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DET NYE DEPARTEMENTET 
Det er ingen hemmelighet at Naturvernforbundets forhold til Administrasjonen for 
friluftsliv og naturvern i Kommunal og arbeidsdepartemen tet ikke har vært det 
beste i senere tid. Dette kom også klart til uttrykk i talen som den avgående for
mannen , overingeniør Odd Lohne, holdt ved åpningen av forbundets represen
tantskapsmøte i mai. Han kom med til dels sterk kritikk mot ledelsen av den 
offentlige naturvernadministrasjonen, og trakk fram fl ere konkrete eksempler på 
saker som etter forbundets oppfatning ikke er hå ndtert med de interesser for øye 
som den offentlige naturvernadministrasjonen er sa tt til å ivareta. 

Det er vårt håp at det nye Miljøverndepartementet, som nå er et faktum, inn
varsler en ny og mer konsekvent holdning til natur- og miljøvernproblemene. Og 
vi regner med at det vil falle lett å etablere en god og positiv kontakt mellom Natur
vernforbundet og det nye departementet. Noe som styrker oss i denne troen er at 
Miljøverndepartementets første sjef er en mann med betydelig naturverninnsikt, med 
faglige kvalifikasjoner og med lang erfaring i natur- og miljøvernarbeid både her i 
landet og på det internasjonale plan. 

Veien fra tanke til handling har ikke vært lang når det gjelder etableringen av 
det nye departementet for natur- og miljøvern. Regjeringen har arbeidet raskt, og 
fortjener honnør for det. Og vi venter at den samme effektivitet og besluttsomhet 
vil prege Miljøverndepartementets daglige arbeid. Norges Naturvernforbund vil 
stille krav til det nye departementet - men først og fremst vil vi møte det med 
de aller største forventninger. :a 

NASJONALPARK STORSTILTE GAVER 
TANKEN 100 ÅR TIL FORBUNDET 
Nasjonalparktanken fyller i år 100 år, I forbindelse med sitt 50 års jubileum 
idet verdens første naturfredede område, har A. S. Norsk Varekrigsforsikrings 
Yellowstone National Park i USA, ble Fond tildelt Norges Naturvernforbund 
opprettet i 1872. Samtidig kan vi her i kr. 50000,- . 
landet i all beskjedenhet feire et lite, na Det er fondets ønske at pengene helt 
sjonalt jubileum på området - det er i år eller delvis skal brukes til å belyse natur
10 år siden vi fikk vår første nasjonalpark, vernproblemenes aspekter og bringe pro
Rondane. blematikken fram i samfunnsdebatten. 

Etter Yellowstone har det over hele 
verden vært en jevnt stigende interesse 
for å verne verdifulle naturvernområder. Den norske Creditbank har overrakt 
J dag fins det over 1200 nasjonalparker forbundet kr. 4575 som var innkommet 
eller naturvernområder med lignende ved en innsamlingsaksjon ved bankens 
status. stand på utstillingen «Ferie og Fri tid». 

RAGNHILD SUNDBY 
NY FORMANN 
På representantskapsmøtet på Bolkesjø 
5. og 6. mai i år, ble Ragnhild Sundby valgt 
til ny formann i Norges Naturvernfor
bund. Den nye formannen er professor 
i zoologi ved Norges Landbrukshøgskole. 
H un har i en lang årrekke engasjert seg 
sterkt i natur- og miUøvernspørsmål. 
Spesielt har hun interessert seg for pro
blemene i forbindelse med bruk av gift
stoffer, og på det faglige pl an har hun 
arbeidet med biologiske metoder for in
sekt kon troll . 

Den avgående formannen , overin
geniør OddLohne, hadde frasagt seg gjen
valg etter tre år ved roret i forbundet. 
Han ble hjertelig hyllet av representan
skapet for sin helhjertede innsats i en 
periode som har stilt de største krav til 
det ideelle naturvernarbeidet. 

FLERTALL FOR 
VASSDRAGSVERN 
En meningsmåling (Aftenposten-Gallup) 
offentliggjort 15. april i år, viste at 69 
prosent av befolkningen mener at et ut
valgt antall vassdrag bør fredes for å til
godese andre formål enn elektrisitetsfor
syning(De utvalgte vassdrag var Hardan
gervidda, Stølsheimen, Jotunheimen , Fe
munden , Innerdalen, SaltDelIområdet og 
Altavassdraget). 24 prosent var for ut
bygging. 

60 prosent av de spurte mente at Sper
stadutvalgets verneplan burde vedtas, 
mens 29 prosent mente man burde nøye 
seg med den verneplan Vassdragsvese
nets hovedstyre har fremlagt. 

Regjeringens proposisjon om verne
plan for vassdrag, fremlagt i begynnelsen 
av mai , tar som kjent midt på treet og 
foreslår vanlig konsesjonsbehandling av 
en rekke vassdrag som Sperstadutvalget 
vil verne. 
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FLERTALL FOR 
VASSDRAGSVERN 
En meningsm åling (Aftenposten-Gallup) 
o ffentliggjort 15 . a pril i å r, viste a t 69 
prosent av befolkningen mener at et ut
va lgt antall vassdrag bør fredes for å til
godese andre formå l enn elektrisitetsfor
sy ning (De u tva lgte vassdrag var Hardan
gervidd a, Stø lsheimen , Jotunheimen, Fe 
munden, Innerdalen, Sa ltQ ellområdet og 
Altavassdraget). 24 prosent var for ut
bygging. 

60 prosen t av de spurte mente a t Sper
stad utvalgets verneplan burde vedtas, 
mens 29 prosent mente man burde nøye 
seg med den verneplan Vassdragsvese 
nets hovedstyre ha r fremla gt. 

Regjeringens proposisjon om verne
plan for vassd rag, fremlagt i begynnelsen 
av mai, ta r som kjent midt på treet og 
foreslår va nlig konsesjonsbehandling av 
en rekke vassdrag som Sperstadutvalget 
vi l verne. 

NORGES LAG PÅ 
STOCKHOLMS
KONFERANSEN 
Forbundets nye formann, professor 
Ragnhild Sundby, representerer Norges 
N a turvernforbu nd i den offisielle norske 
delegasjon ved FNs natur- og miljøvern
ko nferanse i Stockholm 16. juni . For
mann i delegasjonen, som ble o ppnevnt 
i s ta tsråd Il. apr il , er statsråd Olav Gjær
voll, og viseformann ambassadør Jens 
Boyesen. 

ACTION 
- IDEAL PÅ 
AVVEIER? 

«Det moderne mennesket har ac
tion eller handling som ideal. F or 
en same er det ikke-action som er 
idealet. En norskfødt som kjører 
bil og nærmer seg et gatekryss 
idet det skifter over til gult lys, 
setter opp farten for å nå over før 
det kommer rødt lys. En same 
vandrer om på vidda . Når tåka 
kommer setter han seg ned og 
koker kaffe og venter til tåka er 
over. D a fø rst rusler han videre. 
Begge to får ros hjemme for den 
måten de mestrer situasjonen på 
- den ene satte farten opp, den 
andre stoppet. 

Øvrige medlemmer av delegasjonen er: 
Stortingsrepresentantene Øyvind Bjo r
vatn, Per Borten, Olaf Knudso n, Astrid 
Murberg Martinsen, Peter Kjeldseth 
Moe, Aslak Versto og T ora lf Wester
moen, forretningsfører Tor Aspengren, 
instituttsjef Kjell Baalsrud , ekspedisjons
sjef Gunnar Germeten, ambassadør 
Edvard Hambro, byråsjef Erik Lykke, 
forskningssjef Brynjulf Ottar, eksped i
sjo nssjef Thor Skrindo, avdelingsdirek
tør Arne Sverdrup, ass. overlege Aud 
Blegen Svindland, direktør Gunnar Sæ
tersdal og professor Rol f Vik. 
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RAGNHILD SUNDBY 
NY FORMANN 
På representantskapsmø tet på Bolkesjø 
5. og6. mai i år , ble Ragnhild Sundby valgt 
til ny forman n i Norges N a turvernfo r
bund. Den nye fo rmannen er professor 
i zoologi ved Norges Landbrukshøgskole. 
Hun har i en lang å rrekke engasjert seg 
sterkt i natur- og miljøvernspørsmål. 
Spesielt ha r hun interesser t seg fo r pro 
blemene i forbindelse med bruk av gift
stoffer, og på det fagli ge plan har hun 
arbeidet med biologiske metoder for in
sektkontroll. 

Den avgående formannen, overin
geniør Odd Lohne. hadde fras agt seg gjen
valg etter tre år ved roret i forbundet. 
Han ble hjertelig hyllet av representan
skapet for sin helhjertede innsats i en 
periode som har stilt de største krav til 
det ideelle naturvernarbeidet. 

Fordi action er idealet for den 
norskfødte, blir ikke-action sett 
på som noe mindreverdig. Hva 
har så de lærde funnet ut fo r å 
rettferdiggjøre sine idealer? Jo , 
hvis samene ikke reagerer på alt 
og ingenting så lider de av mindre
verdighetsfølelse. Etter min me
ning er det en fatal feil i terapien 
som indirekte er rettet mot kul
turens ideal: Boaoe mannit 
boaoe bures, - kommer seint, 
kommer godt. 

Vestens kulturmenneske må 
finne et annet ideal enn action og 
fart. Jeg tror det motsatte må bli 
idealet, for kunsten er ikke lenger 
å få farten opp, men å få sto ppet 
den for i det hele tatt å kunne 
overleve.» 

Sosionom Johan Gaski i fore
drag på Norske Samers Riksfor
bunds landsmøte 1970, sitert etter 
Magnar Mikkelsen: «Masi, 
Norge». 
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Skuld' Torsken as/ei/I', hvad hovde vi da? 

Hvad skulde viføre lil Bergen herfra? 

Daseiled' ViSI Jæglern e LOmme. 

H vad haver vi andet , her bygger og bor, 

End søge vor Føde med Angel og Snor 

Og pløie de Bølger hin ' gromme? 


Von Land er ei heller el Canaan sød, 

Hvor Marken med Melk og med Honning 

om/lød, 

Her(indes ei Druer al plukke; 

Nei! Fisken i Vandet , del er vores Brød, 

Og misler vi hannem, da lider vi Nød 

Og jammerlig nødes al sukke. 


Petter Dass 
«Svemmende Dyr i det Nordlandske 
Hav», «Nordlands trompet». 

tonn. Våre sildefiskerier er betydnings Borg 
fulle og sildeprisene er gode. Det samlede måte 
utbytte av «havets sølv» ble 299 929 tonn nye t 
til en verdi av ca. 140 millioner kroner. Dog 
Man regner med at verdien av eksporten det IT 

av fisk totalt i 1971 vil bli over 2200 mil tidssk 
lioner kroner. stått 

Alt i alt utgjør våre havfiskerier en både 
uvurderlig naturressurs for Norge som Slike 
det må satses alt på å bevare. En stor del Sli'om 

av vå r befolkn ing i de nordlige fylker er med f 
direkte eller indirekte avhengige av at vi må ik 
klarer å bevare fiskestammene. Både inn er en 
tektene for tusenvis av familier og boset Et ski 
ningsmønstret vil ellers stå i fare. stand 

fått n 
Overbeskatning og forgiftning lengst 
To I'orhold kommer her inn i bildet med ( 
som trusel : natur 

For Slor beskall1ing og forgi/ining av D 
havet. Vi vet at verdens fiskefangst har drift 
hatt en enorm øk ning. Den har steget fra i øker 
ca. 18 millioner tonn i 1949 til ca. 26 mil er alt 
lioner i 1958 og videre til ca. 50 millioner ket,d 
tonn i 1966. Økningen har imidlertid et hvalf, 
terhvert stanset - man synes å ha nådd el branVARE FISKERIER OG NATURVERNET 	 punkt hvor havet snart ikke har mere å gi l sin 
nå r det gjelder mange fiskeslag. Fiskeri  ter er 
di rektør Klaus Sunnanå har klart sagt fra slutt 

L injene fra Petter Dass gir et godt inn sultatet for meget godt selv om enkelte om dette: «Vi må nå slå fast at det finnes Mak 
trykk av hvilken rolle fisket spilte på fiskerier slo feil. Lofotfisket etter torsk 

ei grense for beskatning av alle fiskebe intem 
den gode Nordlandsprestens tid. Vi vet jo var rikt og bedre enn på mange år. I fisket 

sta nder. Der er ei grense for kor stor har s: 
også at fisket var viktig for folkets leve deltok mer enn 5000 mann på ca. 1800 

Ilskeintensiteten kan vere». De mest op betalt 
standard lenge før hans tid. Idag har Nor farkoster. I alt ble det fisket opp 77 854 

timistiske overslag, som Hans Tamb ter la 
ges fiskerier kommet sterkt i søkelyset tonn torsk - dette ga for mange fiskere de 

Lyches, over hva verdenshavene sam hurtii 
p. g. a. debatten man har hatt omkring høyeste lottene i Lofotfiskets historie. 

let kan gi estimerer en mengde på 120 tet. l\ 
dem i forbindelse med EF-søknaden. Vårtorskefisket i Finnmark ga derimot et 

millioner tonn, men delt e forutsetter en skal 
svært dårlig utbytte og torskefiskeriene i 

gjennom rasJonell utnyttelse dvs. at man mang
La oss se litt på fisket i 1971. Dette året fjerne farvann er gått tilbake de senere 

unngår all overbeskatning, rovdrift og Fo 
ble det bragt på land 2 782 287 tonn fisk årene. Mens loddefisket var meget godt 

forgiftning av havet. 	 kort 1 
til en førstehåndsverdi av over 1,5 mil har utbyttet av makrellfisket gått tilbake, 

En av de fremste eksperter idag når det ogalt
A V BREDO BERNTSEN liarder kroner! Utvilsomt må en kalle re- men det ble likefullt fisket opp 224 000 

gjelder det emne vi behandler er Georg lier er 
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sultatet for meget god t selv om enkelte 
fiskerier slo feil. Lofotfisket etter torsk 
var rikt og bedre enn på mange år. I fisket 
deltok mer enn 5000 mann på ca. 1800 
farkoster. I al t ble det fisket opp 77 854 
tonn torsk - dette ga for mange fiskere de 
høyeste lottene i Lofotfiskets historie. 
Vårtorskefisket i Finnmark ga derimot et 
svært dårlig utbytte og torskefiskeriene i 
fjerne farvann er gått tilbake de senere 
årene. Mens loddefisket var meget godt 
har utbyttet av makrellfisket gå tt tilbake, 
men det ble likefullt fisket opp 224 000 
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tonn . Vå re sildefiskerier er betydn ings
fulle og sildeprisene er gode. Det samlede 
utbytte av «havets sølv» ble 299 929 tonn 
til en verdi av ca. 140 mill ioner kroner. 
Man regner med at verd ien av eksporten 
av fisk totalt i 197 1 vi l bli over 2200 mil
li oner kroner. 

Alt i a lt utgjør våre havfiskerier en 
uvurderlig naturressurs for Norge som 
det må satses alt på å bevare. En stor del 
av var befolkning i de nordlige fylker er 
d irekte eller indirekte avhengige av at vi 
klarer å bevare fiskestammene . Både inn
tektene for tusenvis av familier og boset
ningsmønstret vi l ellers stå i fare. 

Overbeskatning og forgiftning 

To forho ld kommer her inn i bi ldet 
som trusel : 

For Slor beskaIning og forgijining av 
havel. Vi vet at verdens fiskefangst har 
hatt en enorm økn in g. Den har steget fra 
ca . 18 millioner tonn i 1949 ti l ca. 26 mi l
lioner i 1958 og vid ere ti l ca. 50 millioner 
tonn i 1966. Økningen har imidlertid et
terhvert stanset ... man synes å ha nådd et 
punkt hvor havet snart ikke har mere å gi 
når det gjelder mange fiskeslag. Fiskeri
direktør Klaus Sunnanå har klart sagt fra 
om dette: «Vi må nå slå fast at det finnes 
ei grense for beskatni ng av alle fiskebe
stander. Der er ei grense fo r ko r stor 
liskeintensiteten kan ve re» . De mest op
timistiske overslag, som Hans Tamb
Lyches, over hva verdenshavene sa m
let kan gi estimerer en mengde på 120 
millioner tonn, men dette forutsetter en 
gjennom rasjonell utnyttelse dvs. at man 
unngår all overbeskatnin g, rovdrift og 
forgiftning av havet. 

En av de fremste eksperter idag nå r det 
gjelder det emne vi behandler er Georg 

Borgstrom. Han har på en fascinerende 
må te fortalt om den fremgang som via 
nye tekniske fremskritt har vært nådd. 
Dog advares menneskene sterkt om at 
det må vises moderasjon. I et uta ll av 
tidsskrifter, ukeblader og aviser har det 
stått art ikler som beskriver havene som 
både umå telig store og helt utømmelige. 
Sl ike lettvi nte karakteristikker ta r Borg
st rom ;Ivstand fra . Vcrdicne 11l<l utnyttes 
med fo rnuft og det livsvikt ige proteinet 
må ikke sløses bort i en verden hvor sult 
er en plage for millioner av mennesker. 
Et skremmende eksempel er hvordan be
standen av mange hvalarter nærmest har 
fått nådestøtet. «Mennes keheten er for
lengst kommet til et stadi um da sløseri 
med og forsømmelse av verdens samlede 
naturrikdommer ikke kan to lereres». 

Dessverreerdet et fak tum at både rov
drift og forgiftning av havet forekommer 
i økende grad. Et eksempel på det første 
er alt nevnt, selv om det faller utenfor fis
ket, den notorisk uvet tige og ødeleggende 
hvalfangsten. Et annet eksempel er hå
brannlisket som ble startet fra Sunnmøre. 
I sin tid va r omkrin g 30 spesialbygde bå
ter engasjert i dette fiske t ; men det tok 
slutt på grunn aven utfisket bestand. 
Makre llstørjen er også en fisk som blir 
intenst jaget. Spesielt amerikanske fiskere 
har satset på dette fiskes laget som man 
betaler høye priser fo r. Med enorme nø
ter lage t av sterke syntetiske stoffer og 
hurtige, effektive båter står en god t rus
tet. Man frykter nå a t størjebestanden 
skal gå samme vei som bestanden av 
mange andre verd ifulle fiskearter. 

Forgiftningen av havet er i løpet av 
kort tid blitt en a lvorlig trusel mot fisken 
ogalt annet li v i havet. En rekke kjem ika
lier er kommet i søkelyset. Det dreier seg 

bl. a. om stoffer i husholdningsk loakken, 
pesticider, tungmetaller, olje og oppløs
ningsstoffer og rad ioaktivt avfa ll. Ikke 
minst fordi Nord-Europa er så sterkt in
dustrialisert er va re farvJ.nn utsatt. For
urensningene transporteres i den norske 
kyststrømmen som følger hele vår kyst 
fra Skagerak til Barentshavet. Ikke minst 
avfallsstoffer fra plastindustrien er blitt 
av det onde. Det er påvist a t Nord
Atlanteren er alvorli g forurenset av klor
erte hyd roka rboner som fremkommer 
ved fremstilling og forbrenning av plast
stoffer; disse føres også med vi nden no rd
over. 

Vern av 12-mils grensen 

For å forhindre fortsatte ødeleggelser 
av våre fiskerier ma - som jo Norges Fis
karlag krever - vårt kystfiske beskyttes 
ved varig vern av 12-mi ls grensen. (Even
tuelle utvidelser kan også komme på 
ta le). Vå rt land må fortsette å gå inn for 
internasjonale av ta ler om regulering av 
fisket i havet. En slik forbilde lig av tale er 
den som Norge, Island og Sovjet
Samveldet er blitt en ige om, via Kommi
sjonen for fisket i det nord-østli ge Atlan
terhav . Her ha r de in teresserte land slått 
fast at man vil forby fangst av vintersi ld 
og å redusere fangsten av fe tsild og små
sild. Det bør påpekes at en særs viktig 
FN -konferanse om havets rett - hvor 
også fisker igrensene vi l være et tema 
skal finne sted i 1973. Vi får håpe at det 
her kan bli gitt bidrag til at fisket i havet 
bl ir omhegnet som den verd ifulle, poten
sielt evigvarende, ressurs det er. 

