra et av de rike 

vannene på Vest vidda. Fotos Ivar Pors 

Muniz. 


nesker og dernest at mennesket er så 
uhyre lærevillig og tilpasningsdyktig. Det 
er da ikke lett å avgjøre hva som er til
lært og hva som representerer grunnleg
gende, genetisk forankrete behov. Jeg 
må derfor nærme meg saken på omveier. 

Av de ting vi trenger er litt trivsel , litt 
lykke, Nå tør jeg ikke våge meg på en så 
vanskelig oppgave som det å klargjøre 
hva trivsel og lykke består i. Men la meg 
bare si at trivsel og lykke på et eller annet 
vis henger sammen med at vi opplever 
noe. Og den viktigste kilde, kanskje den 
eneste, ligger i samvirket mellom oss og 

vårt miljø. Det kan dreie seg om et kul
turellt miljø, opplevelsen i kontakt med 
kunsten. Det kan dreie seg om et sosialt 
miljø, opplevelsen i kontakt med venner 
som gir oss noe. Og det kan dreie seg om 
opplevelser i kontakt med et naturmiljø. 
For mange mennesker er kontakten med 
naturen en livsverdi som kan være av
gjørende for deres skjebne. 

I vår kontakt med naturen har ulike 
mennesker ulike preferanser. Noen trives 
i skogen, andre på ijellet, noen på en 
strandkant, andre i en båt på sjøen eller 
et vann, noen liker å plukke blomster, 
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andre å se på fuglene, gå på jakt eller 
fiske. Men alle har et rimelig krav på å få 
sine opplevelsesbehov varetatt. Hvis vi 
skal bygge et menneskeverdig fremtids
samfunn, da må vi ta vare på opplevelses
mulighetene i naturen . Det medfører at 
vi må ta vare på så mange ulike slags 
natur som mulig. Hvis vi trenger å ta 
deler av naturen i bruk, og vi må ta na
turen i bruk hvis vi skal leve, så bør våre 
tiltak gå på bekostning av naturtyper som 
vi har store kapitaler av og som heller 
ikke er særlig produktive, og så får vi la 
de delene av naturen i fred som det er 
lite av på jorden eller i landet slik at også 
fremtidens generasjoner kan ha glede av 
dem. Vi har nok atskillige arealer som 
kan ofres på utbyggingens alter uten 
større skade, men ofte bruker vi dem ikke. 

Det var behovet for å bevare mang
foldigheten i naturen som motiverte na
turvernets pionerer. Når en plante eller 
et dyr er forsvunnet, da er en del av na
turens mangfoldighet tapt for alltid. 

Hva man her vil prioritere, det å ta 
vare på mangfoldigheten og opplevelses
rikdommen i naturen, eller å skaffe seg 
mer produkter, det valget avhenger av 
hva slags samfunn vi lever i. I mangel
samfunnet er behovet for produkter im
perativt, en sulten mann er lite interessert 
i en vakker utsikt, han er interessert i mat 
og det skal ingen fortenke ham i. Men i 
vårt samfunn, der vi i det minste har 
muligheter til å dekke alle borgeres 
grunnleggende behov for produkter, der 
er situasjonen annerledes. Vår trivsel og 
lykke avhenger av at vi tar vare på na
turen. Vår samfunnsplanlegging har ikke 
fulgt med tiden men henger igjen i man
gelsamfunnets problemstilling. Det det 
gjelder om er å øke tilgangen på varer 

og tjenester, øke nasjonalproduktet, skaf
fe økonomisk vekst likegyldig om de 
enkelte tiltak eller alle fører til en for
ringelse av vårt miljø. Når erstatnings
spørsmålet ved vasskraftutbygging skal 
vurderes, da regnes de goder allmenheten 
hadde ved å ha glede aven natur som kan 
gå tapt ved utbygging lik null i økonomisk 
verdi, disse goder er ikke erstatnings
pliktige. Vi oppdager at de organisa
sjoner som på frivillighetens vei organi
serer dem som dette berører for å vareta 
deres interesser, de får ikke engang være 
til stede når det avholdes skjønn. All
menhetens interesser er nektet rettens 
beskyttelse. 

Og her er det at konflikten står. På 
den ene siden dem som skal skaffe 
landet kraft sammen med lokale 
interesser som venter på inntekter av 
utbyggingen. På den andre siden dem som 
varetar naturvernets interesser, interesser 
som ikke bare er av nasjonal dimensjon, 
de er av europeisk dimensjon og verdens
dimensjon . La det ikke råde tvil om at 
Hardangervidda er et stykke enestående 
natur i norsk målestokk, i europeisk 
målestokk og i verdensrnålestokk, og 
blir Hardangervidda ødelagt lar tapet 
seg ikke erstatte. Naturverninteressene 
trenger i høyeste grad et forsvar. De 
sektorielIe utbyggingsinteresser og de 
lokale interesser er godt organisert, og 
de har midler de kan bruke. Naturvern
interessene må i det vesentlige forsvares 
av dem som vil ofre noe av sitt eget. 

Fra naturfredning vet vi av erfaring 
at det ikke nytter å frede en plante eller 
et dyr, uten samtidig å beskytte det miljø 
planten eller dyret lever i og er avhengig 
av. Ved å ødelegge miljøet kan vi ut
rydde et dyr eller en plante like sikkert 

som ved å skyte dyret eller rive planten 
opp med rot. Det samme gjelder åpen
bart oss mennesker. 
Det er vedtatt en erklæring om mennes
kerettigheter som forteller hvilke rettig
heter alle mennesker bør ha. Men de 
rettighetene er ikke verd det papir de er 
skrevet på hvis vi ikke også beskytter 
menneskenes miljø. Det er utarbeidet et 
utkast til en erklæring om menneskenes 
rett til et miljø på et møte i Stockholm 
nylig. Det er håpet at utkastet kan bli 
diskutert på en verdenskonferanse i 
Stockholm i 1972 og kanskje senere bli 
vedtatt av FN. Jeg vil sitere noen avsnitt 
av utkastet: 

«I. Luft, vann, jord og andre miljø
ressurser er menneskenes eiendom, som i 
felleskap skal vernes og bevares til men
neskehetens beste. 

Il. Enhver har rett til et miljø der men
nesket tilfredsstillende kan leve og ut
vikle seg fysisk og mentalt. 

Denne rett innebærer adgang til ren 
luft, rent vann, ren jord og uforstyrret 
natur, samt beskyttelse mot slike skader 
som en uhemmet utnytting av miljø
ressursene kan føre med seg. 

For å få realisert denne rett må enhver 
vise hensyn i sin omgang med miljøet». 

Hvis adgangen til uforstyrret natur 
ikke bare skal gjelde ferietiden men også 
dagliglivet, da må erklæringen få dypt
gående virkninger for vår byplanlegging. 
Det krav naturvernet må stille er at det 
vises hensyn til miljøet og at en uhemmet 
utnyttelse av miljøressursene ikke til
lates. Uhemmet utnyttelse av miljøres
sursene, det er en utbygging av all vass
kraft i vårt land som lønnsomt kan bygges 
ut, uten hensyn til verdier som går tapt 
ved utbyggingen. 

AVDELING FOR 
TEKNOLOGISKE 
FREMSKRITT 

I Teknisk Ukeblad nr. 18 -1971 har Hans 
Haakon Mathisen en Canada-rapport 

under titelen «Mo/seiler nordmenn seg 
teknologiske fremskritt». Da vi må regne 
med at ikke alle leser Teknisk Ukeblad, 
vil vi gjerne gjø re vårt for å bringe videre 
herr Mathisens klarsynte argumentasjon 
ti! fordelfor motorisertfamilieliv på «våre 
mange treløse sletter». Det som styrker 
denne lovsangen til snøscooteren er at for
fa tteren har koble I 1/1 alle andre sanser enn 
hørselen. Delte er el avgjørende moment 
for den som vil være banebryter for det 
teknologiske fremskrillet, ettersom det 
svært ofte vil melde seg altfor mange mot
forestillinger om man tar i bruk alle 
menneskelige sanser og dessuten benytter 
seg aven smule fantasi og økologisk inn
sik t. Nedenfor gjengir vi artikkelen i sin 
helhel. Godfornøyelse! 

Sneseooteren har ikke slått an i Norge 
I samme utstrekning som i Canada og 
USA. De samme argumenter som anti
snescooter-grupper i Canada fører , skjønt 
deres suksess har vært minimal her, ser 
ut til å være vellykkede i Norge. Sne
scootere forurenser den rene fjell-luft, 
skremmer dyr i skogen, og ødelegger ung 
skog, hevdes det. Men det kraftigste an
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som ved å skyte dyret eller rive planten 
opp med rot. Det samme gjelder åpen
bart oss mennesker. 
Det er vedtatt en erklæring om mennes
kerettigheter som forteller hvilke rettig
heter alle mennesker bør ha. Men de 
rettighetene er ikke verd det papir de er 
skrevet på hvis vi ikke også beskytter 
menneskenes miljø. Det er utarbeidet et 
utkast til en erklæring om menneskenes 
rett til et miljø på et møte i Stockholm 
nylig. Det er håpet at utkastet kan bli 
diskutert på en verdenskonferanse i 
Stockholm i 1972 og kanskje senere bli 
vedtatt av FN. Jeg vil sitere noen avsnitt 
av utkastet: 

«l. Luft, vann, jord og andre miljø
ressurser er menneskenes eiendom, som i 
felleskap skal vernes og bevares til men
neskehetens beste. 

Il. Enhver har rett til et miljø der men
nesket tilfredsstillende kan leve og ut
vikle seg fysisk og mentalt. 