I forbindelse med forgiftningen av ha
vet har Norge ta tt et viktig naturvernini
tiat iv for å få bukt med problemene, idet 
man har fått istand en fo rurensningskon
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vensjon for Nordøst-Atlanteren. Ambas
sadørene til de ell eve land: Belgia, Dan 
mark . Finland , Vest-Tyskland, Frank
ri ke, Island, Nederland. Portugal, Spa
ni a, Sverige og Storbritannia, forut en 
Norges utenriksminister, undertegnet 
den såkalte Oslo-avtalen 15. februar 
1972. Dette må berømmes som et positivt 
først e skri tl. A vta len inn fører forbud 
mot cl umping fra skip og fly av stoffer 
som er svært skadelige. Slike stoffer er 
oppført i et ved legg til avtalen. 

Imidlertid cr forgiftningen av sjoen nå 
kom met så langt at våre myndigheter i 
fortsatt samarbeid med andre nasjoner i 
tiden fremover bør satse så sterkt som 
overhodet mulig for å IT! sikret de uvur 
derlige verdier som havet representerer 
både for nåtiden og ettert iden. 

UI/ emll ll' .-

Enge. Grim. l'vli/jo- og jiul//ilendringer i 

havel. Dyr og miljø. Norges Dyr. Bd. 5. 

Oslo 1971. Cappelen. 

Borgstrbm, Georg. Revolusjon i verdens 

fiskerier Oslo I96X. Gyldendal. 

Grønncvet, Leiv. Fiskeressursene i fare

sonen. En vurdering av felles europeiske 

reguleringstiltak. (Internasjonal politikk 

197 1, h. 4) . 

Crisis m sea' Ih e Ihreal otno more/ish. 

Life. Vol. 71 , no. 23, 1971. 
Sell æg, Johs. Verdien av jiskeriene over 

1,5 milliarder kr . Aftenposten 31. desem
ber 197 1. 
Sunn anå , Klaus. RC'gulC'ring (IV inlensile
lell i norsk fiske idag. Fiskeridirektora
tets småskrifter 1968: I. 
Tambs-Lyche, Hans. Ulnyllel.ye/, av ha

vel. Dyr og miljø. Norges dyr. Bd . 5. 
Osl o 1971. Cappelen. 

REKLAME OG 

0KOPOLITIKK 


AV 
SIGMUND HAG VAR 

l et økopolitisk samfunn vil vern om res
sursene bli en sentral oppgave. Et slikt 

ressurs-vern kan bare skje gjennom et be
grenset forbruk , og det vil derfor bli en av 
fremtidens viktigste politiske oppgaver å 
mane til måtehold. Vårt forbrukersam
funn må bli et måteholdssamfunn. 

I dag oppfordres vi til å forbruke. For
bruk gir inntekter til næringslivet, det 
gjør bedriftene konkurransedyktige og 
skaper økonomisk vekst i samfunnet. Vi 
fråtser i ufornybare lager-ressurser og 
overbeskatter de fornybare. Søpledun
kene fy lles stadig hurtigere opp av for
brukernes avfall. Dyrebare materialer 
brennes eller gjemmes under dype lag av 
sand og jord. Gruvene utarmes, og metal
lene havner der ingen kan gjenvinne dem. 

Samfunnet er i vekst. På overflaten er 
alt bare bra. Det er velstand i landet, og 
politikerne blir gjenvalgt. 

En viktig hjørnestein i dette forbruker

samfunnet er reklamen. Daglig blir våre 
behov skjerpet og fornyet. Hvor man fer
des i bybildet, møter man slagord og fris
tende bilder. I tusener av butikkvinduer, 
pa daglige reiser i trikk og buss, i ukebl a
der og I dagspressen slår reklamen mot 
oss. Man kan ikke gjennomleve en nor
mal arbeidsdag uten å motta dens impul
ser. - Og hva slags impulser er dette 
egentlig '! La oss se litt pa reklamens tek
nikk, og hvordan behov skapes og opp
rettholdes. 

A skape positive assosiasjoner 

En av de mest utbredte teknikker he
står i at varen presenteres sa mmen med 
noe som er varen uvedkommende. Hen
sikten er at man skal assosiere det uv ed 
kommende med varen og derved oppnå 
en positiv innstilling til produktet. Ek
sempler på slik reklame er sigaretter med 
et flott landskap som bakgrunn, varer 
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presentel1 i eksklusive menneskelige mil virket 
jøer eller med en sportslig og ungdomme videt, 
lig ramme. Intet av dette forteller noe om slags 
varen som sådan, og slik fremstilling av blir s 
uvedkommende forhold er pr. definisjon ogma 
usaklig. 

HuEn annen vanlig fremgangsmåte er 
bruk av såkalte vurderingsdommer i teks Vi h~ 

ten. Med vurdringsdom menes et subjek men, 
tivt utsagn som gjør krav på objektivitet. krum~ 

Utsagnet kan hverken bevises eller mot ner til 
bevises. Det antar gjerne former som: sjen p 
«Alt går bedre med .», «S elvt illiten 9-tall 
øker ved bruk av ... », «Vart produkt SOl 
er verd å eie», «Den motebevisste vel tis-ga' 
ger ... », osv. vi at I 

Dette fører oss over til den del av re fortriJ 
klamen som spiller på folks mindrever tiveril 
dighetsfølelser, komplekser og kontakt Vi 
vanskeligheter. Svært ofte finner vi begge naiv. 
de to nevnte usakligheter iblandet slik og bel 
reklame. Problemer som tidligere ikke tene' 
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m res samfunnet er reklamen, Daglig blir vare presentert i eksklusive menneskelige mil virket som noen ekte belastning for indi reklame dersom den ingen virkning 
,t slikt behov skjerpet og fornyet. Hvor man fer jøer eller med en sportslig og ungdomme videt, blåses her opp, tett fulgt av alle hadde. Ofte står psykologer bak, og de 
et be des i bybildet, møter man slagord og fris lig ramme. Intet av dette forteller noe om slags midler til å kurere ulykken. Folk kjenner de menneskelige reaksjoner og 
en av tende bilder. I tusener av butikkvinduer, varen som sådan, og slik fremstilling av blir selvopptatte og finner stadig nye feil motiverin ger. Absurd reklame er ofte den 

:Iver å på daglige reiser i trikk og buss, i ukebla uvedkommende forhold er pr. definisjon og mangler som må bøtes på. vi husker best, og alle inntrykk lagres i 
rsam- der og i dagspressen slår reklamen mot usaklig. und erbevisstheten og påvirker våre pre

Humo ristisk reklameoss. Man kan ikke gjennomleve en nor En annen vanlig fremgangsmåte er feranser. 
:. For mal arbeidsdag uten å motta dens impu l bruk av såka lte vurderingsdommer i teks Vi har også den humoristiske rekla Norge har en streng reklamelov, sam
t, det ser. - Og hva slags impulser er dette ten. Med vurdringsdom menes et subjek men, som gjennom ordspill og andre men lignet med mange andre land. Men 
ge og egentlig? La oss se litt på reklamens tek tivt utsagn som gjør krav på objektivitet. krumspring skaper gunstige assosiaSJO hverken uvedkommende forhold eller 
let. Vi nikk, og hvordan behov skapes og opp Utsagnet kan hverken bevises eller mot ner til varen. Selve utførelsen av emballa vurderingsdommer er forbudt. Tilleggs
er og retth o ld es. bevises. Det antar gjerne former som: sjen påvirker også salget, og priser med gave (ti lgift) er bare forbudt dersom den 
edun «Alt går bedre med .». «Selvtilliten 9-tall har en god effekt på kjøperen. er betinget av kjøp og mangler naturlig

A skap e po si t ive assosiasjonerv for øker ved bruk av ... », «Vart produkt Som et siste eksempel kan nevnes gra sammenheng med hovedvaren. Loven 
~ria l er En av de mest utbredte teknikker he er verd å eie» , «Den motebevisste vel tis-gaver i tillegg til hovedvaren. Igjen ser skal imid lertid opp til revisjon i slutten av 
lag av står i at varen presenteres sammen med ger . .. », osv. vi at produktet ikke selges ved sine egne vårsesjonen, og det er å håpe at disse ut
netal noe som er varen uvedkommende. Hen Dette fører oss over til den del av re fortrinn alene, men gjennom kunstig mo vekster på reklamen, og dermed hele vårt 
:dem. sikten er at man skal assosiere del uved klamen som spiller på folks mindrever tivering. samfunn, blir fjernet. 
ten er kommende med varen og derved oppnå dighetsfølelser, komplekser og kontakt Vi synes ofte reklame er absurd og [ det siste er det blitt skapt en ny form 
et, og en positiv innstilling til produktet. Ek vanskeligheter. Svært ofte finner vi begge naiv. Vi smiler oppgitt av kinoreklamen for reklame, som spiller på det samfunns

sempler på slik reklame er sigareu er med de to nevnte usakligheter iblandet slik og betviler dens virkning. Men produsen bevisste og opplyste mennesket. Vi lures 
uker- et nott landskap som bakgrunn , va rer reklame. Problemer som tidligere ikke tene ville neppe satset så mye penger i til å tro at de krav vi stiller til miljøet blir 
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tilfredsstilt, mens vi samtidig oppfordres 
til å forbruke og forurense ved å kjøpe 
varen. Begreper som naturvern og miljø
vern blir misbrukt, og det er ikke ende på 
alle de produkter som er «miljøvennlige». 
Denne misbruken av miljøvernbegrepet 
har fått slikt omfang at man med reLle 
kan bruke ordet «miljøvernpornografi» 
om fenomenet. 

Der konsumidealet råder 

Mentalt sell I·ører reklamen oss Inn I 
en verden der konsumidealet rader. Sta
tussymbolene er materielle, og livsinnstil
lingen blir materialistisk. Selvopptatt
heten forsterkes, og dette går lett ut over 
vårt samfunnsmessige engasjement. 

Løsningen av øko-krisen krever ikke
materialistiske, samfunnsbevisste bor
gere. Reklamen i sin nåværende form er 
således et alvorlig hinder for innføringen 
av en økopolitikk. Det vi trenger, er sak
lig oppfordring til nedsatt forbruk. Der
ved lettes også forurensningspresset på 
miljøet. Direkte oppfordring til forbruk 
burde begrenses til en slags regulering av 
hva som bør forbrukes, alt etter hvilke 
ressurser som til enhver tid er tilgjenge
lige. F. eks. vil det være riktig å henlede 
oppmerksomheten på en viss varesort 
dersom lengre lagring vil ødelegge varen. 

Et nedsatt forbruk vil i første rekke 
ramme de bedrifter som produserer 
unødvendige og unyttige produkter, der 
behovet holdes oppe på kunstig vis. Ma
terielt sett lever vi over evne, - vi kan bare 
tenke på hvor vanskelig det er å finne på 
gaver til hverandre. Alle nødvendige be
hover dekket; endog de neste av dem 
som er kunstige. 

Vi har råd til et lavere forbruk. Dess
uten er det en økologisk nødvendighet. 

...rett fra leveren... 

IKKE AV 
SVOVELDIOKSYD 
ALENE 

En bygd i vekst. Små påbygde hus 
med en bil foran hver haveport. Et 
ruvende butikksenter i glass og be
tong som ikke står i forhold til kne
lende trehus med halvt utviskede 
bransjes kiIt. I fjæra råtnende fiske
kuttere halvt under vann, glemt av ru, 
sterke hender som arbeider på akkord 
bak nyreiste vegger med maskiner og 
moderne konstruksjoner. 

Rundt bygda, trolsk, blåhvit fjell
kjede omgitt av iskald tibetansk krys
tall-luft. Ren luft som bygdas pione
rer engang fylte lungene med, en arv 
som ble fortrengt langt opp i fjellene 
til etterkommerne. Fortrengt av fa
brikken som har fått innbyggerne til å 
tenke ekspansivt og industrielt. Tenke 
økonomisk vekst når røyken fra lege
ringsverket legger en ugjennomtren
gelig, kvelende kappe over småhus og 
døende fiskebåter. Tenke distriktsut
bygging når sterkt forurenset luft for
andrer rosa spebarnslunger til sorte, 
svampaktige rester. 

Ferrosilisiumverket i Finnfjord
botn er en bagatell i den eksplosive 
forurensning av vår klode. En liten 
enhet som behersker en bygd be
ståend e av enda mindre enheter som 
har resignert overfor industriens sti

gende utnYllel se av jomfruelige natur
områder. Men delle er bare en 
sped begynnelse. Koksverkskomiteen 
i Lenvik viser positiv holdning til reis
ning av et koksverk på samme sted. 
Denne nye kameraten til spy 16.000 
kg svoveldioksyd over Finnsnes hvert 
døgn. 

Sett fra lokalt naturvernsynspunkt 
vil denne forringelse av 10kaJsamfun
nets livsmiljø føre til tragisk under
gang for en naturskjønn bygd. 

En gjennomført destruktiv prosess 
velsignet aven handfull utvalgte som 
prioriterer industriens lokkende 
framtidsperspektiv sett fra økonom
isk synspunkt. 

Kanskje har vi hørt denne histo
rien før. Ikke umulig, for en unik 
skjebne lider ikke Finnsnes, bygda i 
dette aktuelle tilfellet. En bagatell kan 
allikevel være avgjørende bevismate
riale. Denne bygdas framtid gir oss en 
farlig liten bagatell å tenke pa som 
forteller at menneskeheten har funnet 
en løsning pa befolkningseksplosjo
nen. En løsning som langsomt stram
mer kvelertaket pa oss alle. 

Hildemay Pettersen 

NORGES NATURVERNl 


MELDING OM 


VIRKSOMHET 
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gende utnyllelse av joml"ruelige natur
områder. Men dette er bare en 
sped begynnelse. Koksverkskomiteen 
i Lenvik viser positiv holdning til reis
ning av et koksverk på samme sted. 
Denne nye kameraten til spy 16.000 
kg svoveldioksyd over Finnsnes hvert 
døgn. 

Sett fra lokalt naturvernsynspunkt 
vil denne forringelse av lokalsamfun
nets livsmi ljø føre til tragisk under
gang for en naturskjønn bygd. 

En gjennomført destruktiv prosess 
velsignet aven håndfull utvalgte som 
prioriterer industriens lokkend e 
framtidsperspektiv sett fra økonom
isk synspunkt. 

Kanskje har vi hørt denne histo
rien før. Ikke umulig, for en unik 
skjebne lider ikke Finnsnes, bygda i 
dette aktuelle tilfellet. En bagatell kan 
allikevel være avgjørende bevismate
riale. Denne bygdas framtid gir oss en 
farlig liten bagatell å tenke på som 
forteller at menneskeheten har funnet 
en løsning på befolkningseksplosjo
nen. En løsning som langsomt stram
mer kvelertaket på oss alle. 

Hildemay Pettersen 

NORGES NATURVERNFORBUND 


MELDING OM 


VIRKSOMHETEN I 1971 ~ 




ARET 1971. 

1971 har pii m3 nge m~lter vært et begi 
r'or naturvernet. Mengden av saker som NN 
behandle har viSl hetydelig økning. og 
et videre felt enn fN. Også når det gjeld 
nelige naturverninteressen kan vi på grl 
,)kende antall henvendelser og forespørsler 
atel. både fra enkeltpersoner og institusjo 
en påtakelig økning. Derimot har den stigen 
illteressen ikke gitt seg utslag i økende vek. 
tallet. Medlemstallel økte i 1971 med 32 
:\ret før. 

Et positivt utslag av den våknende natu 
tikk vi i forbindelse med Sperstadutvalgets i 
vassdragsvern. Et overraskende stort antall 
nisasjoner og o·ffentlige institusjoner so 
sluttet opp om Sperstadutvalgets syn. 

En viktig henvende1se på naturveifDår 
1971. og den som etter alt å dømme vil f 
betydningen på lang sikt. er beslutningen o 
et naturverndepartement . Et klart naturv 
med intensjonene bak tanken om et natu 
ment. finner vi også i en rekke lovutkast 
fram. Det gjelder lov mot forsøpling av 
fjellov, strandplanlov (vedtatt i 1971) og 
konvensjon. 

Vi fikk i løpet av 1971 tre nye nasjo 
nye naturreservater og ett landskapsverno 

1971 var til dels rreget aven ganske ska. 
debatt, og mye tyder på at det er i ferd 
tallisere seg en mer markert motstand 
enn før. Sett fra naturvernsynspunkt er d 
negativt. dels fordi man nå kan danne s 
bilde av hvor motstanden finnes, og dels for 
ere klima understreker nødvendigheten av 
samler seg om rene og utvetydige standpun 
det gjelder enkel,tsaker og grunnleggende p 

REPRESENTANTSK APSMØTET 1971 
ble holdt i Bodø i dagene 4.-5. juni. 



ARET 1971. 

1971 har p;i Illange l1liiter væ rt et begivenhetsrikt år 
ror naturvernet. Mengden av saker som NNV har kunnet 
behandle har vist betydelig økning. og spenner over 
et videl-e felt cnll rør. Ogs~1 nå r det gjelder den almin
nelige naturverninteressen kan vi på grunnlag av et 
,lkende antall 11envelldelser og forespørsler til sekretari
atet. b:lde fra enkeltpersoner og institusjoner , registrere 
en påtakelig økning. Derimot har den stigende naturvern
interessen ikke gitt seg utslag i økende vekst i medlems
tallet. Medlemstallet økte i 1971 med 32 % mot 50 % 
~'Iret før. 

Et positivt utslag a v den vå knend e naturverninteressen 
tikk vi i forbindelse med Sperstadutvalgets innstilling om 
vassdragsvern. El overraskende stort antall av de orga
ni sasjoner og oHentlige institusjoner som uttalte seg 
sl uttet opp om Sperstadutvalgets syn. 

En viktig henvendelse på naturvernårets område i 
1971. og den som etter alt å dømme vil få den største 
betydningen på lang sikt. er beslutningen om å opprette 
et naturverndepartement . Et klart naturvernsyn i tråd 
med intensjonene bak tanken om et naturverndeparte
ment. finner vi også i en rekke lovutkast som ble lagt 
iram. Det gjelder lov mot forsøpling av naturen, ny 
fjellav, strandplanlov (vedtatt i 1971) og ny reinbeite
konvensjon. 

Vi fikk i lQ\pet a v 1971 tre nye nasjonalparker, tre 
nye naturreservater og ett landskapsvernområde. 

1971 var til dels preget aven ganske skarp naturvern
debatt, og mye tyder på at det er i ferd med å utkrys
tallisere seg en mer markert motstand mot naturvern 
enn før. Sett fra naturvernsynspunkt er dette ikke bare 
negativt. dels fordi man nå kan danne seg et klarere 
bilde av hvor motstanden finnes , og dels fordi det streng
ere klima understreker nødvendigheten av at naturvernet 
samler seg om rene og utvetydige standpunkter, både når 
det gjelder enkeltsaker og grunnleggende prinsipper. 

REPRESENTANTSKAPSMØTET 1971 
ble holdt i Bodø i dagene 4.-5. juni. Protokoll fra 

møtet er gjengit.t i « Norsk Natur» 1lI" . 3-71. s. 98-108. 
Her bri nges et resy me. 

J {Ipningstalen ga formannen. Odd [nhn e, en oversikt 
over de fremskritt som naturvernet kunne registrere 
det forløpne år. S,c rl ig fremhevet han forbedringer i lov
sektoren. Han omtalte Sperstadutvalgets· innstilling om 
vern eplan for vassdrag som et godt grunnlag i arbeidet 
for å få s ikret en del vassdrag fO'r ettertiden. Videre 
berørte han spørsmil! i forbindelse med kraftkrevende 
industri. luftforurensinger, Nordsjøoljen m. v. Han av
si uttet med il behandle en del sentrale organisasjons
spørsm ~d og takket alle fri villige medarbeidere for deres 
innsats. 

Debatten i forbindelse med hovedlinjene for forbun
dets virksomhet konsentrerte seg om det fremlagte «Ar
beidsprogram» og om «Retningslinjer for arbeidet». Det 
var enighet om å bruke arbeidsprogrammet utad og 
sørge for stadig ajourføring ved en komite som skal ha 
saken un.der oppsikt. Det var enighet om å bruke «ret
ningslinjene» som intern rettesnor inntil de, bl. a . etter 
vurdering i kretsforeningene, har funnet sin endelige 
form. 

Sperstadutvalgets innstilling om verneplan ble inngå
ende drøftet og man ble bl. a . enige om hvordan NNV 
skulle behandle saken videre. Representantskapet fattet 
vedtak som påla landsstyret å gi arbeidet med verne
planen høyeste prioritet. 

Generalsekre/æren redegjorde for «Aksjon Hardanger
vidda» og meddelte at aksjonen ville ble ført videre til 
en verneplan er vedtatt. 