Denne rett innebærer adgang til ren 
luft, rent vann, ren jord og uforstyrret 
natur, samt beskyttelse mot slike skader 
som en uhemmet utnytting av miljø
ressursene kan føre med seg. 

For å få realisert denne rett må enhver 
vise hensyn i sin omgang med miljøet». 

Hvis adgangen til uforstyrret natur 
ikke bare skal gjelde ferietiden men også 
dagliglivet, da må erklæringen få dypt
gående virkninger for vår byplanlegging. 
Det krav naturvernet må stille er at det 
vises hensyn til miljøet og at en uhemmet 
utnyttelse av miljøressursene ikke til
lates. Uhemmet utnyttelse av miljøres
sursene, det er en utbygging av all vass
kraft i vårt land som lønnsomt kan bygges 
ut, uten hensyn til verdier som går tapt 
ved utbyggingen. 

AVDELING FOR 

TEKNOLOGISKE 

FREMSKRITT 


I Teknisk Ukeblad nr. 18 -1971 har Hans 
Haakon Mathisen en Canada-rapport 

under litelen «Motseller nordmenn seg 
/eknologiske ji"emskritt». Da vi må regne 
med at ikke alle leser Teknisk Ukeblad. 
vil vi gjerne gjøre vårt for å bringe videre 
herr Mathisens klarsyn/e argumentasjon 
/il{ordelfor m%riser/familieliv på «våre 
mange treløse sleIler». Del som styrker 
denne lovsangen til snøscooteren er alfor
fatteren har koble/ ut alle andre sanser enn 
hørselen. Delle er 1'/ avgjørende moment 
for den som vil være banebryter for det 
teknologiske ji"emskrillet, ellersom det 
svært ofte vil melde seg altfor mange mot
forestillinger om man tar i bruk alle 
menneskelige sanser og dessuten benyller 
seg aven smule fantasi og økologisk inn
sikt. Nedenfor gjengir vi ar/ikkelen i sin 
helhet. Godfornøyelse! 

Snescooteren har ikke slått an i Norge 
J samme utstrekning som i Canada og 
USA. De samme argumenter som anti
snescooter-grupper i Canada fører, skjønt 
deres suksess har vært minimal her, ser 
ut til å være vellykkede i Norge. Sne
scootere forurenser den rene fjell-luft, 
skremmer dyr i skogen, og ødelegger ung 
skog, hevdes det. Men det kraftigste an

grep på snescooteren synes å komme fra 
dem som ikke liker det bråket den lille, 
støyende motor produserer. 

Dette siste argument er paradoksalt 
for Norges og nordmenns vedkommende. 
I henhold til de siste tall undertegnede 
har maktet å skaffe til veie , var det 619000 
biler og 174000 motorsykler i Norge i 
1968, dvs. 3,5 biler pr. motorsykkel. Men 
motorsyklene er, i henhold til statistik
ken, for det meste små maskiner , med 
motorer av samme størrelse som sne
scootere. Og desto mindre disse motorene 
er, desto mere støy produserer de. 

l Canada, hvor det er vel 50 biler pr. 
motorsykkel, er man muligens mere posi
tivt stilt overfor små, støyende maskiner, 
og dette er kanskje årsaken til at sne
scooteren ikke bare tolereres, men er 
uhyre populær blant familier som vil nyde 
det deilige vintervær, ikke ulikt det man 
har i de fleste deler av Norge og Sverige. 

Men hvis nordmenn er så ømfintlige 
overfor støy, hvorfor bannlyses ikke de 
små motorsykler sammen med snescoo
tere? 

l Canada har snescootere utviklet seg 
til å bli en industri med årlig salg på vel 

«Jeg har ikke hatt blund 
på øynene. Snøscooterne 
har holdt meg våken hele 
vinteren» (The Christian 
Monitor). 

50 mill. dollar, og inkluderes eksporten 
til USA, blir tallet enda større. 

Norge og nordmenn har de økono
miske ressurser som trengs for å kunne 
gjøre utflukter med familiens snescooter. 
l tillegg til det nevnte anta ll biler og mo
torsykler var det 77 000 lystbåter av for
skjellige størrelser i Norge i 1968. 

Og Norge har klima og terreng som er 
ideelle for snescooterens almene anven
delse. Sneen ligger fra midt i november 
til midt i april i de fleste deler av landet , 
og vi har mange treløse sletter som er 
ubebodde, samt mangfoldige innsjøer 
med is i vintermånedene. J skogene finner 
man tallrike stier og tømmerveier som 
egner seg udmerket for denne sport. 

Hva er fremtiden for snescooteren i 
Norge? 

Et svar på dette spørsmå l gies av J. R. 
Caux, som er Commercial Secretary ved 
den canadiske ambassade i Oslo: «Selv 
om det norske marked ennu ikke er rede 
for snescooteren, er det umulig i det 
lange løp å motsette seg en vesentlig 
teknologisk trend i det 20. århundre, 
spesielt for en nasjon som er så tek
nologisk avansert som Norge». 

~ 
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Naturvern 
1 
• andre land 

I 1970 skjedde en reorganisering av 
IUCN's sekretariat i Sveits. Dette har 
medført en økt effektivitet og aktivitet 
innen unionens ulike avdelinger. I øye
blikket er 6 ulike «commissions» i ar
beid. (Commission on Ecology, Educa
tion Commission, Commission on En
vironmental Policy, Law and Adminis
tration, International Commission on 
National Parks, Landscape Planning 
Commission, og Survival Service Com
mission). Den sistnevnte spiller idag den 
ledende rolle i det internasjonale arbeid 
som pågår for å redde klodens truede 
dyrearter fra utryddelse. Denne virk
somhet skjer forøvrig i nært samarbeide 
med World Wildlife Fund, som nå også 
er i rask veskt. 

IUCN's sterke posisjon innen det in
ternasjonale naturvern skyldes ikke minst 
det høyt kvalifiserte personell som etter 
hvert er blitt knyttet til sekretariatet. 
Blant nyerhvervelsene i personellstaben 
merkes den nye generalsekretæren, au
stralieren F. G. Nicholls, med en rekke 
internasjonale rådgivningsoppdrag bak 
seg. Av andre merkes lederen for den 
nyetablerte planleggings- og forsknings
gruppen, dr. R. F. Dasmann, som tid
ligere arbeidet i den innflytelsesrike Con
servation Foundation. 
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Forsterkningen av IUCN i de siste 
par år henger nær sanunen med de økende 
økonomiske ressurser som unionen etter 
hvert har fått til sin rådighet. Den aner
kjennelse IUCN nyter kom blant annet 
til uttrykk i det bidrag på 650000 dollars 
som Ford Foundation ga i 1970. 

Virksomheten i IUCN kommer stadig 
til å få større betydning for arbeidet med 
internasjonale naturvernproblemer. 
Virksomheten bør også få en vesentlig 
større betydning for naturvernarbeidet 
innen de enkelte medlemsland. 

Siden NNV representerer Norge i 
IUCN vil det framover bli forsøkt å 
videreformidle mer informasjon om
kring organisasjonen og dens mange
artede virksomhet. Dette vil i første rekke 
skje i form av stoff i Norsk Natur. 

Kanadisk dyreliv-kartlegging 

Canadian Lamd lnventory har siden 1966 
samarbeidet med Canadian Wildlife Ser
vice om en systematisk kartlegging av 
endel av landets spesielle naturressurser. 
Det gjelder særlig rekreasjonsområder, 
biotoper for hjortedyr, ender, gjess og 
spesielt verdifulle ferskvannsfisker. 

Etter et spesielt klassifiseringssystem 
inndeles landet i ulike typer. Materialet 
bearbeides via datamaskin og utgis i 
form av et eget kartverk i målestokk 
l :50000 og l :250000. Omkring 250 kart 
er utgitt eller under forberedelse. Unek

telig et prisverdig initiativ. Slike funda
mentale arbeidsoppgaver bør også snart 
her hjemme tas opp til drøftelser i sin 
fulle bredde. 

Utryddes tigeren? 

I 1930 fantes det omkring 40000 tigere i 
India, Pakistan, Burma og Nepal. De 
seneste undersøkelser viser at antallet 
nå er redusert til omkring 3000 individer. 
Disse siste restene er fortsatt under sterkt 
press på grunn av direkte etterstrebeIse 
og forskjellige landskapsendringer. 

Noe positivt har imidlertid også skjedd. 
Blant annet har Nepal innført totalfred
ning av tigeren fra l. mars iår. Det burde 
derfor være håp om at enkelte av de siste 
restene av den bengalske tigeren ikke går 
samme skjebne i møte som de øvrige 
tiger-rasene. Bali-tigeren regnes nå som 
utryddet, mens den kaspiske, sibiriske 
og kinesiske rasen er på randen av ut
ryddelse i likhet med tigeren på Java og 
Sumatra. 

Økologi 
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telig et prisverdig initiativ. Slike funda
mentale arbeidsoppgaver bør også snart 
her hjemme tas opp til drøftelser i sin 
fulle bredde. 

Utryddes tigeren? 

I 1930 fantes det omkring 40000 tigere i 
India, Pakistan, Burma og Nepal. De 
seneste undersøkelser viser at antallet 
nå er redusert til omkring 3000 individer. 
Disse siste restene er fortsatt under sterkt 
press på grunn av direkte etterstrebeise 
og forskjellige landskapsendringer. 

Noe positivt har imidlertid også skjedd. 
Blant annet har Nepal innført totalfred
ning av tigeren fra I . mars iår. Det burde 
derfor være håp om at enkelte av de siste 
restene av den bengalske tigeren ikke går 
samme skjebne i møte som de øvrige 
tiger-rasene. Bali-tigeren regnes nå som 
utryddet, mens den kaspiske, sibiriske 
og kinesiske rasen er på randen av ut
ryddelse i likhet med tigeren på Java og 
Sumatra. 