Oddlaug Brunvall og Per Hamburg (begge NoNV) 
orienterte om planer for utnytting av vannkraften i Salt
fjell-området. Representantskapet vedtok å sende et brev 
til Regjeringen med krav om en totalvurdering og sam
let plan for området før inngrep settes i verk. 

Bjarne Bugge (FNV) redegjorde for kraftverkpJanene 
i Alta-Kautokeinovassdraget og de konsekvenser regu
leringene kunne få for klima, bosetting, plante- og dyre
liv m. v . Han anmodet om støtte fra NNV, hvilket ble 
lovet. 

Magnar Narderhaug (landstyret) hadde utarbeidet en 
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skriftlig redegjøeise om Svalbard og naturvernet. Disku
sjo:1en førte til vedtak om å sende brev til Regjeringen 
med anmodning om at bevarings- og vedlikeholdshen
synet bør være det primære ved ressursforvaltningen 
i Svalbardområdet og at teknisk-økonomiske inngrep 
bør være det sekundære. 

Også i forbindelse med drøftinger om Naturvern
lovens § 2 vedtok representantskapet å sende brev til 
Regjeringen med henstilling om straks å sette paragra
fen ut i livet. 

Jaktlovgivningen, som første gang ble behandlet av 
landsmøtet i 1965, ble påny tatt opp, og det ble vedtatt 
å henstille til Regjeringen om straks å ta stilling til Nor
disk Råds forslag av 1963 om grunnprinsipp for jakt
lovgivningen, slik at jaktlov revisjonskomiteen med ut
gangspunkt i et utvetydig prinsippvedtak kunne fullføre 
sitt arbeide. 

Annen dag av forhandlingene var viet interne saker. 
Under behandling av årsmelding, regnskap og budsjett 
fremkom en rekke nyttige kommentarer, særlig med 
sikte på bedring av forbundets økonDmi. Kontingent
satsen på kr. 20,- for årsbetalende medlemmer ble 
gjort gjeldende også for 1972. Ordningen med at kon
tingent for personlige medlemmer i sin helhet tilfaller 
kretsforeningene første år, når medlemstegningen skyldes 
kretsforeningenes verving, ble forlenget «inntil videre». 

Av saker som for øvrig var oppe til drøftelse nevnes 
«Status og kontingentfordeling for kollektivt tilsluttende 
organisasjoner m. v.» og «Naturvernets terminologi». 

Spørsmålet om NVV's forhold til «International 
Union for Conservation of Nature and NaturaI Re
sources» - lUCN - ble inngående drøftet. Det var 
enighet om at NNV bør tre ut av lUCN såfremt ikke 
NNV ved bevilgning fra det offentlige fullt ut blir i 
stand til å representere Norge på en tilfredsstillende 
måte. 

Organisasjonssekretæren redegjorde for arbeidet med 
reorganisering av «Natur og Ungdom». Det ble vedtatt 
å få saken sluttbehandlet av representantskapsmøtet i 
1972. 

Ved valgene trådte styremedlemmene Johan Melander 
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og Loyd Villmo ut. Begge frasa seg gjenvalg. Det samme 
gjaldt varamennene Elin Conradi og Sigv. Normann 
Hanssen. Det nye landsstyres sammensetning fremgår 
av oversikten bakerst i årsmeldingen. 

Valgkomiteen, Aksel Foyen, Ragnar Vik og Einar 
M. Møller ble gjenvalgt. 

Revisjonsfirmaet Johan Engelstad og Jonn Hoen, 
statsaut. revisorer, hadde meddelt at det ikke kunne ta 
gjenvalg. Til ny revisor valgtes statsaut, revisor Henning 
Ziesler, Oslo. 

Neste representantskapsmøte ble besluttet lagt til 
Østlandsområdet; nærmere fastsettelse av sted og tid 
ble overlatt landsstyret og ØNV. 

LANDSSTYRET OG STYREUTVALGET 
hadde i 1971 henholdsvis 4 og 6 møter. Landsstyret be
handlet 74 og styreutvalget 59 saker. 

I 1971 ble arbeidet med å finne fram til en smidigere 
ordning vedrørende forbundets faglige r[ld. komiteer og 
utvalg. 
Faglig råd. 

Et fellesmøte 2. mars 1971 tok sikte på il gi landsstyret 
impulser av organisasjonsmessig karakter. Møtet kon
kluderte med at landsstyret måtte ha full frihet til å 
reorganisere råd, komiteer og utvalg. 

Landsstyret tok sikte på å knytte til seg en stab av 
eksperter i et konsultativt fagutvalg. Når det reises saker 
hvor forbundets engasjement ønskes, kan man her finne 
fagfolk til å utrede saken (ad hoc-utvalg). 

Medlemmene av det konsultative fagutvalget opp
nevnes og får sitt oppdrag av Landsstyret (se organisa
sjonsplanen bakerst). 

Funksjonstiden er 3 år, og følger kalenderåret. Der
som det er gjensidig ønske om det, kan funksjonstiden 
forlenges. 

Komiteer. 

Landsstyret mener at visse spørsmål er av den karakter 
at det er nødvendig å ha permanente komiteer. 

Komiteene er: Fir..anskomite, Prl>gram- og vedtekts

komite og Redaksjonskomite (se organisas 

Mandat for komiteene: 

Finanskomiteen: Komiteen fungerer son 
urgan for landsstyret, men vil også ved di 
ment arbeide for å styrke NNV's økonomi 
ing av aktuelle saker. 

Program- og vedtektskomiteen: Over, 
med vedtak og synspunkter som fremkomn 
foreningene, representantskapet eller landss 
miteen sørge for å fremme forslag til endrin 
til NNV's vedtekter, arbeidspro·gram og ret 
arbeidet. Komiteen skal dessuten kunne fr 
til slike endringer på eget initiativ. 

Redaksjonskomiteen: Redaksjonskomiteer 
for redaktøren og skal bistå ham i arbei 
bundets utadrettede opplysnings- og info 
somhet, herunder bl. a. tidsskrift og andr 
pressetjeneste og annen kontakt med rna 
stillinger, produksjon av Llndervisningsmid 
arbeid i skole- og undervisningssektoren . K 
menkalles når redaktøren eller minst 2 r 

medlemmer ønsker det. 

SEKRETAR TATET 
ble i 1971 styrket ved at Naturvernårets s 
knyttet til forbundet. Per Valset ble ansatt 
sasjonssekretær og Liv Mile som kontordam 

I s.tedet for kontordame Eli Petersen og 
sen som sluttet h.h.v. 30. april og 31. m 
Sagen ansatt fra 1. mai. 

Vedr. sekretariatets bemanning pr. 31. d 
til oversikten bakers.t i årsmeldingen. 

Den kontakt som i 1970 ble taut med mih 
heter med sikte på overtakelse av nye og v 
lokaler, førte ikke fram. 

Sekretariatet har i stedet tatt kontakt 
andre «trangbodde», ideelle organisasjoner, 
et eventuelt fellesarrangement er påbegynt. 



IImo ut. Begge frasa seg gjenvalg. Det samme 
mennene Elin Conradi og Sigv. Normann 
)et nye landsstyres sammensetning fremgår 
~n bakerst i årsmeldingen. 
iteen, Aksel Foyen, Ragnar Vik og Einar 
ble gjenvalgt. 
:firmaet Johan Engelstad og Jonn Hoen, 
"isorer, hadde meddelt at det ikke kunne ta 
il ny revisor valgtes statsaut, revisor Henning 
o. 
:presentantskapsmøte ble besluttet lagt til 
rådet; nærmere fastsettelse av sted og tid 
landsstyret og ØNV. 

RET OG STYREUTVALGET 
l henholdsvis 4 og 6 møter. Landsstyret be
g styreutvalget 59 saker. 

e arbeidet med å finne fram til en smidigere 
irørende forbundets faglige råd. komiteer og 

lØte 2. mars 1971 tok sikte på i'1 gi landsstyret 
organisasjonsmessig karakter. Møtet kon

d at landsstyret måtte ha full frihet til å 

~ råd, komiteer og utvalg. 

·et tok sikte på å knytte til seg en stab av 

t konsultativt fagutvalg. Når det reises saker 

dets engasjement ønskes, kan man her finne 

utrede saken (ad hoc-utvalg). 

ene av det konsultative fagutvaJget opp

år sitt oppdrag av Landsstyret (se organisa

bakerst). 

tiden er 3 år, og følger kalenderåret. Der

gjensidig ønske om det, kan funksjonstiden 


et mener at visse spørsmål er av den karakter 
vendig å ha permanente komiteer. 

e er: FirAnskomite, P!"ngram- og vedtekts

komite og Redaksjom;komite (se organisasjon~planen). 

Mandat for komiteene: 

Finanskomiteen: Komiteen fungerer som rådgivende 
urgan for landsstyret, men vil også ved direkte engasje
ment arbeide fOT å styrke NNV's økonomi til finansier
ing av aktuelle saker. 

Program- og vedtektskomi,teen: Overensstemmende 
med vedtak og synspunkter som fremkommer fra krets
fOTeningene, representantskapet eller landsstyret skal ko
miteen sørge for å fremme forslag til endringer av/ tillegg 
til NNV's vedtekter, arbeidsprogram og retningslinjer for 
arbeidet. Komiteen skal dessuten kunne fremme forslag 
til slike endringer på eget initiativ. 

Redaksjonskomiteen: Redaksjonskomiteen er rådgiver 
for redaktørerr og skal bistå ham i arbeidet med for
bundets utadrettede opplysnings- og inJormasjonsvirk
somhet, herunder bl. a. tidsskrift og andre trykksaker, 
pressetjeneste og annen kontakt med massemedia, ut
stillinger, produksjon av undervisningsmidler og annet 
arbeid i skole- og undervisningssektoren. Komiteen sam
menkalles når redaktøren eller minst 2 av komiteens 
medlemmer ønsker det. 

SEKRETARIATET 

ble i 1971 styrket ved at Naturvernårets sekretariat ble 

knyttet til forbundet. Per Valset ble anSClJtt som organi

sasjonssekretær og Liv Mile som kontordame fra 1. mars . 


I stedet for kontordame Eli Petersen og Liss Jørgen
sen som sluttet h.h.v. 30 . april og 31. mai, ble Edi<t.h 
Sagen ansatt fra 1. mai. 

Vedr. sekretariatets bemanning pr. 31. desember vises 
til oversikten bakerst i årsmeldingen. 

Den kontakt som i 1970 ble tatt med militære myndig
heter med sikte på overtakelse av nye og varige kontor
lokaler, førte ikke fram. 

Sekretariatet har i stedet tatt kontakt med en rekke 
andre «trangbodde», ideelle organisasjoner, drøftelser om 
et everrtuelt fellesarrangement er påbegynt. 

REVISOR . 

Fra l. januar 1971 har forbundets regnskaper vært 
revidert av statsautorisert revisor Henning Ziesler, 
Oslo. 

ØKONOMIEN 

Forbundets økonomiske stilling er fo,rtsatt svak og 
fremgår av vinnings- og tapskonto samt status pr. 31. 
desember 1971 (se årsregnskapet). 

I forhold til 1970 er imidlertid inntektene øket med vel 
kr. 280000,- til totalt kr. 774549,73 og utgiftene med 
ca. kr. 240 000,- til totalt kr. 785 008,53. 

Medlemskontingenten ble i 1971 forhøyet fra kr . 15,
til kr. 20 ,-. 

Bare kontinge~lten for 1971 og restanser fra tidligere 
tIr er inntekstført. Forskuddsbetalte kontingenter for 
1972 er således ikke tatt til inntekt. 

Et.ter initiativ og oppfordring fra maJeren Reidar 
Fritzvold ble det avviklet et kunstlotteri til inntekt for 
Norges Naturvernforbund. 98 bildellde kunstnere deltok 
(se Norsk Natur nr. 2/71). 

125 separate arbeider fra 98 bildende kunstnere ble 
gitt til lotteriet. I tillegg laget Reidar Fritzvold et lito
trykk med titelen «Vinterdag i Nordmarka» i et opplag 
av 375 , hvorav 289 ble trukket ut som ekstragevinster. 

Det ble solgt 211 lodd a. kr. 500,-. Dette ga en 
bruttoinntekt på kr. 105500,-. Utgifter i forbindelse 
med lotteriet beløp seg til kr. 24901,20 slik at netto
gevinsten ble på kr. 80598,80. 

Økningen i avkastninge:1 på fond s utgjør gevinst ved 
salg av aksjer. Kursverdien ved årsskiftet på gjenvære:lde 
verdipapirer "om hører inn under fondene ligger ca. 
kr. 4 500,- høyere enn den bokførte verdi. 

Forbundets søknad om refusjon av utgifter i forbind
else med planlagte vassdragsreguleringer er blitt avslått 
av Industridepartementet, men saken vil bli tatt opp 
igjen. 

Det har i årets løp ikke vært nødvendig å trekke på 
kassekreditten i Christiania Bank og Kreditkasse, som 
utgjør kr. 50000,- . 
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BIDRAG 

Statsbidraget for 1971 ble øket med kr. 100000,
til kr. 200000,- . Som tilleggsbevilgninger mottok NNV 
kr. 30 000,- P~l slutten av året. Direl<to.ratet for Jakt, 
viltstell og ferskvannsfiske ytet kr. 25000, til utgivelsen 
av «N orsk Natur». Norges Statsbaners årlige bidrag 
var P ~l kr. 2000.-. 

Av kommunale bidrag nevnes Oslo med kr. 25000,
Stavtanger kr. 2500,- og Bergen kr. 2000,-. For øvrig 
har en rekke kommuner gitt bidrag fra kr. 100,- til 
kr. 200, -. 

Bidrag fra konsul Viriks legat ble i 1971 forhøyet 
med kr. 15000.- ti l kr. 50000,-. 

NNV har dessuten mottatt bidrag på kr. 5000,
fra h .h.v. Den norske Bryggeriforening, A /S Denofa 
og Lill eborg Fabrikker , Felleskjøpet Oslo og Norsk 
BrændselsoIje A/S. 

«Aksjon» Hardangervidda»s tikronerulling med sikte 
på helsides avisannonser innbrakte kr. 149109,33. Herav 
er foreløpig kr. I 16 738 ,51 disponert. 

Av bundne midler ble det overført kr. 100693,05 fra 
1970. Av disse er det i løpet av 1971 disponert kr. 
34296.15 til form å lene. 

ORGANISASJONSARBEIDET 
KRETSFORENINGENE - MEDLEMSTALLET 

Forbundet hadde i 1971 17 tilsluttede kretsforeninger. 
Oppstillingen på neste side viser de enkelte foreningenes 
og forbundets samlede medlemstall. Som det fremgår av 
oppstillin.gen, økte medlemstallet med 32 prosent. 

Prosentvis 
Kretsforeninger Medl.tall Med\.tall Tilvekst økning 
Personlige medl. 31/12-70 31 /12-71 1971 1971 
Østlandske 5620 7397 l 777 32 
Hedmark 476 640 164 35 
Oppland 475 578 103 22 
Kongsberg 152 280 128 84 
Vestfold1) 610 610 
Aust-Agder 221 271 50 23 
Vest-Agder 217 304 87 40 
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Haugaland 162 395 233 144 
Rogaland 440 545 105 24 
Vestlandske I 566 l 844 278 18 
Møre og R omsdal 670 818 148 22 
Sør-Trøndelag 2838 3013 175 6 
Nord-Trøndelag 569 781 212 37 
Nordland 509 599 90 18 
Troms 278 590 312 112 
Finnmark 81 141 60 74 
Sør-Varanger 68 80 12 18 
Direkte 
tilsluttet NNV 102 123 21 21 
Hovedmedl. 
<t1'lig bel. 14444 19009 4565 32 
Livsvarige 374 371 (3) 
Total 148 I 8 19380 4562 

1) Tidligere under Østl a ndske Naturvernforening. 
Dessuten hadde «Natu r og Ungdom» ved å rsskiftet 

374 medlemmer. 

MEDLEMSVERVING 

Kretsforeningenes verving på det lokale plan har totalt 
gitt best re.sultat i 1971. Første å rs kontingent fra nye 
medlemmer som ble vervet på kretsfo reningen es initiativ 
tilfa lt også i 1971 i sin helhet vedkomme nde forening . 
Som det fremgår av oppstillingen ovenfor har enkelte 
foreninger fordoblet medlemstallet. 

272 000 vervekort ble sendt ut som bilag til «Motor» 
og «Norsk Skoleblad». Forbundet fikk dessuten stilt 
en helside i novembernummeret av «Det Beste» til rådig
het for en verveannonse. 

Med.lemsvervingen i 1971 ga dette resultat: 

Direkte verving i kretsforen ingene 2120medl. 

245000 vervebilag «Motor» nr. 5/1971 1573 » 

Innmeldinger direkte til NNV 1 090 » 

27 000 vervebil ag til 

«Norsk Skoleblad» nr. 22/71 310 » 

Verveannonse «Det Beste» november/ I 971 127 » 

N ye, årlige betalende, hovedpers. 5 220 » 


Vel 400 medlemmer er Jøpet av året 
familiemedlemskap. 

REPRESENTASJON J ANDRE ORGAN/, 

Forbundet representerer Norge i Internat 
for Conservation of Nature and Natural 
(LU .C.N .) . 

I henhold til vedtak på representantskap 
vi l forbundet vurdere forholdet til I.U.c.t 
fortsatt medlemskap, mulighetene for fl påv 
norske representanter i kommisjoner og ut 
bundets økonomiske evne til fl ivareta en tilf 
representasjon. 

Vedr. annen representasjon vises til ove 
å rsmeldingen. 

PROGRAM OG RETNINGSLINJER 

På representantskapsmøtet 1971 ble fre 
til «Arbeidsprogram» og «Retningslinjer f 
Arbeidsprogrammet ble vedtatt og det var 
at det skal nyttes utadvendt. «R et ningslinj 
det» ble vedtatt sendt ut til kretsforeningen 
skulle kunne fremme forslag til endringer. 

DESENTRALISERING AV rORRUNDE 
SEKRETA RIAT 

Etter forslag fra Vestlandske Naturvern 
spørsmålet om desentralisering av forbunde 
ved fremtidige nyansettelser vært inngåend 
representantskapsmøtet, på formannsmøtet 
styret. Hensikten er eventuelt å styrke kretsf 

deres arbeid. 
Spørsmålet vil bli tatt opp igjen på ne 

tantskapsmøte. 

IORMANNSMØTE . 

Etter forslag fra Vestlandske Naturvern 
det den 23. oktober 1971 arrangert et uform 
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Vel 400 medlemmer er i løpet av året gått over til 
familiemedlemskap. 

REPRESENTASJON l ANDRE ORGANISASJONER 

Forbundet representerer Norge i International Union 
for Conservation of Nature and Natural Resources 
(LU.C.N.). 

I henhold til vedtak på representantskapsmøtet 1971 
vil forbundet vurdere forholdet til I.U.C.N., herunder 
fortsatt medlemskap, mulighetene for å påvirke valg av 
norske representanter i kommisjoner og utvalg og for
bundets økonomiske evne til tl ivareta en tilfredsstillende 
representasjon. 

Vedr. annen representasjon vises til oversikten sist i 
årsmeldingen. 

PROG RAM OG RETNINGSLINJER 

På representantskapsmøtet 1971 ble fremlagt utkast 
til «Arbeidsprogram» og «Retningslinjer for arbeidet». 
Arbeidsprogrammet ble vedtatt og det var enighet om 
at det skal nyttes utad vendt. «Retningsl injer for arbei
det» ble vedta.tt sendt ut til kretsforeningene for at disse 
skulle kun.ne fremme forslag til endringer. 

DESENTRALISERING AV rORRUNDETS 
SEK RETA RIAT 

Etter forslag fra Vestlandske Naturvernforening har 
spørsmålet om desentralisering av forbundets sekretariat 
ved fremtidige nyansettelser vært inngående drøftet på 
representantskapsmøtet, på formannsmøtet og i lands
styret. Hensikten er eventuelt å styrke kretsforeningene i 
deres· arbeid. 

Spørsmålet vil bli tatt opr igjen på neste represen
tantskapsmøte . 

FORMANNSMØTE. 

Etter forslag fra Vestlandske Naturvernforening ble 
det den 23. oktober 1971 arrangert et uformelt formanns

møte. Møtet behandlet i det alt vesentlige organisasjons
spørsmål som f. eks. utviklingen av lokallag i fylkene, 
konsultative fagutvalg i distriktene, økonomispørsmål og 
informasjonsarbeid. Enkelte naturvernsaker ble også be
handlet. 