Økologisk pomografi 

Det dukker stadig opp nye fruktbare 
begrep. Et av dem er Eco-Pornography. 
I en tid hvor interessen for natur- og 
miljøvernproblemene øker fra dag til 
dag, har visse industrier og reklame
byråer inngående begynt å vurdere hvor
dan dette kan utnyttes. Store, kraft
slukende eller forurensende konserner 
har oftest sektorer der de yter en aktiv 
miljøvern-forskning eller produserer vis
se «miljøvennlige» produkter. Selv om 
denne virksomhetet bare utgjør brøk
deler av det totale budsjett eller virk
somhet, fremheves det stadig hyppigere. 
Mot en bakgrunn av ufordervet natur 
og med velvalgte naturvernklisjeer pre
senterer konsernene stadig oftere sine 
fortrinn i reklameoppslag. Disse ten
densene til økologisk pornografi merkes 
nå også her hjemme. Hvem skal reagere 
på denslags smakløsheter? 

Det svenske naturvernbudsjettet 

For inneværende budsjettår disponeres 
262 mill. sv. kroner til ulike natur- og 
miljøvernformål i Sverige. Dette er en 
fordobling av midlene sammenlignet med 
budsjettet for to år tilbake (fra 132 mill. 
kr. i 1968/69). Av midlene i inneværende 
år disponerer Statens Naturvårdsverk 
12 mill. kr. Verket har dessuten fått 10 
nye stillinger. For informasjon disponeres 
2,2 mill. kr., og det er opprettet en egen 
informasjonssjef-stilling i Naturvårds
verket. Bevilgningene til naturvernformål 
i fylkene øket fra 9,7 mill. kr. i 1968/69 
til 14,5 mill. kr. i inneværende år. 

«Trumpeter Swan» reddet 

Det amerikanske Bureau of Sport, Fish
eries and Wildlife har en egen spesialav
deling som befatter seg med landets 
truede dyrearter. Avdelingen har med
delt at «the Trumpeter swan» (Olor 
bueeinator) nå regnes for å være reddet 
fra utryddelse. Denne svanearten er en 
av de største fuglearter på hele det nord
amerikanske kontinent. Omkring 1920 
var det i USA bare omkring 50 individer 
tilbake. Idag teller bestanden innen 
USA's grenser omkring 800 individer 
(foruten en større bestand nord i Alaska) . 
Dette er nok et bevis på at truede dyre
arter kan reddes, - der det fins vilje og 
handlekraft. -

Rugdejakt og DDT 

Høsten 1970 ble det offentliggjort re
sultater av noen DDT-undersøkelser i 
rugde i provinsen New Brunswick (Ka
nada). Gjennomsnittsinnholdet lå på 56 
ppm. DDT i disse fuglene. Det kanadiske 
helsedepartementet har en toleranse
grense på 7 ppm. DDT for matvarer. 

Resultatene førte prompte til at all 
rugdejakt ble forbudt. Dette er andre 
gangen at høyt innhold av miljøgifter 
har stoppet en populær jaktform i Ka
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Siden NNV representerer Norge i 
IUCN vil det framover bli forsøkt å 
videreformidle mer informasjon om
kring organisasjonen og dens mange
artede virksomhet. Dette vil i første rekke 
skje i form av stoff i Norsk Natur. 

Kanadisk dyreliv-kartlegging 

Canadian Lamd Inventory har siden 1966 
samarbeidet med Canadian Wildlife Ser
vice om en systematisk kartlegging av 
endel av landets spesielle naturressurser. 
Det gjelder særlig rekreasjonsområder, 
biotoper for hjortedyr, ender, gjess og 
spesielt verdifulle ferskvannsfisker. 

Etter et spesielt klassifiseringssystem 
inndeles landet i ulike typer. Materialet 
bearbeides via datamaskin og utgis i 
fonn av et eget kartverk i målestokk 
I :50000 og I :250000. Omkring 250 kart 
er utgitt eller under forberedelse. Unek
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nada. Forrige gang dette skjedde var i 
provinsen Alberta i 1968, da undersøk
.elser viste at fasanenes kvikksølvinnhold 
var «overraskende» høyt. 

Eksperimentet med DDT 

Den pågående spredning av DDT i glo
bale økosystemer kan karakteriseres som 
det største eksperiment som noen gang 
er iverksatt. - Hele menneskeheten del
tar. 

Forsøk med rotter har forlengst vist at 
endringer i eusymaktiviteten kan oppstå 
i individer med en konsentrasjon på 
10 ppm. DDT i fettvevet. Gjennomsnitts
amerikaneren har nå omkring 12 ppm. 
DDT i seg (Noe som bl. a. gjør han 
uegnet som menneskeføde). 