Formannsmøtet diskuterte muligheten av å reorgani
sere konsultative fagutvalg f. eks. i Kri stiansand , Sta
vanger, Bergen, Trondheim og Trom~ø. Tanken fikk 
bred tilslutning og sekretariatet arbeider med å finne 
fram til en hensiktsmessig ordning. 

Det var enighet om at møtet hadde hatt stor verdi, 
men at det muligens ville være like hensiktsmessig med 
distriktsmøter. 

LOKALLAG J FYLKENE 

Den økende interesse for naturvern har ført til at 
det spontant har oppstått selvsten.dige naturvernforen
inger på det helt loka le plan. Dette forhold har aktuali
se,t spørsmålet om hvorvid.t forbundets organisasjon 
bør ha tre ledd (forbund-krets-Iokallag). Saken har vært 
drøftet ved flere anledninger, senest på formannsmøtet, 
uten at spørsmålet har funnet endelig avklaring. Dette 
skyldes først og fremst at naturvernproblemene har 
forskjellig karakter rundt om i la ndet slik at hver krets 
forening selv må finne sin foml, hvilket NNV's vedtek
ter legger opp til. Spørsmålet vil bli tatt opp på kom
mende representantskapsmøte. 

HANDBOK FOR KRETSFORENJNGENE 

Sekretariatet har utarbeidet en håndbok som ajourført 
vil inneholde aktuelt stoff for kretsforeningene. 

NYE PYLKESKRETSFORENINGER 

Østlandske Naturvernforening har tatt skritt til å opp
rette fylkeskretsforeninger i Buskerud, Telemark og øst
fold. 

Innledende kontaktmøter for å avklare interessen 
i fylkene, er avholdt. Det tas primært sikte på å konsti
tuere foreninger i Buskerud og Telemark i mars 1972. 
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NATUR OG UNGDOM (N .U.) 

Under representantskapsmq>tet på Sem i Asker i 1970 
ble en ny organisasjonsform for «Natur og Ungdom» 
behandlet. Representantskapet vedtok «å gi organisa
sjonsformen et prøveår, og så ta saken opp på ny i 
representan;ts-kapsmøtet j 1971 ». 

Virksomheten j prøveåret svarte ikke til forventning
ene, og Ialldsstyret ga derfor sekretariatet i oppdrag å 
legge fram forslag til nyordning. 

I s.amarbeid med N .U.'s kontaktklubb for 1971 , Oslo 
Feltbiologiske Ungdomsforening (O.F.U.) ble det ut
arbeidet forslag til nye vedtekter. På ekstraordinært 
landsmøte i N.U. 30.-31. oktober 1971 ble disse ved
tat t, og retningslinjer for fremtidig virksomhet ble truk
ket opp. 

For å få best mulig kontakt mellom NNV og N .U. 
er forbundet represen tert i N.U.'s styre v /organisasjons
sek retæren:. 

Etter særski lt veditak på representantskapsmø tet i Bodø 
skal vedtektene for N .U . fremlegges for representant 
skapet i 1972 . 

MØTER, KONFERANSER. FOREDRAG, 
BEFARINGER 

Forbundets ansatte har i årets løp tilsammen hOlldt 
omkring 60 fo.redrag på mq>ter i forskjellige organisa
sjoner, skoler m . v . og deltatt i flere konferanser, panel
de.batter og befaringer. 

Antall telefonh envendelser og besøk ved kontoret er 
stadig stigende. H envendelsene gjelder i stor utstrekning 
informasjonsmateriell , f. eks. tiJ skolebruk. 

NATURVERNSAKER 

l. 	FREDNINGER. 

a. 	 Versvik plantefelt, Porsgrunn . 
Etter initiativ fra NNV kjøpte Norsk Hydro i 
1928 et 10-12 da stort omrde på eiendommen 
Versvik i Eidanger. Hensikten med kjøpet var å 
verne bl. a . et par sjeldne o·rkide -arter. Feltet 

har etterhvert godd til med uønsket vegetasjon 
og forbundet fant det mest hensiktsmessig at stell 
og tilsyn ble overtatt av det o{fentiige. Da fore
komsten fortsa tt er verneverdig, fremmet derfor 
forbundet i juli et forslag overfor Kommunal 
departementet om at feltet fredes i medhoJd av 
naturvernlovens § 8 og § Il . 

b. 	 Urskogområde på Totenåsen. 
( slutten av ma:i ble forbundet gjort oppmerksom 
på et meget interes·sant urskogområde på Toten 
årsen. En pl an1a~t utvidelse av Steinsjøen skyte
felt vil ødelegge mulighetene for opprettelse av 
et eve:1tuelt skogreservat her. 
NNV nedsatte et utvalg til å ta seg av saken 
formann i utvalget er lege Sverre Langård. Hen
vendelser er sendt bl. a. Landbruksdepartementet 
og Fo·rsvarsdepartementet, fylk esmannen i Opp
land og 0. Toten kommunestyre. Kommunal
departementets administrasjon for friluftsliv og 
naturvern og natu rverninspektøren anser området 
fo r verneverd ig. Noen avgjørelse foreligger ikke. 

c. 	 Sandebukta i Vestfold. 
Med utgangspunkt i Sandebuktas verneverdi skrev 
forbundet i september til Norges Vassd rags- og 
elektrisitetsvesen med innvendinger mot Sande 
kommunes planer om kloakkutslipp. Samtidig ble 
det hensti!Jt til Norges Vassdrags- og elektrisitets· 
vesen å ta kontakt med de øvrige berørte sentral
mynd igheter med sikte på å få utarbeidet en fler
bruksplan for området. 

2. 	 VASSDRAGSREGULERINGER, ANNEN 
ENERGIUTNYTTELSE 

a. 	 Verneplanen for vassdrag. 
Som neVJ1Jt i å rsmeldingen for 1970, ble Sperstad
utvalgets rapport fremlagt den 30.12.1970. Rap
porten ble bl. a . overlevert Vassdragsvesenets 
Hovedstyre som la fram sin innstilling til Indu
stridepartementet den 24. juni . 
H ovedstyrets forslag er vesentlig då rligere enn 

den plan som er trukket opp i Sperst 
innstilling. Man ønsker bl. a. å tre 
Sperstadu.tvalgets verneplan de mest 
vassdragsområder og konsesjonsbehan( 
drag som her berøres, ett for ett. D 
f. eks. Hardangervidda, Jotunheimen Ol 
Hovedstyret mener at Femunden bør 
Forbundets styre, de nedsatte aksje 
og spesialutvalg, samt sekretariat, har 
saken spesiell oppmerksomhet i det f 
Fo-rbundet leverte den 30. s'eptembel 
uttalelse til Industridepartementet hv( 
linjene fo.r ressursutnyttelsen i Spersta( 
generelle del ble understøttet. Det b 
fremholdt at Sperstadrapporten må 
grunn for den verneplan Stortinget 
ikke Hovedstyrets innst illing som 1
som et rent partsinnlegg. NNV fores 
at ytterligere 7 vassdrag blir vernet 
streket Femundmarkas, Hardangervid 
heimens, Saltfjell ets og Finnmarkvidd 
betydning for naturvernet. Også Sp. 
gets forslag om at det får fortsette sitt 
sikte på en verneplan nr. 2 fikk forbu 
og NNV pekte i den forbindelse på 
23 vassdrag som her bør komme med. 
Endelig ble det pekt på at myndighet 
må ta i bruk virkemidler som redusen 
i energiforbruket i Norge. 
Forbundet har gjennom hele året drøf 
vurdert sitt arbeid med vernepla.nen, 
met fram til føl gende konklusjon: P.g 
uventede sterke oppslutning om Sperst 
verneplan, og NNV's uttalelse om de 
NNV det riktig å innta en avventene 
inntil Industridepartementets framle, 
foreligger. Forbundet skal imidlertid 
og ko:ordinere virksomheten til fors 
sjonsgrupper rundt om i landet. Ved 
er Kommunaldepartementet og lndu 
mentet i ferd med å utarbeide en stor 
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etterhvert godd til med uønsket vegetasjon 
forbulldet fant det mest hensiktsmess.ig at stell 
tilsyn ble overtatt av det offentlige. Da fore

nsten fortsatt er verneverdig, fremmet derfor 
'bundet i juli et forslag overfor Kommunal
Jartementet om at feltet fredes i medhold av 
:urvernlovens § 8 og § 11. 
skogområde på Totenåsen . 
lutten av mai ble forbundet gjort oppmerksom 
et meget interessant urskogområde på Toten

en. En planlagJt utvidelse av Steinsjøen skyte
t vil ødelegge mulighetene for opprettelse av 
eve!1tuelt skog reservat her. 
-.IV nedsatte et utvalg til å ta seg av saken 
mann i utvalget er lege Sverre Langård. Hen
l.delser er sendt bl. a. Landbruksdepartementet 
Forsvarsdepartementet, fylkesmannen i Opp

:d og ø. Toten kommunestyre. Kommunal
Jartementets administrasjon for friluftsliv og 
:urvern og naturverninspektøren anser området 

verneverdig. Noen avgjørelse foreligger ikke. 
ldebukta i Vestfold. 
~d utgangspunkt i Sandebuktas verneverdi skrev 
bundet i september til Norges Vassdrags- og 
ktrisitetsvesen med innvendinger mot Sande 
nmunes planer om kloakkutslipp. Samtidig ble 

henstiLt til Norges Vassdrags- og elektrisitets
:en å ta kontakt med de øvrige berørte sentraI
ndigheter med sikte på å få utarbeidet en fler
Iksplan for området. 

DRAGSREGULERINGER, ANNEN 
:GIUTNYTTELSE 

"up/anen for vassdrag. 
TI nevrut i årsmeldingen for 1970, ble Sperstad

algets rapport fremlagt den 30.12.1970. Rap

"ten ble bl. a . overlevert Vassdrag!>vesenets 

,vedstyre som la fram sin innstilling til Indu

departementet den 24. juni. 

ved styrets forslag er vesentlig dårligere enn 


den plan som er trukket opp i Sperstadutvalgets 
innstilling. Man ønsker bl. a. å trekke ut av 
Sperstadutvalgets verneplan de mest verc1ifulle 
vassdragsområder og konsesjons.behandle de vass 
drag som her berøres, ett for ett. Dette gjelder 
f. eks. Hardangervidda, Jotunheimen og Saltfjellet. 
Hovedstyret mener at Femunden bør utbygges. 
Forbundets styre, de nedsatte aksjonskomiteer 
og spesialutvalg, samt sekretariat, har viet denne 
saken spesiell oppmerksomhet i det forløpne år. 
Forbundet leverte den 30. september en fyldig 
uttalelse til Industridepartementet hvor retnings 
linjene for ressursutnyttelsen i Sperstadrapportens 
generelle del ble understøttet. Det ble dessuten 
fremholdt at Sperstadrapporten må legges til 
grunn for den verneplan Stortinget skal vedta, 
ikke Hoveds,tyrets innstilling som NNV anser 
som et rent partsinnlegg. NNV foreslo des·suten 
at ytterligere 7 vassdrag blir vern-et og under
streket Femundmarkas, Hardangerviddas, Jotun
heimens , Saltfjellets og Fi nnmarkviddas sentrale 
betydning for naturvernet. Også Sperstadutval 
gets forslag om at det får fortsette s.itt arbeid med 
sikte på en verneplan nr. 2 fikk forbundets støtte 
og NNV pekte i den forbindelse på til sammen 
23 vassdrag som her bør komme med. 
Endelig ble det pekt på at myndighetene snarest 
må ta i bruk virkemidler som reduserer økningen 
i energiforbruket i Norge . 
Forbundet har gjennom hele året drøftet og nøye 
vurdert sitt arbeid med verneplanen, og er kom 
met fram til følgende konklusjon: P.g.a . den noe 
uventede sterke oppslutning om Sperstadutvalgets 
verneplan, og NNV's uttalelse om denne, finner 
NNV det riktig å innta en avventende holdning 
inntil Industridepartementets framlegg i saken 
foreligger. Forbundet skal imidlertid bl. a. støtte 
og koordinere virksomheten til forskjellige ak
sjonsgrupper rundt om i landet . Ved årets utløp 
er Kommunaldepartementet og Industrideparte
mentet i ferd med å utarbeide en stortingspropo-

SlSJon om verneplanen. Saken er bebudet stor· 
tingsbehandlet våren 1972. 

b. 	 «Aksjon Hardangervidda», 
justerte kursen for sin virksomhet da Sperstad
utvalgets i nnstilling forelå ved årsski Etet 1970/71. 
Fra å være no·e som av mange ble oppfattet som 
en protestaksjon mot kraftutbygging, ble aksjo
nen lagt om til en ren støtteaksjon for det syn et 
flertall i Sperstadutvalget ga uttrykk for. Aksjo
nens nye linje fremgår best av følgende «opprop» 
som ble formulert i januar 1971: 
«Hardangervidda er et naturområde uten side
stykke i Europa. Landskapets variasjonsrikdom, 
det enestitende plante- og dyrelivet og mengden 
av vann og vassdrag gjør denne høyfjellsletten 
til et uerstattelig og uvurderlig område både for 
friluftsliv og naturopplevelse, og for naturviten
skapelig og arkeologisk forskn.ing. 
Som alle områder med arktisk karakter er Har
dangervidda ytterst sårbar. Særlig alvorlig er 
manipulering med vannet, som ikke bare etter 
Iter skjemmen.de spor, men som forstyrrer selve 
balansen i naturen. En vassdragsregulering er en 
irreversibel pro>sess - naturen gå~ tapt for all· 
tid. I forvaltningen av naturressursene har vi 
plikt til å se fremover: Kommende generasjoner 
må sikres adgang til naturopplevelse og til urørt 
natur som forskningsfelt og referanseområder. 
Vi er glade for at det samlede Sperstadutvalg 
understreker Hardangerviddas verdi som natur
område, og henstiller til Regjering og Storting å 
slutte seg til det prinsipale standpunkt som fler 
tallet i utvalget gir uttrykk for: 
«Hardangervidda vernes mot videre utbygging».» 
Henvendelser om å avgi uttalelser overfor myn
dighetene i tråd med dette opprop ble sendt til en 
lang rekke organisasjoner. Likeledes ba man en
keltpersoner om å støtte aksjonen med sin under
skrift på oppropet, eller om man ønsket, på en 
mer «persorcl.i'g» preget variant av oppropet. 
En oversikt vil ha interes-se. 
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Organisasjoner som har avgitt uttalelse: Medl.tall 
Den norske Turistforepjng 70000 
Kongsberg og Omegn Turistforening 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 38000 
Norsk Zoologisk Forening 2000 
Norsk Botanisk Forening 2000 
Norsk Ornitologisk Forening 2000 
Norsk Speidergutt-Forbund 27000 
Norsk Speiderpikeforbund 11000 
Foreningen til Ski-idrettens Fremme 43000 
Landslaget for Reiselivet i Norge (taler på 
vegne av turist- og reiselivsorganisasjonene) 1 000 
Norsk Folke Ferie 
Norges Automobilforbund 230000 
Foreningen ti1 Dyrenes Beskyttelse 
Dyrenes Beskytter 
Norges Dyrebeskyttelsesforbund 
Noregs Ungdomslag 30000 
Kunstnernes Hus 
Bildende Kunstneres Styre 
Landsforeningen Norske Malere 500 
Kunstnerforbundet 
Unge Kunstneres Samfund 
Senterungdommens Landsforbund 8000 
Kristelig Folkepartis Ungdom 7000 
Unge Høyres Landsforbund 70000 
Norges Unge Venstre 8000 
Norges· Konservative Studentforbund 
Totalt ca. 600000 

Underskri ftskampanjer. underskr. 
Kronerulling - 9 helsides avisannonser 
(oppropet) 14900 
Spredte, lokale underskriftskampanjer 
(oppropet) 8908 
Underskri ftskampanje Hallingdal 
(egen tekst) 767 
Underskriftskampanje Numedal/ 
ø. Buskerud (egen tekst) 6037 
Underskriftskampanje Vinje i Telemark 
(Møsstrånd) (egen tekst) 174 

Vitenskapelig personale v/Oslo Universitet 
(egen tekst) 	 378 
Vitenskapelig personale v/Museene på 
Tøyen (egen tekst) 	 94 
Leger v/Rikshospitalet (egen tekst) 242 
Totalt ca . 	 31500 
For å oppnå disse resultater har det vært produsert 
forskjellig materiell og vært arrangert en rekke 
møter, både i Oslo og i distriktene. Det har hele 
tiden vært nær kontakt med presse, radio og T.v. 
Aksjonen har hatt gleden av et godt samarbeid 
med et stort antall personer. 
«Aksjon Hardangervidda» er ikke avblåst . Først 
når Industridepartementets innstilling om verne
planen for vassdrag foreligger på nyåret, vil 
standpunkt om aksjonens opphør eller forlengelse 
blir tatt . 

C. 	 Femunden . 
Femundutvalget har i 1971 arbeidet videre for 
å sikre Femunden og Trysilelva, først og fremst 
mot kraftutbygging, men også mot andre skade
Jjge inngrep og bruksformer. Sperstadutvalgets 
forslag om varig vern mot kraftutbygging av Fe
mundvassdraget er blitt sterkt s.tøttet og bør føre 
til en tilsvarende prioritering nå r verneplanen 
for vassdrag blir klar i 1972. Femundutvalgets 
øvrige arbeid har som forutsetning at regulerings
planene blir skrinlagt, og at det tas sikte på en 
framsynt disponering av vannressursene i Fe
mundvassdragets nedbørsfel.t, slik at de natur
gitte verdier og muligheter blir bevart og utnyttet 
utfra prinsippene for naturvern . I denne sammen
heng er det naturlig å peke på arbeidet med å 
sikre Tufsingas delta som naturreservat. Som
meren 1971 ble det foretatt inngående studier 
med dette for øye. 

d. 	 Aurlandsdalen, partsrettigheter. 
NNV reiste krav om å få delta i skjønnet i Aur
landsdalen som representant for almenheten. Hen
sikten var å få anledning til å nedlegge påstand 

for skjøn.nwetten om eventuelle tiltak 
geren burde bli pålagt for å verne n 
mulig under utbyggingsarbeidet. 
Oslo L ysverker motsatte seg vårt k 
ble behandlet i herredsretten, som 2e 

avviste vårt krav om partsrettigheter. 
NNV anket til lagmannsretten, so 
saken Il. februar 1971. Lagmannsret 
samme resultat som herredsretten, 
vesentlig forskjellig syn på såvel det 
som det materiell -rettsJige grunnlag f 
Retten fant også at saken gjaldt et 
prinsippiell og almen interesse som ik 
ligget for domstolene tidligere. Sakso 
ble derfor ikke idømt. 
Saken ble den 23 . april anket til H 
bevisopptak ble avholdt 28. oktaber. 
vil antakelig behandle saken i april /m 

e. 	 Områdene syd jol' Hardangervidda. 
Ytterligere store naturinngrep er un, 
ging i områdene sØr for Hardanger 
dragsreguleringer i Røldal/Suldal, U 
Bykleheiene, veibygging og anlegg av 
På grunlag av bl. a . disse planer bes 
styret i mars å opprette et eget utval 
dat å overvåke den pågående teknis 
av heiområdene sør for Hardangervid< 
Reidar Fritzvold ble oppnevnt som 
utvalget. 
Ved brev til Kommunaldepartement 
NNV om at anlegg av den planlag 
mellom Kvanndal og Songa ble u 
senere tidspunkt å bli innarbeidet i 
fullstendig dispaneringsplan. 
I forbindelse med planene om regule: 
Otra og vassdragene innenfor Ulla/Fø 
skrev NNV i oktober til Kommunald 
og ba om at planene måtte utsette 
inkorporeres i vurderingsmaterialet t 
komiteen for Agder og Rogaland . 
vi har fått opplyst, akter komiteen 
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nskapelig personale v/ Oslo Universitet 
'n tekst) 378 
;nskapelig personale v/Museene på 
en (egen tekst) 94 
er v/Rikshospitalet (egen tekst) 242 
alt ca. 31500 
å oppnå disse resultater har det vært produsert 

;kjellig materiell og vært arrangert en rekke 
:er, både i Oslo og i distriktene. Det har hele 
n vært nær kontakt med presse, radio og T.v. 
:jonen har hatt gleden av et godt samarbeid 
I et stort antall personer. 
~sjon Hardangervidda» er ikke avblåst. Først 

Industridepartementets innstilling om verne
len for vassdrag foreligger på nyåret, vil 
dpunkt om aksjonens opphør eller forlengelse 
tatt. 

lunden. 
lUndutvalget har i 1971 arbeidet videre for 
kre Femunden og Trysilelva, først og fremst 

kraftutbygging, men også mot andre skade
inngrep o.g bruksformer. Sperstadutvalgets 

Jag om varig vern mot kraftutbygging av Fe 
ldvassdraget er blitt sterkt s.tøttet og bør føre 
en tilsvarende prioritering når verneplanen 
vassdrag blir klar i 1972. Femundutvalgets 
ge arbeid har som forutsetning at regulerings
lene blir skrinlagt, og at det tas sikte på en 
nsynt disponering av vannressursene i Fe
ldvassdragets nedbørsfelt, slik at de natur
~ verdie.r og muligheter blir bevart og utnyttet 
a prinsippene for naturvern. I denne sammen
~ er det naturlig å peke på arbeidet med å 
~ Tufsingas delta som naturreservat. Som
en 1971 ble det foretatt inngående studier 
I dette for øye. 

landsdalen, partsrettigheter. 
V reiste krav om å få delta i skjønnet i Aur
lsdalen som representant fO'r almenheten. Hen
~n var å få anledning til å nedlegge påstand 

for skjønnsretten om eventuelle tiltak som utbyg
geren burde bli pålagt for å verne naturen mest 
mulig under utbyggingsarbeidet. 
Oslo Lysverker motsatte seg vårt krav. Tvisten 
ble behandlet i herredsretten, som 29. mai 1970 
avviste vårt krav om partsrettigheter. 
NNV anket til lagmannsretten, som behandlet 
saken 11. februar 1971. Lagmannsretten kom til 
samme resultat som herredsretten, men med et 
vesentlig forskjellig syn på såvel det prosessuelle 
som det materi·ell-rettslige grunnlag for resultatet. 
Retten fant også at saken gjaldt et spørsmål av 
prinsippiell og almen interesse som ikke har fore
ligget for domstolene tidligere. Saksomkostninger 
ble derfor ikke idømt. 
Saken ble den 23 . april anket til Høyesterett og 
bevisopptak ble avholdt 28 . oktober. Høyesterett 
vil antakelig behandle saken i april /mai 1972. 

e. 	 Områdene syd for Hardangervidda . 
Ytterligere store naturinngrep er under planleg
ging i områdene sør for Hardangervidda: Vass 
dragsreguleringer i Røldal /Suldal , Ulla/Førre og 
Bykleheiene, veibygging og anlegg av kraftlinjer . 
På grunlag av bl. a . disse planer besluttet lands
styret i mars å opprette et eget utvalg med man
dat å overvåke den pågående tekniske utnyttelse 
av heiområdene sør for Hardangervidda. 
Reidar Fritzvold ble oppnevnt som formann i 
utvalget. 
Ved brev til Kommunaldepartementet i april ba 
NNV om at anlegg av den planlagte kraftlinje 
mellom Kvanndal og Songa ble utsatt for på et 
senere tidspunkt å bli innarbeidet i en samlet og 
fullstendig disponeringsplan. 
I forbindelse med planene om regulering av Øvre 
Otra og vassdragene innenfor Ulla/Førre-området, 
skrev NNV i oktober til Kommunaldepartementet 
og ba om at planene måtte utsettes og istedet 
inkorporeres i vurderingsmaterialet til landsdels
komiteen for Agder og Rogaland. Etter hva vi 
vi har få tt opplyst, akter komiteen å foreta en 

gjennomgripende og helhetlig planlegging av hei

områdene sØr for vidda, et arbeid NNV støtter 

fullt ut. 

Vi gjør oppmerksom på at NNV allerede på det 

nåværende tidspunkt går inn for vern Funning

landheiene, mot enhver regulering av Suldalsvann, 

mot ytterligere reduksjon av vannføringen i Otra 

mellom Hartevann og Bossvann og mot det plan 

lagte kjempernagasin i Urarvanntraktene. 


f . 	 Interessekonflikter på Svalbard . 
I forbindclse med planene om O'ljeboring på 
Svalbard, rettet forbundet i mars en henstilling 
til Justis-, Industri-, Kommunal- og Landbruks
departementet om at: l) Naturvernloven. snarest 
måtte bli gjort gjeldende for Svalbard, 2) at 
forslaget om etablering av naturreservat på Edge
øya/Barentsøy og planene om oljeboring i de 
samme områder måtte behandles. under ett, og 
at 3) særskilte forskrifter for prøveboring, pro
duksjon m. v. burde iverksettes før man tillot 
naturinngrep . 
NNV hevdet at økologiske hensyn måtte bli til
lagt avgjørende vekt såvel ved utforming av fo·r
skrifter som ved praktisk virksomhet, på bakgrunn 
av de klare internasjonale naturvernforpliktelser 
som Norge ifølge Svalbardtraktaten er tillagt. 
Regjeringen vedtok så den 28. mai forskrifter 
for Svalbard og Jan Mayen som bl. a . innebærer 
at planer om virksomhet av fo'rskjellig art i våre 
arktiske strøk ikke kan iverksettes før de er god 
kjent av sentralmyndighetene. 
Kong Karls Land ble fredet som naturreservat 
ved Kgl. res.. av 22. april. Naturvernmyndig 
hetene utreder nå spørsmålet om naturverntiltak 
for øvrige deler av Svalbard (bl. a . Edgeøya og 
Barentsøya) . 
Forbundets representantskap henvendte seg i juni 
til Regjerirngen og uttrykte tilfredshet med de 
gjennomførte tiltak . Man uttrykte videre ønske 
om sterkere biologisk forskningsi'nnsats, styrking 
av sysselmannens. oppsyn samt eg.en naturvern
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, 	 - l tettbygd strøk må ikke motoren ~konsulentsti11ing for Svalbard. Det ble understre ter og organisk avfall fra sprit- og gjærproduk
unødig.ket at de mest verneverdige deler av Svalbard sjon, ut i Kattegat. 

måtte sikres som reservater/nasjonalparker, idet 
forbundet mener at bevarings- og vedlikeholds
hensynet er det primære i disse områder. 

3. 	 VANNFORURENSNiNG. 

a. 	 Utvalg for renere vann i Skagerak, Kattegat og 
Oslofjorden (SKA .KAT .OS.). 
I samarbeid med Østlandske Naturvernforening 
tok Vestfold Naturvern våren 1971 initiativet 
til å danne en opinionsskapende skandinavisk 
pressgruppe bestående av representan>ter fra en 
rekke organisasjoner, med sikte på å sanere for
urensingen.e i Skagerak, Kattegat og Oslofjorden. 
Ved siden av initiativtakerne, er følgende norske 
organisasjoner med I gruppen: Oslofjordens 
Fiskerlag, Østlandske Fiskeriselskap, Noregs Sil
desalslag, Norges Dykkerforbund , Aust- og Vest
Agder Naturvern. 
Den organisasjonsme5sige oppbygging er tenkt 
lagt opp på følgende måte: Hvert land etablerer 
sin grunnseksjon. Hver seksjon velger et styre, og 
fra hvert landsstyre velges representanter til et 
skandinavisk styre. 

b. 	 Dumping i havet av avfallsprodukter fra tysk 
industri. 
I slutten av mars kunne avisene fortelle at tyske 
redere hadde dumpet store mengder giftstoffer 
i havet og a t en ny last ville gå fra vest-tysk havn 
i april. 
Foranlediget av disse meldinger sendte NNV et 
brev til forbundskansler Brandt med anmodning 
om at avfallsstoffene måtte lagres und.er stren.geste 
kontroll. Den sterke opinion i mange land har 
bidratt sterkt til at giftavfall heretter behandles 
langt mer forsvarlig. 

c. 	 Dansk avfallsdumping i Kattegat. 
Danske fabrikker planla i mai å lede betydelige 
mengder avfallsprodukter, bl. a. honnonprepara-

NNV vendte seg i dette tilfelle til statsminister 
Baunsgaard og fikk hl svar at saken ville bli be
handlet aven vanndomstol og at omfattende 
undersøkelser ville bli satt igang før en eventuell 
tillatelse til utslipp ble gitt. 

ti. 	 Divase vannforurensingssaker . 
Etter at lov om vern mot vannforurensing (av 26. 
juni 1970) ble iverksatt, er det gjort gjeldende 
generell plikt til innsendelse av søknad om utslipp. 
Søknadsdokumentene blir lagt ut til offentlig 
ettersyn og melding om dette kunngjøres i Norsk 
Lysi ngsblad. 
Sekretariatet har i løpet av året gjort det til regel 
å klippe ut slike meldinger og sende dem til den 
kretsforening saken berører. Eventuelle reaksjo
ner sendes vanligvis Norges vassdrags- og elektri
sitetsvesen direkte fra kretsforeningene. 

e. 	 Oljeulvinnin[.! på den norske del av kontinental 
sokkelen. Våre myndigheter er for tiden i ferd 
med å utarbeide planer over alternative iland
føringssteder og transportmetoder for Nordsjø
oljen. Både borearbeidet, transportsystemene og 
lagringsmetodene innebærer risiko for oljesøl. 
NNV sendte i august et brev til Statens oljeråd 
hvor vi ba om å bli holdt mest mulig løpende 
orientert om planene for ilandføring og lagring. 
Forbundet har ikke mottatt svar på henvendelsen. 

4. 	 LUFTFORURENSING, STØY. 

a. 	 Bilen som lultforurenser. 
NNV rettet i september en henvendelse til Regjer
ingen med anmodning om at det snarest hle 
iverksatt strenge restriktive tiltak for å redusere 
avgassutslippene fra bilmotoren. Av konkrete for
slag brevet inneholder, kan nevnes: 
- All bensin som omsettes innenlands skal være 

blyfri i løpet av 5 år. 

- Obligatorisk årlig kontroll og juste 
motoren..~ 

- Intensivert by-og trafikkplanleggin 
på å hindre høye lokale konsentr, 

-	 Reduksjon av privatbilismen i bye 
en vel utbygget kollekti·vtransport . 

Forbundet har for tiden til vurderin 
oppfinnelse som i vesentlig grad syne 
skadevirkningene av avgassutslipp fra 

b. 	 Supasonisk luftfart . 
Det er fm tiden igang tre prosjekter f 
av passasjerfly med marsjhastighet 
lydens (det amerikanske Boeing SSl 
sovjetiske Tupolev TU 144 og det f. 
Concorde). Indikasjoner og realistisk 
tyder på at slik ferdsel representerer 
for det menneskelige miljø. 
I brev av Il. januar anmodet NNV 
departementet om å ta initiativ til a 
blir innført totalforbud mot superso 
over norsk land- og sjøterritorium o 
målet tas opp i Nordisk Råd med 
liknende bestemmelser også blir ive 
øvrige nordiske land. 

5. JORDFORURENSING 

a . 	 Plan tevernmidler. 
Forbundets sekretariat har i løpet av 
og bearbeidet materiale om dette emn 
på en henvendelse til myndighetene 

j 
ri b. Sur nedbør. 

NNV ble av Industridepartementet i j 
om en uttalelse i forbindelse med et s 
lemsforslag til Nordisk Råd om tiltak 
sjon av svovelutslipp til atmosfæren. 
Som kjent fører slike utslipp bl. a. 
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'

l tettbygd strøk må ikke mo.to.ren holdes igang duksjo. n av produksjo.nsevnen i jo.rd o.g fiskeo.g o.rganisk avfall fra sprit- og gjærproduk
unødig. vann, ko.rrosjonsskader m . v. , ut i Kattegat. '\ 

- Obligato ri sk å rlig kontroll o.g justering av bil· I sin uttalelse støttet NNV det svenske fo.rslagV vendte seg i dette tilfelle til statsminister 
m o.toren. o.g uttalte videre at forbud mo.t alt utslipp tilnsgaard og fikk til svar at saken ville bli be J - Interrs ivert by-o.g trafikkplanlegg ing med tanke atmosfæren av unøytrabserte sure bestanddel er diet av en vanndomsto.l o.g at omfattende 
på å hindre høye lokale ko.nsentrasjoner. burde overveies. Likeledes anbefalte NNV atersøkelser vi ll e bli satt igang før en eventuell 

- R eduksjon av privatbilismen i byene gjenno.m det til FN -konferansen i 1972 ut formes et felles tel se til utslipp ble gitt. 
en vel utbygget kollektivtransPo.rt. no.rdisk standpunkt i saken. 

erse vannforurensingssaker . 
Fo.rbun.det har for tiden til vurdering en norsk c. Nordisk miljøvernkonvensjon. .r at Io.V om vern mot vannfo.rurensing (av 26. 
oppfinnelse som i vesentlig grad synes å redusere NNV har gitt full støtte til et svensk medlems1970) ble iverksatt, er det gjort gj eldende 
skadevirkningene av avgassutslipp fra bilmo.toren. forslag ti l No.rdisk R åd o.m fellesnordisk miljøerell plikt til innsendelse av søknad om utslipp . 

b. Supersonisk luftfart . vernkonvensjon. Formålet med denne er at man.nadsdo.kumentene blir lagt ut til o.ffentlig 
Det er fo.r tiden igang tre prosjekter fo.r utvikling i det nasjonale lovverk likestiller nabolandenesrsyn o.g melding o.m dette kunngjøres i No.rsk 
av passasjerfly med marsjhastighet større enn miljøverninteresser med landets egne. ingsblad. 
lydens (det amerikanske Bo.eing SST 2707, detretariatet har i løpet av året gjort det til regel 
so.vjetiske TUPo.lev TU 144 og det fransk/ britiske lippe ut slike meldinger o.g sende dem til den n. MOTORISE RT FERDSELConco.rde). Indikasjo.ner o.g realistiske antakelser:sfo.rening saken berører. E ventuelle reaksjo
tyder på a t slik ferdsel representerer en reell fare Sammen med No.rges Sko.geierforbund, No.rsk AIsendes vanli,gvis No.rges vassdrags- o.g elektri
for det menneskelige miljø. mennin gsfo. rbund , No.rsk Bonde- og småbrukarlag og tsvesen di,rekte fra kretsfo.renin gene. 
I brev av Il. jan uar anm o.det NNV Samferdsels Skogeierforeningen av 1950 rettet NNV i mars en 

~utvinning på den norske del av kontinental
departementet o.m å ta initiati v til at det straks henvendelse til Ko.mmunaldepartementet o.m at det

'w len. Våre myndigheter er fo.r tiden i ferd 
blir innført to.talforbud mo.t supersonisk luftfart blir nedsatt et utvalg so.m får i o.Ppdrag snarest å

I å utarbeide planer o.ver alternative iland
over norsk land· og sjøterritorium o.g at spØrs utarbeide fo.rs lag til lovregler fo.r moto.risert ferdsel 

ngssteder og transportmetoder for No.rdsjø
målet tas opp i N ordisk R åd med sikte på at i naturen . Svar er ikke mottatt. 

n. Både bo.rearbeidet, transportsystemene og 
li knende bestemmelser o.gså blir iverksatt i de

'ingsmetodene innebærer risiko. fo.r o.ljesøl. 
øv rige nordiske land . 

V sendte i august et brev til Statens o.ljeråd 7. PLAN, BEBYGGELSE 
r vi ba om å bli holdt mest mulig løpende a. M idlertidig byggeforbud i høvfjellet. 
:ntert o.m planene fo.r ilandføring o.g lagring. I brev til Regjerir;gen av 18. juni støttet NNV 
bundet har ikke mottatt svar på henvendelsen. og Norges Jeger- og Fiskerforbund et forslag

5. JORDFOR URENS ING 
fra LO o.m at det straks blir iverksatt midlertidig 

a. Plan tevernmidler . byggefoTbud i høyfj ellet. 
~ORURENS/NG, STØY. Forbundets sekretariat ha r i løpet av å ret samlet Det ble spesielt pekt på at det midlertidige Io.vfor

o.g bea rbeidet materiale om dette em ne med tanke bud primært må gi vå re myndigheter tid til ån som luftforurenser . 
på en henvendelse til m yndighetene våren 1972. utarbeide en permanent lov for disponering avV rettet i september en henvendelse til Regjer

b. Sur l1edbør. høyfjellstrøkene heri medregnet skog·bjørke-beltet:n med anmo.dn ing o.m at det sna rest ble 
NNV ble av Industridepartementet i juli anmodet (fjellplanlov), samordne bestemmelser i Io.vverketksatt strenge restriktive tiltak fo.r å redusere 
om en uttalelse i forbindelse med et svensk med og gjøre seg ferdig m ed generalplanarbeidet. lssut~lj'ppene fra bilmo.to.ren . Av ko.nkrete for
lemsfors lag til Nordisk R åd om tiltak for reduk Søknader om dispensasjon fra fo rbud et bør av·brevet inneholder, kan nevnes: 
sjon av svovelutslipp til atmo.sfæren. gjøres av et høyere fo.rvaltningso.rgan enn komI\ll bensin som o.msettes innenlands skal være 
So.m kjent fører slike utslipp bl. a. til sterk re· munen . Under henvisning til vår ho.ldning 'Jlyfri i løpet av 5 å r. 
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i dette brev, har NNV anmodet A lS Andstor 
om å stille planene om hyttebygging i høyfjellet 
i bero . 
l svarbrevet fra Kommunaldepartementet av 16. 
juli heter det bl. a. at «departementet arbeider 
med spørsmålet om forslag til spesielle reguler
ende bestemmelser for grunnutnyttingen i fjell
områdene, even.tuelt som egen lov eller innarbei
det i bygningsloven eller annen lov søm tar sikte 
på en totalregulering av all arealutnytting.» 

b. 	 Plan for utnylfelsen av Oslomarka. 
Ved brev til NNV fra Kommunal- og arbeids
departementet av 23. oktober anmodet departe
mentet forbundet om en uttalelse i forbindelse 
med departementets utkast til opplegg fo·r det 
videre arbeid med en. plan for Oslomarka . 
Utkastet inneholdt bl. a. forslag om midlertidig 
lov som gir departementet fullmakt til å kontrol
lere utnyttelsen av Marka. NNV støttet lovfor
slaget under forutsetning av at loven får vernet 
av Marka som hovedregel og at dispensasjon til 
vegbygging, skoggrøfting, bruk av plantevernmid
ler og andre inngrep blir sjeldne unntak som bare 
gis på grunnlag aven totalvurdering etter at spørs
målet har vært forelagt alle berørte interesser. 
Også forslaget om at det utarbeides en perma
nent flerbruksplan for utnyttelsen av Marka ble 
støttet. 
I departementets brev ble det også foreslått opp
rettelse av et rådgivende utvalg som skal fungere 
i en to-tre-års planleggingsperiode. NNV var fore
slått representert i dette utvalg og i svarbrevet 
ga forbun.det med enkelte forbehold uttrykk for 
at man var interessert i å være med. 

c. 	 Plan for Vikerfjellområdet, Buskerud. 
Ringerike reguleringsvesen har tatt opp arbeidet 
med en samordnet planlegging av Vikerfjell
området. 
I denne forbindelse sendte NNV i juli et brev til 
Ringerike kommune, hvor vi innstendig anmodet 
om at området omkring Vikerfjell ble inkludert 

i planene om dannelse av et naturreservat i Vass
fartraktene og at området i sterkest mulig grad 
blir vernet mot menneskelig påvirkning, så som 
utstrakt flatehogst, sprøyting og gjødsling av 
skog, drenering av myrer, biltrafikk og turisme. 
Dersom disse vernetiltak blir gjennomført, synes 
Vikerfj'ellområdet sammen med Vassfaret fortsatt 
å kunne egne seg s.om en fullgod biotop for vår 
siste, faste bjørnestamme. Området vil dessuten 
kunne bli et meget verdifullt naturreservat og re
feranseområde for en rekke økologiske aktiviteter. 

d . 	 NGO's planlagte administrasjonsbygg på Tanberg 
moen, Ringerike . 
Etter anmodning fra Kirke- og undervisnings

departementet avga NNV den 24. februar en ut

talelse i denne sak. 

NNV pekte på at bygget var tenkt reist på en 

sentral kolle i bygda - et område med verdifulle 

fornminner i et landskap preget av rolige har 

moniske linjer. Bygget ville forstyrre miljøet om

kring fornminnene, legge beslag på dyrkbar jord 

og virke som et fremmedelement i kulturlandska

pet. 

NNV ble senere underrettet om at Kirke- og 

undervisningsdepartementet i et brev til Kom

munaldepartementet, under henvisning til uttalel

sene fra NNV og Universitetets Oldsaksamling 

ba om at «Det søkes frem til en annen plassering 

av Norges Geografiske Oppmålings nybygg». 