Ved en konferanse som nylig ble holdt 
i Arizona, fremla to forskere fra Seattle 
materiale som viser at en liten dose DDT 
tilført nyfødte hunnmus, kan føre til 
sterilitet. De fremla videre et statistisk 
materiale som tyder på at tilsvarende 
tendenser nå begynner å bli merkbare 
også hos mennesker ved at insektmidlet 
påvirker hormon balansen. Dette kan 
igjen medføre en økt frekvens aven be
stemt eggstokkforstyrrelse. 

En biolog uttalte forøvrig for en tid 
tilbake at vitenskapsmenn nå burde 
»holde kjeft med hensyn til å advare om 
skadevirkninger av DDT fordi en stadig 
økende anvendelse av dette stoffet kan 
bidra til å løse befolkningsproblemet.» 
De fleste mener tydeligvis fortsatt at man 
får vente å se. -

Magnar Norderhaug 

(Fra: Bia Science, Global Effects of 
Environmental Pollution , lUCN Bulletin, 
Svenska Dagbladet , Sveriges Natur, The 
Environmental Handbook ). 
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LITTERATUR 

• om NATUR 
GOD BOK OM 
NATURVERN 

«Mennesket og naturmiljøet» 
EPOKEforlag 1970, 208 sider. 

Arild Holt-Jensen er redaktør for denne 
boken, som er identisk med innstillingen 
fra Venstres miljøvernutvalg. Helhetsi
inntrykket er at vi her har en vederheftig 
og konsentrert innføring i dette vide og 
uensartete problemfeltet. Såvel globale 
som lokale naturvernoppgaver er belyst 
av fagfolk på de forskjellige emner, og er 
dessuten satt inn i en samfunnsmessig og 
politisk sammenheng på en fruktbar måte. 

Skulle en peke på svakere sider, ligger 
det nær å nevne avsnittene om natur
fredning og om lovgivning og administra
sjon. Argumentasjonen for valg av ter
minologi (<<miljøvern») kan også gi grunn 
til motforestillinger. Boken anbefales. 

r. v. 

NATUROPPLEVELSE 
- BETYDNING, 
MULIGHETER, 
OPPGAVER 

«Naturen og det moderne men
neske» redigert av Olto Johansen 
og Frithjof Funder. Universitets
forlaget 1970, 80 sider + 8 sider. 

Denne lille boken består av utvalgte inn
legg fra et seminar som ble holdt i til

knytning til Ridderrennet på Beitostølen 
1967. Naturvitenskapsmenn, medisinere, 
skolefolk, kunstnere, politikere og andre 
utveksler tanker om de verdier som ligger 
i adgangen til opplevelse og rekreasjon i 
noenlunde uskadd natur. Stoff av natur
faglig og pedagogisk art er også med. 
Endel av det boken bringer er kanskje 
tenkt og sagt før. Emnet er jo imidlertid 
stadig like påtrengende aktuelt, og her 
har gode folk gitt mange verdifulle syns
punkter en klar formulering. 

r. v. 

LYS OVER 
FORURENSINGS
PROBLEMENE 

Forurensing og biologisk miljøvern. 
Red.: Ivar Mysterud. Universitet
forlaget 1971, 251 sider. 

I flommen av naturvernlitteratur plasserer 
denne boka seg om et absolutt sentralt 
verk. Den bygger på forelesninger ved 
en seminarserie ved Universitetet i Oslo 
høsten 1969. Tolv norske og svenske 
forskere har levert sine bidrag, som til
sammen gir en allsidig informasjon om 
forurensingproblemene. 

Forskningsstipendiat Ivar Mysterud, 
som har redigert boka, har også skrevet 
det innledende kapitlet om «Økologi, 
forurensing og samfunnsutvikling». Det 
er en eminent innføring i grunnleggende 
naturvernproblemer, og en solid bak
grunn for lesningen av de mer spesielle 
innleggene i boka. Interesserte vil lese 

den med stort utbytte. Men det store pro
blemet er de mange som er mindre interes
sert, men som i kraft av sin innflytelse 
burde være det. Det gode stoffet forelig
ger, ikke minst fra Ivar Myseruds hånd
det vi ennå savner er århundrets oppfin
nelse, en effektiv metode for mild tvangs
foring, med opplysningstoff og nytenking, 
av alle dem som fremdeles beveger seg 
like støtt og uanfektet i det sporet vi har 
fulgt siden den gang mennesket klatret 
ned fra treet. 

rf 

INNSTILLING OM 
HARDANGERVIDDA 

Hardangervidda. Naturvern- kraft
utbygging. 
Red.: Olav R. Skage. Universitets
forlaget 1971, Il7 sider. 