8. 	 ANDRE TEKNISKE INNGREP 

a. 	 Kraftlinje iSjodalen. 
Hovedstyret i Norges Vassdrags- og elektrisitets
vesen ga den 14. oktober A fS Eidefoss konsesjon 
til «å bygge og drive en ca. 37,5 km lang kraft
ledning fo'r 22 KV nominellspenning fra Rands
verk til Gjendesheim med avgrening til Bessheim 
i Vågå kommune». 
NNV påanket avgjørelsen til Industridepartemen
tet idet vi hevdet at endelig avgjørels.e i saken 

først burde bli tatt etter at Stortinge 
handlet verneplanen for vassdrag. Kra 
dessuten få innflytelse på plassering ~ 
tuell hyttebebyggelse iSjodalen. 
Forbundet ble av Justisdepartement 
met klagerett. (Industridepartementet 
vurdert, og avvist klagen) . 

9 . 	 DYRELIV. JAKT, FANGST OG FISK 

Forbundet har fortsatt sitt arbeid for b 
truede dyrearter. I en henvendelse til 
for jakt. viltstell og ferskvannsfiske, krev 
på ny totalfredning av alle rovfugler, og 
nødvendigheten av at fredningen også m 
hønsehauk. 
Ettersom både Jaktloven og Naturvernl 
adgang til fredning av pattedyr og fugl 
bundet sett nødvendigheten aven koor< 
arbeidet på dette felt. Forbundet invit 
representanter for Jaktadministrasjonen 
departementet) og Administrasjonen for f 
naturvern (Kommunaldepartementet) til 
samarbeid om rovdyrsaken ble drøftet. 
I en henvendelse til de to departementet 
tok forbundet på ny opp de fire store 
skjebne. Her ble det bl. a. foresl ått fredl 
og bjørn i hele landet, fredning av jerv i 
og yngletidsfredning av jerv og gaupe i 
Samtidig foreslo forbundet opphevelse 
premiesystemet og innføring aven enklo 
når det gjelder erstatning for skader på 
årsaket av de store rovdyrene. 
De store rovdyrene var også tema på 
naturvernorganisasjonenes møte i Stockho. 
ber, der det ble vedtatt en henstilling til 
om å ta skritt til å sikre disse artel 
Norden. 
Viktige resultater ble oppnådd på dette 
AUe rovfugler og ugler ble fredet, og de 
mai innført fredning for ett år av ulv 
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nene om dannelse av et naturr~ervat i Vass
ktene og at området i sterkest mulig grad 

vernet mot menneskelig påvirkning, så som 
akt flatehogst, sprøyting og gjødsling av 
, drenering av myrer, biltrafikk og turisme. 
om disse vernetiltak blir gjennomført, synes 
,rfjellområdet sammen med Vassfaret fortsatt 
nne egne seg som en fullgod biotop for vår 

faste bjørnestamme. Området vil dessuten 
e bli et meget verdifullt naturreservat og re
seområde for en rekke økologiske aktiviteter. 
's planlagte administrasjonsbygg på Tanberg
. Ringerike. 

anmodning fra Kirke- og undervisnings
rtementet avga NNV den 24. februar en ut
se i denne sak. 

pekte på at bygget var tenkt reist på en 
al kolle i bygda - et område med verdifulle 

minner i et landskap preget av rolige har
iske linjer. Bygget ville forstyrre miljøet om

fornminnene, legge beslag på dyrkbar jord 
irke som et fremmedelement i kulturlandska

ble senere underrettet om at Kirke- og 
rvisningsdepartementet i et brev til Kom
aldepartementet, under henvisning til uttaleI

fra NNV og Universitetets Oldsaksamling 
m at «Det søkes frem til en annen plassering 
orges Geografiske Oppmålings nybygg». 

E TEKNISKE INNGREP 

Itlinje iSjodalen. 
edstyret i Norges Vassdrags- og elektrisitets
n ga den 14. oktober A/S Eidefoss konsesjon 
(å bygge og drive en ca. 37,5 km lang kraft
ing for 22 KV nominellspenning fra Rands
~ til Gjendesheim med avgrening til Bessheim 
i.gå kommune». 
V påanket avgjørelsen til Industridepartemen
idet vi hevdet at endelig avgjørelse i saken 

først burde bli tatt etter at Stortinget hadde be

handlet verneplanen for vassdrag. Kraftlinjen ville 

dessuten få innflytelse på plassering aven even

tuell hyttebebyggelse iSjodalen. 

Forbundet ble av Justisdepartementet innrøm

met klagerett. (Industridepartementet har senere 

vurdert, og avvist klagen). 


9. 	 DYRELIV. JAKT. FANGST OG FISKE 

Forbundet har fortsatt sitt arbeid for bedre vern av 
truede dyrearter. I en henvendelse til Direktoratet 
for jakt. viltstell og ferskvannsfiske , krevet forbundet 
på ny totalfredning av a11e rovfugler, og understreket 
nødvendigheten av at fredningen også måtte omfatte 
hønsehauk. 
Ettersom både Jaktloven og Naturvernloven åpner 
adgang til fredning av pattedyr og fugler, har for
bundet sett nødvendigheten aven koordinering av 
arbeidet på dette felt. Forbundet inviterte derfor 
representanter for Jaktadministrasjonen (Landbruks
departementet) og Administrasjonen for friluftsliv og 
naturvern (Kommunaldepartementet) til et møte der 
samarbeid om rovdyrsaken ble drøftet. 
I en henvendelse til de to departementet i desember 
tok forbundet på ny opp de fire store rovdyrenes 
skjebne. Her ble det bl. a. foresl å tt fredning av ulv 
og bjørn i hele landet, fredning av jerv i Sør-Norge. 
og yngletidsfredning av jerv og gaupe i hele landet . 
Samtidig foreslo forbundet opphevelse av skudd
premiesystemet og innføring aven enklere ordning 
når det gj elder erstatning for skader på husdyr for
årsaket av de store rovdyrene. 
De store rovdyrene var også tema på de nordiske 
naturvernorganisasjonenes møte i Stockholm i novem
ber, der det ble vedtatt en henstilling til regjeringene 
om å ta skritt til å sikre disse artenes fremtid 

t 	 Norden. 
Viktige resultater ble oppnådd på dette felt i 1971. 
Alle rovfugler og ugler ble fredet, og det ble fra 28. 
mai innført fredning for ett år av ulv i hele riket 

og av bjørn i fylkene Oppland og Buskerud. Tidlig 
på året ble Landbruksdepartementets forsk.. ifter for 
bruk av fosforglyserin til kråkefangst opphevet, og 
alle tillatelser til fangst av rovvilt med gift ble til
bakekalt . 

10. LOVGIVNING/ADMINISTRATIVE VEDTAK 

a. 	 Fjellov. 
Med enkelte, mindre reservasjoner gir forbundet 
i en uttalelse av 19. mars utkastet til ny fjellov sin 
støtte. Man har særlig påpekt verdien av at den 
utredende komite lar naturvernhen:synet prege de 
foreslåtte regler om disponering av de natur
ressurser som faller innenfor lovens område. 

b. 	 Sirandplanlov . 
Ten uttalelse av 25. januar 
- støtter NNV forslaget om ny strandplanlov 
- understreker vi betydningen av at naturvern 

kommer inn som et overordnet planprinsipp og 
- presiserer vi behovet for naturfaglig sakkunn

skap i planleggingen. 
Forbundets eneste innvending mot innstillingen 
er at myndigheten for godkjenning av strand
planer ikke må tilligge fylkesmannen, men ved
kommende departement. 
Lovforslaget ble vedtatt av Odelstinget 4. desem
ber utcn at vår innvending ble tatt til følge. 

c. 	 Lov om vern mol forsøpling av naturen. 
Sosialdepartementet har sendt ut til uttalelse et 
forslag om egen forsøplingslov . Dersom forslaget 
vedtas, vi-I loven av 19. juni 1970 om adgang til 
å forby bruk av visse typer engangsemballasje. 
bli opphevet . 
Motivene bak forslaget har sitt utspring i rene 
naturvernbetraktninger og lovforslaget vil, dersom 
det vedtas, få et forholdsvis bredt virkeområde. 
Forbundet sa seg i en uttalelse i mars tilfreds med 
utkastet men understreket at lovens intensjoner 
i praksis ville stå og falle med et effektivt oppsyn. 
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d. 	 Ny reinbeitekonvensjon m ellom Sverige og N orge. 
Etter anmodning til Utetlriksdepartementet fikk 
NNV oversendt utkast til ny reinbeitekonven~jon 
mellom de to land. Sve!lska Naturskyddsforenin
gen ble av Naturvårdsverket anmodet om å uttale 
seg og i vårt brev til Landbruksdepartementet av 
22. desember beklager forbundet at en sak av 

dcrme karakter ikke får samme behandling i de to 

land. 

NNV sa seg stort sett enig i utkastet til ny kon

vensjon, men ga uttrykk for at man måtte være 

forsiktig med hogst i skogbandet mot høyfjellet. 

NNV nærte også bekymring for de estetiske virk

ninger av det store omfang av sperregjerder, spe

sielt de som berører nasjonalparkene og innvirk

ningen på f. eks. elgtrekk. Planer om slike gjerder 

burde forelegges fylkets naturvernkonsul ent. NNV 

protesterte mot planene om anlegg av gjerde in

nen Dividal nasjonaJpark. 

Endelig ga NNV uttrykk for at konvensjonen 

ikke bør ha så lang gyldighetstid som 30 år, og 

foreslår J5 år isteden. 

Et effektivt kontrollapparat til å overvåke be

stemmelsene, må etableres. 


e. 	 Grunnprinsippet i jak/lovgivningen . 
I henhold til vedtak på representantskapsmøtet i 
juni ble det sendt anmodning til Regjeringen om 
straks å ta standpunkt til Nordisk Råds rekom
mandasjon av 19. februar 1963, slik at jaktlov
revisjonskomiteen, med utgangspunkt i et utve
tydig prinsippvedtak. umiddelbart kan fullføre 
sitt viktige arbeid med en ny, eventuelt revidert 
jaktlov. Det forutsettes at den nye/reviderte lov 
vil gi truede dyrearter et effektivt vern. 
Den nevn.te rekommandasjon går som kjent ut på 
«at der i jagt- og fredningslovgivningen lægges 
det princip til grund, at pattedyr og fugle er 
totaJfrædede, for så vidt der ikke uttrykkeligt i 

f. 	 Na/urvernet og departementsordningen. 
I en uttalelse fra NNV til Regjeringen av 2. april, 
lovgivningen er gjort undtagelser herfra .» 

heter det bl. a. «Med utgangspunkt i stortings
debatten om Regjeringens tiltredelseserklærin.g har 
Norges Naturvernforbunds styre drøftet natur
vernets plass i den offentlige sentraJadministra
sjon. Vår konklusjon er: 
J. 	 Det haster med opprettelsen av et eget depar

tement som primært skal ivareta ikke-kommer
sielle interesser i utnyttelsen av landets areaJer 
og ressurser. 
I dette departement må naturvernet - slik 
det er definert i naturvernlovens § l - få en 
sentral stilling. 

2. 	 Departementets navn bør være: «Det Kgl. 
departement for naturvern». 

Forbundet finner det innlysende at etablering av 
et departement i tråd med våre synspunkter ikke 
løser den endelige avveiningsprosess som er nød
vendig ved den konkrete saksbehandling. 
Denne interesseavveining og da s.pesielt i større 
kontroversielle saker vedrørende ressursdisponer
ing, bør ikke skje på et nivå lavere enn regjerings
plan, - det ]}ør derimot overveies etablering av 
et overdepartemental/ organ direkte underlagt 
Statsm i ni steren .» 

g. 	 Naturvernlo vens § 2. 
Følgende henstilling ble den 5. juni sendt Regjer
ingen: «I lov av 19. juni 1970 om naturvern heter 
det i § 25. første punktum: «Denne lov trer i kraft 
J. juli 1970, dog slik at § 2 trer i kraft først fra 
den tid Kongen bestemmer.» 
EtteT Norges Naturvernforbunds oppfatning er 
det lovens § 2 som i relasjon til bestemtnelsene i 
§ 1 gjør loven til noe langt mer enn en frednings
lov. Den er nøkkel paragrafen som skal sikre en 
fornuftig forvaltning av våre naturress.urser. 
Norges Naturvernforbunds representantskap sam 
let til møte i Bodø vil derfor henstille til Regjerin
gen at lovbestemmelsell straks blir satt ut i l.ivet 
og at deM intensjoner blir håndhevet». 

h. 	 Norske naturressurser og EEC. 
I de pågående forhandlinger om Norges forhold 

til EEC, synes spørsmålene som reiser 
!Jindelse med et effektivt. natur- og m 
langsiktig disponering av landets natu 
ressurser ikke å være tilstrekkelig belyst 
No,rges Naturvernforbund fant prob 
dette felt så fundamentale at de burd 
gjenstand for egen utrednin;e:. 
I brev av 25. mars henstilte derfor N 
gjeringen å iverksette en slik utredning 
på klarlegge de konsekvenser en even 
tilknytn.ing ville få for en langsiktig o 
fundert disponering av norske naturrese 
Vår henvendelse ble av Regjeringen 
Utenriksdepartementet som i Itovemb 
at saken var forelagt KommunaJdep 
Det het videre i Utenriksdepartemente 
at det v<,x nedsatt en arb-eidsgruppe 
av representanter for Kommunal- og 
partementet, Handelsdepartementet, N 
strifo,rbund og Utenriksdepartementet 
gjennomgå EFs foreliggende planer 
vernområdet, med s.pesiell vekt på tiltal 
u rensninger, og søke å vurdere Norge. 
nenfor et EF-samarbeid på dette feit». 
Departementet lovet {\ komme tilbake 
når ytterligere materiale foreligger. 

Il.ANDRE NATURVERNSAKER 

a. 	 Forskole for sivilarbeidere - undervi.\ 
turvern. 
NNV ble sommeren 1971 av Justisdep 
anmodet om å lage en skisse til undervi 
legg i naturvern innenfor rammen av el 
fO>fskole for sivilarbeidere. 
Forbundet har presentert et forholdsvi1 
detaljert utkast til undervisningsplan. 

b. 	 Telemark distriktshøgskole - studiere. 
turvern. 
Forbundet har også kommet med en l 
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det bl. a. «Med utgangspunkt i stortings
tten om Regjeringens tiltredelseserklæring har 
es Naturvernforbunds styre drøftet natur

ets plass i den offentlige sentraladministra
. Vår konklusjon er: 

et haster med opprettelsen av et eget depar
ement som primært skal ivareta ikke-kommer
ielle interesser i utnyttelsen av landets arealer 
gressurser. 

dette departement må na.turvernet - slik 
iet er definert i naturvernlovens § 1 - få en 
entra.! stilling. 
epartementets navn bør være: «Det Kgl. 

epartement for naturvern». 
undet finner det innlysende at etablering av 

epartement i tråd med våre synspunkter ikke 
den endelige avveiningsprosess som er nød

ig ved den konkrete saksbehandling. 
ne interesseavveining og da spesielt i større 
roversielle saker vedrørende ressursdisponer
bør ikke skje på et nivå lavere enn regjerings
, - det bør derimot overveies etablering av 
verdeparlemenlalt organ direkte underlagt 

smi nisteren .» 
rvernlovens § 2. 

,ende henstilling ble den 5. juni sendt Regjer
n: 	 «I lov av 19. juni 1970 om naturvern heter 
i § 25, første punktum: «Denne lov trer i kraft 
li 1970, dog slik at § 2 trer i kraft først fra 
tid Kongen bestemmer.» 

:r Norges Naturvernforbunds oppfatning er 
lovens § 2 som i relasjon til bestemmelsene i 
gjør loven til noe langt mer enn en frednings-
Den er nøkkelparagrafen som skal sikre en 

uftig forvaltning av våre naturressurser. 
ges Naturvernforbunds representantskap sam
il møte i Bodø vil derfor henstille til Regjerin
at lovbestemmelsen straks bli·r satt ut i livet 
t dens intensjoner blir håndhevet». 
ske naturressurser og EEC. 

pågående forhandlinger om Norges forhold 

til EEC, synes spørsmålene som reiser seg i for
"bindelse med et effektivt. natur- og miljøvern og 
langsiktig disponering av landets natur og natur
ressurser ikke å være tilstrekkelig belyst. 
Norges Naturvernforbund fant problemene på 
dette felt så fundamentale at de burde gjøres til 
gjenstand for egen utredning. 
I brev av 25. mars henstilte derfor NNV til Re
gjeringen å iverksette en slik utredning med sikte 
på klarlegge de konsekvenser en eventuell EEC
tilknytning ville få for en langsiktig og økologisk 
fundert disponering av norske naturressurser. 
Vår henvendelse ble av Regjeringen oversendt 
Utenriksdepartementet som i november opplyste 
at saken var forelagt Kommunaldepartementet. 
Det het videre i Utenriksdepartementets svarbrev 
at det V8X nedsatt en arbeidsgruppe bestående 
av representanter for Kommunal- og arbeidsde
partementet, Handelsdepartementet, Norges Indu
striforbund og Utenriksdepartementet som «skal 
gjennomgå EFs foreliggende planer på miljø
vernområdet, med spesiell vekt på tiltak mot for
urensninger, og søke å vurdere Norges plass in
nenfor et EF-samarbeid på dette felt». 
Departementet lovet il komme tilbake til saken 
når ytterligere materiale foreligger. 

Il. ANDRE NATURVERNSAKER 

a. 	 Forskole for sivilarbeidere - undervisning i na
turvern. 
NNV ble sommeren 1971 av Justisdepartementet 

anmodet om å lage en skisse til undervisningsopp

legg i naturvern innenfor rammen aven eventuell 

fo,rskole for si,vilarbeidere. 

Forbundet har presentert et forholdsvis fyldig og 

detaljert utkast til undervi~ningsplan. 


b. 	 Telemark distriktshøgskole - studieretning i na
turvern. 
Fo'rbundet har også kommet med en uttalelse til 

en innstilling om naturvernundervisning ved denne 
skolen. Opplegget virket etler NNV's mening for 
ambisiøst, i retning av reell høyskoleutdannelse, 
og NNV ga derfor uttrykk for at det snare!>t bør 
iverksettes en koordinering på landsplan av under
visningstilbudet og kompetans.espørsmålet på dette 
felt. 

c. 	 Planer om nalurvernakademi ved Svanvik folke
høgsko{e, Finnmark. 
Denne saken ble drøftet allerede på represen
tantskapsmøtet i 1970 hvor tanken om opprettelse 
av et slikt akademi fikk tilslutning. 
Finnmark Naturvern. var initiativtaker i denne 
saken. Planene hadde vært uformelt drøftet med 
representanter for våre myndigheter og hadde 
også vært forelagt en rekke institusjoner til ut
talelse. Reaksjonen hadde overalt vært meget 
positiv. 
Foreningen er for tiden i ferd med å utarbeide 
skisser til undervisningsplan, administrasjonsord
ning, kostnadsoverslag, forslag til selve bygget 
m.v. 

Forbundet antar at saken vil bli forelagt myndig

hetene til realitetsbehandling våren 1972. 


INFORMASJONSVIRKSOMHET 
TIDSSKRIFTET 

«Norsk Natur» utkom med fire nummer. Opplaget 
pr. nr. var 27 000 eks., samlet opplag 108000. Distribu
sjon til medlemmer, abonnenter og offentlige organer 
har gjennomsnittlig ligget på ca. 23 000 eks. Restoppla
get har vært brukt i verveØyemed. Årgangens samlede 
sidetall var 140. 

I forbindelse med overgang til offset-trykk er produk
sjonen rasjonalisert ved at hele årgangens omslag tryk
kes under ett ved årets begynnelse. Dette betyr en be
sparelse på ca. 9 000 kr. 
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ANDRE PUBLIKASJONER 

Ved årets utgang var følgende tre, større publika
sjoner levert til trykking: 

«Hvem steller med hva innen naturvernet». En hånd
bok med oversikt over alle organisasjoner, offentlige 
institusjoner m. v. som i sin virksomhet tangerer natur
vernspørsmå!. Boken får et omfang på ca. 250 sider i 
format A4. Stipendiat Alf Inge Jansen ved Universitetet 
i Bergen har Forestått det omfattende arbeidet med inn
samling og bearbeiding av materialet. 

«Litteratur om natur». En omfattende, annotert bi
bliografi over den viktigste tilgjengelige litteratur på 
naturvernområdet. Boken blir på ca. 100 sider i format 
A5. Forfatter er mag. art. Bredo Berntsen (Universi
tetsbiblioteket). 