Kommunaldepartementet oppnevnte for 
halvannet år siden, i samråd med Vass
dragsvesenet, et utvalg som skulle gi en 

Ill. fra «Cappelens store fugle
bok». 
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knytning til Ridderrennet på Beitostølen 
1967. Naturvitenskapsmenn, medisinere, 
skolefolk, kunstnere, politikere og andre 
utveksler tanker om de verdier som ligger 
i adgangen til opplevelse og rekreasjon i 
noenlunde uskadd natur. Stoff av natur
faglig og pedagogisk art er også med. 
Endel av det boken bringer er kanskje 
tenkt og sagt før. Emnet er jo imidlertid 
stadig like påtrengende aktuelt, og her 
har gode folk gitt mange verdifulle syns
punkter en klar formulering. 

r.v. 

LYS OVER 
FORURENSINGS
PROBLEMENE 

Forurensing og biologisk miljøvern . 
Red.: Ivar Mysterud. Universitet
forlagel 197/ , 251 sider. 

I flommen av naturvernlitteratur plasserer 
denne boka seg om et absolutt sentralt 
verk. Den bygger på forelesninger ved 
en seminarserie ved Universitetet i Oslo 
høsten 1969. Tolv norske og svenske 
forskere har levert sine bidrag, som til
sammen gir en a llsidig inforn1asjon om 
forurensingproblemene. 

Forskningsstipendiat Ivar Mysterud, 
som har redigert boka, har også skrevet 
det innledende kapitlet om «Økologi, 
forurensing og samfunnsutvikling». Det 
er en eminent innføring i grunnleggende 
naturvernproblemer, og en solid bak
grunn for lesningen av de mer spesielle 
innleggene i boka. Interesserte vil lese 

den med stort utbytte. Men det store pro
blemet er de mange som er mindre interes 
sert, men som i kraft av sin innflytelse 
burde være det. Det gode stoffet forelig
ger, ikke minst fra Ivar Myseruds hånd 
det vi ennå savner er århundrets oppfin
nelse, en effektiv metode for mild tvangs 
fOring, med opplysningstoff og nytenking, 
av alle dem som fremdeles beveger seg 
like støtt og uanfektet i det sporet vi har 
fulgt siden den gang mennesket klatret 
ned fra treet. 

rf 

INNSTILLING OM 
HARDANGERVIDDA 

Hardangervidda. Naturvern- kraft
utbygging. 
Red.: Olav R. Skage. UniversilelS
forlaget 1971 , 117 sider. 

Kommunaldepartementet oppnevnte for 
halvannet år siden, i samråd med Vass 
dragsvesenet, et utvalg som skulle gi en 

Ill. fra «Cappelens store fugle
bok». 

oversikt over naturvern- og friluftsliv
interesser i forbindelser med planene om 
vassdragsreguleringer på Hardanger
vidda. Utvalgets formann var landskaps
arkitekt Olav R. Skage, som nå har re
digert innstillingen og gitt den ut i bok
form. En lang rekke eksperter på for
skjellige naturvitenskapelige felter har 
gitt sine bidrag i arbeidet med innstillin
gen, og boka gir en utmerket over
sikt både over naturforholdene på Har- ' 
dangervidda og de aktuelle regulerings
planene. Det er all grunn til å ønske den 
velkommen i debatten om hvilke verdier 
Hardangervidda i virkeligheten represen 
terer. 

rf 

FARGERIK 

FUGLEBOK 


Bertel Bruun og Arthur Singel' . 
Cappelens store fuglebok. 
Norsk utgave ved Gunnar L id. 
J. W. Cappelens Forlag 1971. 
320 sider. 

Utmerkede illustrasjoner fra Arthur Sin
gers sikre hånd og førsteklasses farge
trykk setter sitt preg på denne fugleboka . 
Men det betyr ikke at teksten er av under
ordnet betydning. Selv om fargeglade 
fugler er strødd generøst ut over hver 
eneste side, kan den lesekyndige glede 
seg over en omfattende tekst både når 
det gjelder artspresentasjon og generell 
omtale av de forskjellige gruppene av 
fugler. A v spesiell interesse er det at boka 
omfatter alle europeiske fugler , altså 
ikke bare våre hjemlige arter. 
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lIennesket og

naturmiljøet 


Samlet vurdering av miljøødeleggelsene 

i Norge som munner ut i et konkret 

miljøpolitisk handlingsprogram. Det 

gis en oversikt over og en vurdering av 

luftfourensninger, bruken av pestici

der, tilsettingsstofre r til matvarer, foru

rensninger av sjø og ferskvann , søppel

og støyproblemene. Boken behandler 

planleggingen av bymiljøet, av bolig- , 

hytte- og industriutbyggingen, den tar 

opp jordvernet, kraftutbyggingen, arts

og områdefredning, miljøvernets øko

nomiske aspekter og utbyggingen av 

administrasjon, lovgivn in g og forsk· 

ning. 


es 

Boken er skrevet a v Venstres 

mi ljøvern utva lg, et tverrvi· 

lenskapelig team med uni

versitetslektor Arild Hol t

Jensen som formann. 

Boken fås kjøpt i bokhand

lene og i Narvesens kiosker, 
-
eller kan bestilles direkte fra 

forlaget, adr. Møllergt. 19,
. .' Oslo I . 

Kr. 18,- . 
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VI TAKKER KUNSTNERNE 

98 bildende kunstnere har tilsammen gitt 125 originalarbeider til Norges Naturvernforbunds store kunstlotteri. Nedenfor 
gjengir vi kunstnernes navn, i alfabetisk rekkefølge. Forbundet sender dem alle en varm takk for den enestående interessen 
de har vist naturvernsaken. 

Olav Andreassen Halvdan Holbø Gladys Raknerud 
Reidar Aulie AmeE. Holm 0rnulf Ranheimsæter 
Henry Bardal Kjell Lodberg Holm Tor Refsum 
Søren Begby Eva Bull Holte Harlad Risberg 
Karl Mydske Berger Rigmor Holter Bjarne Rise 
Roy Blom Adolph Denis Horn Th. Rittun 
Ridley Borchgrevink Trygve Håkenstad Rolf Rude 
Bjørg Brekke Ragnhild Iversen Knut Rumohr 
Bj . Brunsvik Ivar Jerven Helge Røed 
Roar M. Bye Erik Harry Johannessen Jenny Røed 
Andreas Bøe Ernst Magne Johansen Eli Silseth 
Arvid Eikevik Kåre Espolin Johnson Joron Sitje 
Arne Ekeland Kåre Jonsborg Ole Solbakken 
Gerd Eriksen Else Christie Kielland Søren Steen-Johnsen 
Åsmund Esval Harald Kihle Arne Stenseng 
H. Finne Grønn Unn Kleve Ove Stokstad 
Reidar Fritzvold Marian G. Kopperud Stanley Stornes 
Knut Frøysaa Ragnar Kraugerud Aage Storstein 
Finn Faaborg Ståle Kyllingstad Finn Strømsted 
Klaus Gjøstein Knut H. Larsen Svallaug Svalastoga 
Hett y Gleditsch Arne Lindaas Oliver Sylthe 
Rolf Juell Gleditsch Ferdinand Lunde Hans Gerhard Sørensen 
Jan Grimsrud Sigmund Lystrup O. Sørreime 
Terje Grøstad Arne Malmedal Reidun Tordhol 
Niclas Gulbrandsen Johan Fredrik Michelet Jørleif Uthaug 
Else Hagen Willi Midelfart Edv. Vigebo 
Gøsta Hammarlund Bjørn Willy Mortensen Kari Vivi lid 
Olaf Hasaas O. Mosebekk Lars Vivilid 
Gunnar Haukebø Lagertha Munthe Dyre Vaa 
Gunilla Hegfeldt Ole Mæhle Jacob Weidemann 
Morten Henriksen Jan Th. Njerve Kåre 0ijord 
Thore Heramb John Nordhuus Kjerstin 0vrelid 
Elisabeth Hjelle Anne Paus 
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Naturvernforbunds store kunstlotteri. Nedenfor 
l alle en varm takk for den enestående interessen 

Gladys Raknerud 
0rnulf Ranheimsæter 
Tor Refsum 
Harlad Risberg 
Bjarne Rise 
Th. Rittun 
Rolf Rude 
Knut Rumohr 
Helge Røed 
Jenny Røed 
Eli Silseth 
Joron Sitje 
Ole Solbakken 
Søren Steen-Johnsen 
Arne Stenseng 
Ove Stokstad 
Stanley Stornes 
Aage Storstein 
Finn Strømsted 
Svallaug Svalastoga 
Oliver Sylthe 
Hans Gerhard Sørensen 
O. Sørreime 
Reidun Tordhol 
Jørleif Uthaug 
Edv. Vigebo 
Kari Vivilid 
Lars Vivilid 
Dyre Vaa 
Jacob Weidemann 
Kåre 0ijord 
Kjerstin 0vrelid 
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Miljøvennlig transport ... 

220 tog er tilstrekkelig for å greie 
transporten av 200000 m3 råvirke til en 
cellulosefabrikk. Dette tilsvarer ca. 8000 
trailertransporter. Det ville blitt 16000 
passeringer i året, gjennom et lokalsam
funn med underdimensjonert veinett. 
Med store og tunge biler på veier som 
skal vedlikeholdes, veier som også skal 
gi plass for annen trafikk - kjørende 
og gående. 
Vi har valgt dette eksempel for å vise 

hvilken betydning bedriftens valg av 
transportalternativ har for samfunnet 
som omgir den. For kommunen, for tra
fikantene, for barna som ferdes på 
veiene - og for foreldrene. 
Ved å benytte seg av industrispor fra 
jernbanens stamlinje direkte inn i be
driften, satser bedriften ikke bare på 
økonomisk, men også på miljøvennlig 
transport - med den betydning det har 
for bedriftens goodwill i lokalsamfunnet. 