«Svovelregnet». En innføring i problemene (årsak og 
virkning) omkring den sure nedbøren. Publikasjonen 
blir på ca. 60 sider. Forfatter er cand. real. Oddvar 
Skre, Botanisk Institutt ved Norges Landbrukshøgskole. 

Forbundets arbeidsprogram, vedtatt på representant
skapsmøtet 1971, er trykt i et opplag på 10000 eks. 
Trykksaken er delt ut i forbindelse med møter, til 
enkeltpersoner som har vært interessert i medlemskap 
m. v. Bare et lite restopplag er tilbake ved årets utgang. 
For samme formål er forbundets vedtekter trykt i nytt 
opplag. 

Årsmeldingen for 1970 ble trykt i et opplag på 1000 
eks. Etterspørselen har vært minimal. 

I Forbindelse med verveaksjoner ble trykt et dobbelt 
prospektkort i farger, opplag 275000 eks. (Se under 
verving.) Kortet, som etter avriving av innmeldelses
talongen , var ment brukt som vanlig prospektkort, var 
påtrykt forbundets navn og adresse. 

I forbindelse med «Aksjon Hardangervidda»s tikrone
rulling er det utarbeidet helsides avisannonser (i alt 9) 
og trykksaker (kort med opprop, innbetalingskort). 

Naturvernplansjen som i 1970 ble utgitt i samarbeid 
med forsikringsselskapet Samtrygd, er trykt i nytt opp
lag, laminert og i større format, og distribuert til ca. 
5000 skoler. Til landets turistforeninger er det levert 

150 innrammede eksemplarer til opphenging på turist
hyttene. 

PRESSE - RADIO - FJERNSYN 

Direkte fra forbundet til landets aviser og NRK er 
det sendt ut 18 pressemeldinger. Meldingene har stort 
sett fått god mottakelse i avisene, og flere av dem er 
kommet med i nyhetssendingene i radio og fjernsyn . 
I forbindelse med representantskapsmØtet ble det dess
uten sendt ut 4 pressemeldinger via NTB's mann i 
Bodø. 

Etter at offentlighetsprinsippet i forvaltningen ble 
satt ut i livet, har NTB 's mann i departementet ved 
flere anledninger snappet opp våre henvendelser til myn
dighetene, noe som har resultert i flere NTB-meldinger 
om forbundets virksomhet. 

I forbindelse med starten på tikrone-rullingen for 
«Aksjon Hardangervidda» ble det arrangert et større 
møte der pressen var tilstede. 

Som vanlig har den alminnelige kontakten med masse
media gjennomgående vært god. Enkelte aviser har vist 
en noe negativ og til dels kritisk holdning overfor natur
vern generelt og også overfor forbundet. På den annen 
side har en rekke aviser som har spesielt naturvern
interesserte medarbeidere vist stor velvilje og aktiv in
teresse. Forbundet har ved flere anledninger deltatt i 
radio- og fjernsynsprogrammer. 

DIVERSE 

Ved flere anledninger har forbundet levert artikler, 
bilder eller bistått med opplysninger til publikasjoner 
utgitt av andre (f. eks. leksika, timeplaner, brosjyrer, 
kart). Forbundet har bistått med oversettelse og tilrette
legging for våre forhold aven norsk utgave av et større 
undervisningsspill til skolebruk. Spillet tar sikte på å gi 
elevene et innblikk i problemer i forbindelse med areal
planlegging og naturutnyttelse. 

NORGES NATURVERNFORBUND PR. 
Oversikt over kretsforeningene (i paren tes 

det antall representanter som medlemstallet 
på representantskapsmøtet). 
Østlandske Naturvernforening (3) . 

f o rmann : Harald 5. H~'ydahl. 

Postboks 8268, Hammersborg, Oslo l. 
Kongsberg Naturvern (I) 

Formann: Siv.ing. Tore Castberg, 
Postboks 30, 3601 Kongsberg. 

Hedmark Naturvern (2) 
Formann: Byveterinær Erik Holager, 
Vangsveien 121,2300 Hamar. 

Oppland Naturvern (2) 
Formann: Regionalplanlegger Magnar Roset 
Strandgt. 17, 2800 GjØvik. 

Vestfold Naturvern (2) 
Formann: Adjunkt Bjørn Thuv, 
Postboks 73,3101 Tønsberg. 

Aust-Agder Naturvern (I) 

Formann: Journalist Kjell Bøe, 
«Agderposten», 4800 Arendal. 

Vest-Agder Naturvern (I) 

Formann: Planteskoleeier Arne Kr. Bragdø. 
Kristiansand Park- og Friluftsvesen, 
Tollbodgt. 40, 4600 Kristiansand. 

Rogaland Naturve rn (2) 
Formann: Fylkesskogsjef Othar Hvoslef. 
Rogaland Fylkesskogkontor, 
Klubbgt. l, 4000 Stava nger. 

Haugaland Naturvern (I) 

Formann: BedriftsØkonom Lorentz B. Nilsser 
Postboks 435, 5500 Haugesund. 

Vestlandske Naturvernforening (3) 

Formann: Gniversitetslektor Cornelius M. Sel 
Postboks 1201, 5000 Bergen. 

Møre og Romsda l Naturvern (2) 
Formann: Adjunkt Kåre Kopreitan, 
Sande skole, 6600 Sunndalsøra. 

Sør-Trøndelag Naturvern (3) 
Formann: Cand. real. Eldar Gaare, 
Museet, Er!. Skakkesgt. 47 B, 7000 Trondhein 
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1mede eksemplarer til opphenging på turist-

RADIO - FJERNSYN 

fra forbu ndet til landets aviser og NRK er 
ut 18 pressemeldinger. Meldingene har stort 
od mottakelse i avisene, og flere av dem er 
ned i nyhetssendingene i radio og fjernsyn. 
Ise med representantskapsmøtet ble det dess
t ut 4 pressemeldinger via NTB's mann i 

t offentlighetsprinsippet i forvaltningen ble 
livet, har NTB's mann i departementet ved 
lninger snappet opp våre henvendelser til myn

noe som har resultert i flere NTB-meldinger 
ldets virksomhet. 
ndeIse med sta rten på tikrone-rullin gen for 
Hardangervidda») ble det arrangert et større 
pressen var tilstede. 
nlig har den alminnelige kontakten med masse
nnomgående vært god. Enkelte aviser har vist 
:gativ og til dels kritisk holdning ove rfor natur 
:relt og også overfor forbundet . På den annen 
en rekke aviser som har spesielt naturvern
te medarbeidere vist stor velvilje og aktiv in
~orbundet ha r ved flere anledninger deltatt i 
fjernsynsprogrammer. 

E 

~re anledninger har forbundet levert artikler, 
er bistått med opplysninger til publikasjoner 
andre Cf. eks. leksika , timeplaner, brosjyrer, 

rbundet har bistått med oversettelse og tilrette
)r våre forhold aven norsk utgave av et større 
dngsspill til skolebruk. Spillet tar sikte på å gi 
t innblikk i problemer i forbindelse med areaI
ng og naturutnyttelse. 

NORGES NATURVERNFORBUND PR. 31.12 1971 
Ove rsikt over kretsforeningene (i parentes er anført 

det antall representanter som medlemstallet gir rett til 
på represen tan tskapsmøtet). 
Østlandske Naturve rnforenin g (3) 

Formann: Hara ld S. Hø yda hl . 
Postboks 8268, Hammersborg, Oslo l. 

Kongsberg Naturvern (!) 
Formann: Siv.ing. Tore Castberg, 
Postboks 30, 3601 Kongsberg. 

Hedma rk Naturvern (2) 
Fo rma nn: Byvete rin ær Erik Holager, 
Vangs ve ien 121 ,2300 Hamar. 

Oppland Naturvern (2) 
Formann: Regionalpla nl egger Magnar Roseth, 
Strandgt. 17,2800 GjØvik. 

Vestfold Naturve rn (2) 
Formann: Adjunkt Bjørn Thuv, 
Postboks 73,3 101 Tønsberg. 

Aust-Agder Naturvern (1) 
Formann: Journa list Kjell Bøe, 
«Agder pos len»), 4800 Arendal. 

Vest-Agder Naturvern ( 1) 
Formann: Planteskoleeier Arne Kr . Bragdø, 
Kristiansand Pa rk- og Friluftsvesen. 
Tollbodgt. 40 , 4600 Kristiansa nd. 

Roga land Naturve rn (2) 
Forman n: F ylkesskogsjef Othar H voslef. 
Roga land Fylkesskogkontor, 
Klubbgt. 1,4000 Stava nger. 

Haugala nd Naturvern (I) 
Forma nn: Bedriftsøkonom Loren tz B. Nil ssen, 
Postboks 435, 5500 H augesund. 

Vestlandske Nat urve rnfo renin g (3) 
Formann: Cniversitetslektor Cornelius M. Schilbred , 
Postboks 120 I, 5000 Bergen. 

Møre og Romsda l Naturvern (2) 
Fo rmann: Adjunkt Kåre Kopreitan , 
Sa nde skole, 6600 Sunndalsøra. 

SØr-Trøndelag Naturvern (3) 
Formann: Ca nd . rea l. Eldar Gaare, 
Museet, Er!. Skakkesgt. 47 B, 7000 Trondheim. 

Nord-TrØndelag Naturvern (2) 
Formann: Lektor Odd Schei, 
Bamberg, 7600 Levanger. 

Nordland Naturvernforening (2) 
Formann : Fylkesagronom Iver Hersoug, 
Fylkeshuset, 8000 Bodø. 

Troms Naturvern (2) 
Formann : Hotelleier Torbjørn Kvammen, 
Rundhaug H otell , 9230 Bakkehaug. 

Finnmark Naturvern og Sør-Varanger Naturvern (2) 
Formann: Avdelingssjef R oy Carlsen, 
Pasvikveien 39,9900 Kirkenes. 

Na tur og Ungdom (1 ) 

Formann : Gymnas ias t Tore Killingland, 
Ministe r Ditleffsvei 17, Oslo 8. 

LANDSSTYRETS SA MMENSETNI N G: 

(Tallene i parentes angir det år vedkommende er på 
valg.) 
Ove rin ge niø r Odd Lohne, Asker, formann (1972) 
Fylkesidrettskon s. A Iv K veherg, GjØvik, viseform . (1972) 
Pers. va ramann professor Anders Hagen, Bergen (1972 
Ca nd . real. Magnar Norderhaug, Oslo (1972) 
Pers. varamann cand. rea l. Eldar Gaare, Tr.heim (1972) 
Cand. real. Øystein Dalla nd, Alta (1974) 
Pers. varamann mag. art. Bredo Berntsen , Oslo (1974) 
Fylkeshagearkitekt Oddlaug Brunvoll, Bodø (1974) 
Pers. varamann stud. jur. Erik Schilbred, Oslo (1974) 
Kirkeverge Anders Kva m, Bergen (1973) 
Pers. vara man n oberst O. M. Jørge nsen , Sandnes (1973) 
Lege Hans J . Engan , Oslo (1973) 
Pe rs. va rama nn maleren Reidar Fritzvold, Oslo ( /9 74) 

Styreutvalget: Lohne, Kveberg, Norderhaug. 

VALGKOMITE: 

Stud. jur. Ragnar Vik, Oslo. 

Kontorsjef Einar M. Møller, Trondheim. 

R egnskapssjef Aksel Foyen , Bergen. 


Revisor: Statsautorise rt revisor Henning Ziesler, Oslo. 
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SEKRETARIATET (pr. 31.12 1971): 

Generalsekretær Magne Midttun 
Kontorsjef Roar Sæther 
Konsulent Thor Midteng 

Redaktør Ragnar Frislid (engasjement) 

Organisasjonssekretær Per Valset (begynt 1.3. 1971) 

Kontordame Liv Mile (begynt 1.3. 1971) 

Kontordame Marit Skedsmo 

Kontordame Edith Sagen (begynt 1.5. 1971) 

Sluttet i løpet av 1971: 

Kontordame Eli Petersen (30.4. 1971) 

Kontordame Lis Jørgensen (31.5. 1971) 


KONSULTATIVT FAGUTVALG: 

(Oppnevnt for 3 år i 1971 - funksjonstiden følger 
kalenderåret.) 
Førstekonservator Edvard K. Barth 
Cand. oecon . Chr. Børs Lind 
Overarkitekt Elin Conrad i 
Professor EiEf Dahl 
Førstekonservator Johannes A. Dons 
Disponent Nils E. Ekjord 
Professor Carl August Fleischer 
Sivilingeniør Ingvald Godal 
Konsulent Jon Godal 
Konsulent Olav Hjeljord 
Amanuensis Gunnar Holt 
Universitetsstipendiat Alf Inge Jansen 
Kaptein W. Wexahl Johansen 
SivilingeniØr Ole Jacob Kobbe 
Professor Leiv Kreyberg 
Forskningsstipendiat Thor Larsen 
Lektor Svein Lie 
Førsteamanuensis Walter Lindberg 
Bonde Petter Lindstad 
Kontorsjef Arne Løchen 
Banksjef Johan Melander 
Informasjonssjef Finn Mihle 
Cand. real. Magnar Norderhaug 

Havforsker Karsten Palmork 
Faktor Øivind Pedersen 
Hotellkoordinator Ulf Prytz 
Førstekonservator Arne Skjølsvold 
A vdelingssjef Terje Simensen 
Frilufts- og naturvernkonsulent Ola Skauge 
Forsker Odd Skogvold 
SivilingeniØr Svein Solhjell 
Avdelingssjef Olav M. Skulberg 
Advokat Reidar Soot 
Lektor Knut Stokke 
Professor Ragnhild Sundby 
Advokat Ole Chr. Wærenskjold 

FASTE KOMITEER. 

(Oppnevnt for 3 år 1971 - funksjonstiden følger 
kalenderåret. ) 

Finanskomiteen: 
Disponent Nils E. Ekjord 
Bonde Petter Lindstad 
Banksjef Johan Melander 
Landsstyrets formann 
Kon torsjefen 

Program- og vedtektskomileen: 
Stud. jur. Erik Schilbred 
Stud . jur. Ragnar Vik 
Advokat Ole Chr. Wærenskjold 
Organisasjonssekretæren 

Redaksjonskomiteen: 
Cand. real. Magnar Norderhaug 
Stud. jur. Ragnar Vik 
Generalsekretæren 
Redaktøren 

MIDLERTIDIGE UTVALG: 

Bykleutvalget: 
(Arne Berg, Olav Bø, Ragnar Frislid, Reidar I 
Jon Løyland, Aaagot Noss og NVV's generals 

Utvalget har knyttet til seg Aasmund Tv 
Arne K. Sterten. 

Femundutvalget: 
(Gunnar Mack, Knut Rom, Olav Skulberg, 
Svingen, Svein Tornås, Ragnar Vik.) 

«Aksjon Hardangervidda»: 
(I var Andreassen, Eivind Bratlie, Ole Jacob 
Chr. Børs Lind, Svein Lie, Magne Midttun, Eri 
Øivind Pedersen, Ulf Prytz, Svein Solhjell, Svein 
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:r Karsten Palmork 
vind Pedersen 
rdinator Ulf Prytz 
lservator Arne SkjØlsvold 
sjef Terje Simensen 
)g naturvernkonsulent Ola Skauge 
>dd Skogvold 
iør Svein Solhjell 
;sjef Olav M. Skulberg 
Reidar Soot 
nut Stokke 
Ragnhild Sundby 

Ole Chr. Wærenskjold 

KOMITEER

~vnt for 3 å r 197 1 - funksjonstiden følger 

!i. ret. ) 

>mileen: 
It Nils E. Ekjord 
etter Lindstad 
Johan Melander 

Tets formann 
efen 

- og vedteklskomiteen: 
. Erik Schilbred 
. Ragnar Vik 
Ole Chr. Wærenskjold 

ls jonssekretæren 

::>nskomiteen: 
al. Magnar Norderhaug 
'. Ragnar Vik 
;ekretæren 
'ren 

MIDLERTIDIGE UTVALG: 

Bykleutvalget: 
(Arne Berg, Olav Bø, Ragnar Frislid, Reidar Fritzvold, 
Jon Løyland, Aaagot Noss og NVV's generalsekretær.) 

Utvalget har knyttet til seg Aasmund T veiten og 
Arne K. Sterten. 

Femundutvalget: 

(Gunnar Mack, Knut Rom, Olav Skulberg, Thore 

Svingen, Svein Tornås, Ragnar Vik.) 


«A ksjon Hardangervidda»: 

(Ivar Andreassen, Eivind Bra tlie , Ole Jacob Kobbe, 

Chr. Børs Lind, Svein Lie, Magne Midttun, Erik Nesse, 

Øivind Pedersen, Ulf Prytz, Svein Solhjell, Svein Tornås.) 


FORBUN DETS REPRESENTASJON 
l A N DRE ORGANISASJONER M.V. 

Nordiska Oljeskyddsunionen: 
Kontorsjef Roar Sæther. 

Det Kgl. Selskap for Norges Vel: 
(Utvalg for natur- og miljøsaker) 

Skogkonsulent Bjørn BjØrnsrud. 
Det norske Skogselskaps representantskap: 

Konsulent Thor Midteng. 
Norske 4-H Studieforbund: 

Kontorsjef Roar Sæther. 
Norges Standardiseringsforbund: 
(Komiteen for standardisering av friluftsskilter) 

Oberstløytnant Nils Borchgrevink. 
(Varamann, maleren Reidar Fritzvold). 

Oljevernrådet: 
Generalsekretær Magne Midttun. 
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e,giller: 

LØnninger , ansatte 
Lønnin ger , ekstrahjelp 
Sosia le utgifter _ 

Konsu len thon o ra rer 
Husleie , rengj .. va rme , lys, forsikr. 
Kontorutstyr 
Ko ntorrekvisita , 
Porto 
Telefon og telegrammer 

Kontingenter 
PR , opplysningsvirks.. ve rvin g 
Tidsskriftet «Norsk Natur» 

Aksjon Hardangervidda " 
Medlemskartotek, ajourhold og kon t.inkasso 
Rei ser, befar)møter, konf. , 17093, Il 
Repr. tantsk,- og landsst yremøter 19322,85 

.-\vsatt Livsvarige medlemmers fond 
Diverse andre utgifter , ' , _ , , , , , , , _ ' 

.\ORCES NA TURVERNFORBUND 

ARSRECNSKAP /971 

V INN INGS- OG TAPSKONTO 1/1--31 /12 1971 
AkliVG.· 
Kasse _ . . . ... . 
Postg iro 94 60 
Postgiro 1503 10 
Christiania Ba nk og Kreditkasse 

460,17 
14031 ,19 
3970,72 

48277,32.154603,60 
4 160,~-

52531,87 
---~ 

Di verse debitorer . . . . .... . . . . . . . 
Beholdn ing, medlemsnå ler 1500,-
Beho ldnin g, merk<1te, 2000, 

8 722,65 
15972,87 
15905,
12380,79 

91 605,93 
104582,21 

411 295,47 

4000,
3 t 356,80 


52981 ,31 

662 ,08 

196188, 14 

16571,87 
30570,88 

36415 ,96 

3250,
1716,02 

/ m1le/({er: 

Kontingenter: 

tidligere lu s 

personlige ,_""" 

Fa miliemedlemmer 

gave medlemmer , , ' , , , , , , , __ , 

kollektive ' .. . ..... . ' 

li vsvarige ..... .... ..... . . . . . 


.--\ "g is til kretsforeningene . . _ . .. 

Bi drag: 

Staten 
Viltfondet (til Norsk Natur) .. 
Kommuner . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Kon sul Viriks legat ,., . . , . . . . 
Andre bidrag. """'., ... " 

Ann.inntekter «Norsk Natur» 

Abonnenter """" """" 

750,
313013 ,30 

2460,
420,

52450,
3250,

372 343 ,30 
89433,30 

230000,- 
25000,
40800,
50000,
17000,

8850,
6195,

282910, 

362800,

15045,-· 
25759,37 

80598,80 

7436,56 
10 458,80 

Fondsmidler: 
Til forvaltn ing 
Bankinn sk udd 
L å nekon trakt 
Obligasjoner ..... . .. . .. ... . 
AkSjer . .. 

Underbalanse pr. 1 : 1 1971 , 
Underskudd 1971 

Revidert. 
Beretning avgitt 15. februar 1972 
Henning Ziesler 
sta tsau torisert revisor 

Mag ne Midttun 
genera Isek retær 

29650, 
22150,
10000, 
3000, 

12225,

133308,47 
10458,80 

NOR 

Bred, 
0ystt 
O. M 
st yre, 

Gevinst , renter og utbytte av fonds , , . , . " 

Naturve rnlotteriet 1971 
(2 11 lodd a kr. 500,- ) 105,500,

-'- utgifter , ... , , , , , , , . , , , . ' .. 24901 ,20 

Diverse andre inntekter .. , . . ... , ........ . 

Underskudd 1971 .. .. . ... .. . . , ......... . 


785008 ,53 
785008,53 
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STATUS PR. 31/12 1971 
'3UND 

Aktiva: 	 Passiva: 
- 31/12 1971 	 Kasse . . . . . . . . . . . 460,17 Diverse kreditore r 

Postgiro 9460 14031,19 (inkL kont. andelerl 121960,35 
Postgiro IS 03 JO .... . ... 3970.72 Forsk.beta lte kont ingenter 3280. 
Christiania Bank og Kreditkasse 48277,32 125240.35 

Ite r: 667.19.40 Jubileumsga ve fra Norske Liv 100000.
Diverse debitorer 10001.20 Disp. til milj øl. 1969 . 2054.55 

afS 750,-

Beholdning. medlem snålel' l SOO ,- - » _.- 1970. 17252.40 


ge .... .. . 3\ 3 013 ,30 
Beholdnin g. merk a ter 2000.-	 -- » '-- 1971. 24296.35nedlemmer . .. . . .. . 2460,

3500.-	 43603,30dlemmer . ... . . ... .. . . 420, 
Fondsmidler: 	 56 396.70 

ve S2450 ,-
Til for valtning ... _ . . . . . .... 296S0.- Bidrag fra landbr. næringsarg. 31 090.-

~e . ...... .. .. .. . ... . . 3250,-
Ba nkinnsk udd . . . . ... . . . 22150.- Disp. landsk. I ' . 1970 21 090.-
Lån ekontrakt 10000,- _._ » - 197 1 .. 10000. 372 343 ,30 
Obligasjoner 3000.- 31090,kretsforeningene 89 433 ,30 
Aksjer .. .. . 12225,-	 0. - --- 282910,

77 025.- Bidrag fra Oslo Handelskammer (til utstill.) 10000.-
U nderbalanse pr. l:r 197 J 133308,47 Kronerullin g Hardangervidda. . . 149 109.33 

230000.-  Underskudd 1971 ........ . . .. . 10458,80 Disp. 1971 til annonsering. adm . 116738,51 
det (til Norsk Natur) 25000,- ---- - 143767.27 32370.82 
uner ........... . .... , 40800,- Fonds: 
Viriks legat ... . ... .. . 50000,- Albert Grøvs Fond .. .. .. ..... .. .. .. .. . 27875,
bidrag . . . . . . . . . . . . 17 000, M aren Stamse Knutsens gave 10000.

---- 362800,- Livsvarige medlemmers fond 35900,-
Avsa tt for nye medl. 1971 3250,

ekter «Norsk Natu[» .. 8850,
39150.

~r . ........... . .... . 6195,
15045,

301032.87 	 301 032,87 
renter og utbytte av fonds. . . . . .. 25759,37 

n lotteriet 1971 
,dd il. kr. 500,-) ., . 105,500,
er .. ... . ....... . .... , 24901 ,20 Oslo 31. dese mber 1971 

80598,80 	 , 18. fe b rua r 1972 

tndre inntekter . . ......... ... ... . 7436,56 

NORGES NATURVERNFORBU N D Revidat.ldd 1971 .. ....... .. .... . . ... .. . 10458,80 


Beretning avgitt 15. f<:!b ruar 1972 Od d Lo hne 
H e nning Ziesler Forma nn 

785008 ,53 stnt,auto risert reviso r 
Bredo Be rntsen. Odd laug Brun voll. 
Øystei n D a ll and. Han s J. Engan. 

Magne Midttun O. M . Jørge nse n. Magna r No rderhaug Roa r Sæthe r 
generalsekretær st yre medJcf'lIl1Cr kontorsjeF 

http:301032.87
http:32370.82
http:25000,------143767.27
http:24296.35
http:17252.40
http:10001.20
http:667.19.40
http:125240.35
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KRI'FISK ENERGIBRUK 

NOEN TANKER OM 


AV SIV.ING. OTTAR MELBY 

Generelt 

I dag benytter vi stort se tt el. kraft og olje 
som energikilde ved oppvarming av vent i
lasjonsluft, prosessvann samt oppvarming 
av bygg fra C· 20 til . 20 C. Det er vesent
lig at dette energiforbruket red useres til 
det absolull minimale - noen form for 
sløs ing med våre kraftressurser bør ikke 
forekomme. Slik forholdene er i dag, har 
vi in ntrykk av at el. kraften er rimelig 
dette har naturlig nok medført at luksus
preget forbru k. 

Dette synet kunne vi forstå da det en nå 
var rike lige mengder u-utbygd kraft , men 
dette forholdet har vi ikke i dag. Utvik
lingen må dempes kraftig, slik at vi får 
kraftforbruket ned på det minimale 
ni viie l. 
Spørsmålet er 

- hvor' kan vi spare energi? 

~ 

KRAFTBESP
 

- hvo 
- hv 

energier 
Disse 

sterend( 
reises l 

Hvi s l 
å bevan 
være vil 
slik at d 
enn det 

- øko 
bygnin~ 

- van 
blåses L 

- var 
kjøres i 

- vu 
varmep 
oppvar 
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KRIT-ISK ENERGIBRUK - MINDRE FORURENSING - MER NATUR 

NOEN TANKER OM 

KRAFTBESPARENDE TILTAK 


AV SIV.ING. OTTAR MELBY 

Generelt 

I dag benytter vi stort sett el. kraft og olje 
som energikilde ved oppvaI111ing av venti
lasjonsluft, prosessvann samt oppvarming 
av bygg fra 20 til : 20 C. Det er vesent
lig at dette energiforbruket reduseres til 
det absolutt minimale noen form for 
sløsing med V~lre kraftressurser bør ikke 
forekomme. Slik forholdene er i dag, har 
vi inntrykk av at eLkraften er rimelig ~ 
dette har naturlig nok medført at luksus
preget forbruk. 

Dette synet kunne vi forstå da det ennå 
var rikelige mengder u-utbygd kraft, men 
dette forholdet har vi ikke i dag. Utvik
lingen må dempes kraftig, slik at vi får 
kraftforbruket ned på det minimale 
nivået. 
Spørsmålet er 

- hvol: kan vi spare energi 0 

- hvor mye energi kan vi spare? 
~ hva koster det å spare denne 

energien ') 
Disse spørsmålene må stilles for eksi

sterende bygg samt for de byggene som 
reises i fremtiden. 

Hvis man mener noe alvorlig med dette 
il bevare våre siste vassdrag må man også 
være villig til il prosjektere nyanleggene 
slik at det ikke installeres en kilowatt mer 
enn det som er nødvendig, når man har 

~ økonomisk sett lavest mulig K-verdi i 
bygningskonstruksJonene, 

~ varmegjenvinnere for brukt luft som 
blåses ut, 

~ varmevekslere på vannt vann som 
kjøres i kloakken, 

~ vurdert muligheten for bruk av 
varmepumpe for kjøling sommerstid og 
oppvarming vinterstid. 

Mulighetene for besparelser har vi først 

og fremst i industrien, kontor- og forret
ningsbygg, skole og undervisning, syke
hus etc. samt hoteller og restauranter. 

Den boligmassen som oppføres i dag er 
stort sett av god standard med god isola
sjon og mulige besparelser her vil være be
grenset. 

En mer kritisk bruk av energien må 
nødvendigvis medføre en reduksjon i svo
velutslippene og i tillegg en redusert ut
byggingstakt for eLkraften. Dette kan 
bidra til å bevare noen av de u-utbygde 
naturområdene. 

l en del bygg er det i dag installert var
megjenvinnere, men de mulighetene som 
foreligger for å redusere kraftforbruket er 
på ingen måte utnyttet. 

For å belyse disse problemene skal jeg 
i dette artikkelen trekke frem en del 
talleksempler, som kun må betraktes som 
en orientering om størrelsesorden. 
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Hvor har vi mu ligheten til å 
spare energi? 
Lufi()pp 1'il1"1/1 il1f<. 
Oppvarming av frisk luft i venti lasjonsan
legg er meget energi krevende. J takt med 
velstandsutviklingen øker kravet til fri sk 
luftmengder pr. person. 

I nybygg opererer man i dag eksempel
vis med følgende friskluftveksler (= an
tall ganger luften i rommet utskiftes pr. 
time): 

Kont orer 2- 3 ganger 
Skole/ undervisn ing 2- 3 ganger 
Jndustri 1- 2 ganger 

(varierende sterkt) 
Lager Yr l gang 
Sykehus 2-3 ganger 

(varierer) 
Garasjer 1-·2 ganger. 

Den brukte luften kjøres i mange til
felle direkte ut over taket med en tempe
ratur på 20-25 "C, mens ny friskluft trek
kes inn i aggregatet og varmes med eL 
kraft ell er olje. Her kan man i de neste 
tilfellene benytte en varmegjenvinner der 
energien i den varme avtrekk sl uften over
føres til friskluften. Disse varmegjenvin
nerne har en virkningsgrad på 50-80 %. 

Som eksempel kan vi nevne at maksi
mal effektinstallasjon Cor friskluft til et 
kontorlandskap for 50 personer kan re
duseres fra ca. 52 kW til ca. 10,4 kW , der
som man bruker en varmegjenvlnner med 
ca. 80°;;; virkningsgrad . 

Prosess/kjølcl'lIIl/1 

Enkelte bedrifter har stort behov for kjø
levann i sin produksjon. Dette kjølevan
net fjerner varmen fr a prod uksjonsutsty
ret og vannteillperaturen sti ger kanskje 

til 30 °C eller mer - det varIlle vannet kjø
res stort sett i kloakken, 

Annen industri krever varmtvann i sin 
prosess, og dette kjøres også i mange til
felle i avløpet. 

l det første tilfellet kan det være mulig 
å benytte en varIlleveksler der energien i 
det varme kjølevannet overføres til f. eks. 
forbru ksv ann som skaloppvarmes - i det 
andre tilfellet er det naturli g å benytte en 
varIlleveksler dersolll avløpsvannet er 
rent nok. 

En varmeveksler for vann kan ha en 
virkningsgrad på 50-60 '/(" og man har 
muligheten til å redusere effekt instal la
sjonen tilsvarende. 

Oppvarming av bygg. 
Når våre varmeanlegg dimensjoneres for 
en ut etemperatur på 20 "C, må det stil
les store krav til isoleringen av bygget. Vi 
Illå vel stort sett si at de fleste byggene er 
godt isolert, men K-verdien (= den var
memengde som passerer gjennom 1m2 av 
veggen når temperaturdifferansen på de 
to sidene er l 0c) varierer sterkt. For for
skjellige konstruksjoner kan K -verdien 
variere mellom 0,3-1,0 Kcal./m2 h, 'JC, 
og dette betyr at installert effekt for slike 
nater maksimalt er som forholdet 3 : 10, 

Når det gjelder bruken av glass i ny
bygg, må vi si at den utviklingen vi ser i 
dag er svært uheldig fra et varmeteknisk 

m2synspunkt. Varmetapet gjennom I 
glass tilsvarer varmetapet gjennom ca, 10 
m2 , godt isolert vegg (K-verdien er hen
holdsvis ~2,7 ogO,3 K.cal/m 2 h. °C). Det 
må være riktig å få undersøkt om vi øns
ker den utvikling vi har, eller om man bør 
forsøke å lede denne mot bedre isolerte 
bygg og eventuelt bruk av trippelglass i 
vinduene. 

Varmepumpe. 
Diskusjonen om lønnsomheten ved bruk 
av varmepumpen har pågått lenge i vårt 
land. I dag er det ikke uvanlig at det in
stalleres mange hundre kilowatt i kjøle
maskiner som kun er i drift sommerstid. 
Delte betyr normalt store investeringer 
og dårlig utnyttelse. Anleggene må i 
fremtiden også kunne benyttes for opp
varming vinterstid idet man bl. a. tar var
meenergien fra uteluften ned til en gitt 
temperatur samt tilsett er kjøl emaskinens 
motorenergi og bruker summen av disse 
for oppvarming av bygget. Lønnsom
heten ved bruken av varmepumpen må 
vurderes ut fra naturvern- og forurens
ningshensyn. 

Hva kan spares i landsmåle
stokk ved mer systematisk bruk 
av varmegjenvinnere, varme
vekslere og bedre isolerte 
bygg? 
Bygg oppført i 1969. 
Overslagsmessig kan vi si at ca. I gangs 
luftveksel i et bygg krever samme effekt
insta ll asjon som den rene oppvarmingen 
av bygget til 15- 20 "c, 

Tar vi for oss arealet for oppførte bygg 
i 1969 for industri, varehandel, samferd
sel, offentlig adm., undervisning, helse
stell , hotell og restauranter, samt diverse, 
utgjør dette ifølge Statistisk årbok ca. 
2200000 m 2, Her er boligbygg ikke in
kludert. Regner vi overslagsmessig 3 m 
takhøyde, få r vi et byggevolum på 
6600000 m3

, og dette gir eksempelvis 
følgende maksimalbehov for : 
I. Ren oppvarming - 6 600 000 x 10 
K.cal/h: 
66000000 Kcaljh 
75000 kW. 

2. Luftoppvarming I gang veksel: 

66000000 K.ca.l /h 

75 000 kW 


An tar vi her at K-v erdien for byggene 
ligger på ca, 0,6 K,cal /cm2 ,ho "C, kunne 
installasjonen for oppvarming eksempel
vis reduseres til 50 000 kW, dersom 
K-verdien senkes til 0,4 K.cal/1ll 2 h. 0c, 

Tilsva rende kunne installasjonen for 
lliftoppvarilling red useres til 15000 kW, 
dersom man konsekvent benyttet varme
gjenvinnere med en virkningsgrad på 
80%. 

Vi oppnår således en samlet reduksj on 
i år li g installasjon på 85 000 kW. 

Regner vi her med at effekten er for
delt på el. kraft og olje i forholdet 50/50, 
har vi en red lIksjon i å rlig oljeforbruk på 
ca . 9000 tonn. N~\I· vi antar bruk av olje 
nr. 2 Illed maks, svovelinnhold 0,8'!;;, kan 
svovelutslippet til atillosfæren reduseres 
med ca. 70 tonn/år. De forholdene som 
her er referert gjelder altså kun nybygg 
oppført i 1969 - i tillegg kommer alle de 
øvrige byggene med de mulighetene som 
der foreligger til effektreduksjon. 

Bygg oppført i perioden 1946 til og med 
1970. 
Tar vi 1958 som middelår for perioden 
med en byggeflate på I 277 000 111 2 for 
industri /bergverk, varehandel, bank og 
forsikring, undervisning, helsestell og an
nen virksomhet, får vi en samlet bygge
flate på 1277000 m2 x25 = 32000000 
m2 

. Dette representerer en vesentlig del 
av de byggene som er i bruk i dag. Regner 
vi en takhøyde på 3 m, får vi et byggevo 
lum på 96 000 000 mO, og dette gir føl
gende maksilllaibehov for: 

I. Re 
Kcal! 
96000 
I 100 

2,Luft 
I 100 

En 
Kcal/ 
install , 
eller el 

Tils 
luftopr 
kW til 
65000 
megje 
Vi kun 
med s 
rioden 

Det 
med er 
av olje 
1969 ut 
kun op 
de gru 
kWeri 
smelte, 

Hvis 
gruppe: 
således 
stallasj< 
som VI 

gen at 
Illeres. 

Konkl 
Det må 
detalj ( 
produs( 
form fo 
rekoilln 
Illftforu 
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Varmepumpe. 
Diskusjonen om lønnsomheten ved bruk 
av varmepumpen har pågått lenge i vårt 
land. l dag er det ikke uvanlig at det in
stalleres mange hundre kilowatt i kjøle
maskiner som kun er i drift sommerstid. 
Dette betyr normalt store investeringer 
og dårlig utnyttelse. Anleggene må i 
fremtiden også kunne benyttes for opp
varming vinterstid idet man bl. a. tar var
meenergien fra uteluften ned til en gitt 
temperatur samt tilsetter kjølemaskinens 
motorenergi og bruker summen av disse 
for oppvarming av bygget. Lønnsom
heten ved bruken av varmepumpen må 
vurderes ut fra naturvern- og forurens

ningshensyn. 

Hva kan spares i landsmåle
stokk ved mer systematisk bruk 
av varmegjenvinnere, varme
vekslere og bedre isolerte 
bygg? 
Bygg oppjør! i /969. 
Overslagsmessig kan vi si at ca. I gangs 
luftveksel i et bygg krever samme effekt
installasjon som den rene oppvarmingen 
av bygget til 15-20 ne. 

Tar vi for oss arealet for oppførte bygg 
i 1969 for industri , varehandel, samferd
sel, offentl ig adm., undervisning, helse
stell, hotell og restauranter, samt diverse, 
utgjør dette ifølge Statistisk årbok ca. 
2200000 m 2 Her er boligbygg ikke in
kludert. Regner vi overslagsmessig 3 m 
takhøyde, får vi et byggevolum på 
6600000 m 3, og dette gir eksempelvis 
følgende maksimalbehov for: 
I. Ren oppvarming - 6 600 000 x 10 

K.cal/h: 
66000000 Kcaljh 

75 000 kW. 


2. Luftoppvarming l gang veksel: 

66000000 K.cal /h 

75000 kW. 


Anlar vi her at K-verdien for byggene 
li gger på ca. 0,6 K .cal/cm 2 .h. "C, kunne 
installaSjonen for oppvarming eksempel
vis reduseres til 50 000 kW, dersom 
K-verdien senkes til 0,4 K.cal /m 2 . h. 0e. 

Tilsvarende kunne insta ll asjonen for 
luft oppvanning reduseres til 15000 kW, 
dersom man konsekvent benyttet varme
gjenv innere med en virkningsgrad på 
80';<,. 

Vi oppnå r sål edes en samlet reduksjon 
i å rlig installasjon på 85 000 kW. 

Regner vi her med at effekten er for
delt på el. kraft og o lje i forholdet 50/50, 
har vi en reduksjon i årlig oljeforbruk på 
Ca. 9000 tonn. Når vi antar bruk av olje 
nr. 2 med maks. svovelinnh old 0,8';';' , kan 
svovelutslippet til atmosfæren reduseres 
med ca. 70 tonn/år. De forholdene som 
her er referert gjelder altså kun nybygg 
oppført i 1969 - i tillegg kommer a lle de 
øvrige byggene med de mulighetene som 
der foreli ggertil effektreduksjon. 

Bygg oppført i perioden 1946 til og med 
1970. 
Tar vi 1958 som middelår for perioden 

m 2med en byggeflate på I 277 000 for 
industri/bergverk, varehandel , bank og 
forsikring, undervisning, helsestell og an
nen virksomhet, får vi en samlet bygge
Rate på 1277000 m 2 x25 32000000 

. m2 . Dette representerer en vesent lig del 
av de byggene som er i bruk i dag. Regner 
vi en takhøyde på 3 m, får vi et by ggevo 
I um på 96 000 000 m3 

, og delte gir føl
gende maksimalbehov for: 

l. Ren oppvarming - 96 000 000 x 10 
K.cal /h : 
960000000 K.cal/h 
1100000 kW 

2. Luftoppvarming, l gang veksel: 
1100000 kW 

En redusert K-verdi fra 0,6-0,4 
K.caJ/m 2 .h. °C vil eksempelvis redusere 
installasjonen fra l JOO 000 -- 750 000 kW 
eller en reduksjon på 350 000 kW. 

Tilsvarende kunne installasjonen for 
luftoppvarming reduseres fra I 100 000 
kW til 450 000 kW eller en reduksjon på 
650000 kW ved konsekvent bruk av var
megjenvinnere med 60;;, virkningsgrad. 
Vi kunne således redusert install asjonen 
med samlet l 000 000 kW for 25 års pe
rioden. 

Det energiforbruket vi her har operert 
med er sannsynligvis alt for lavt, da salget 
av olje og el. kraft bare til industrien i 
1969 utgjorde ca. 10 000 000 kW, mens vi 
kun opererer med 2 200 000 kW for alle 
de gruppene som er nevnt. I de 10000000 
kW er ikke inkludert kraft til bergverk og 
smelteverk. 

Hvis vi antar en samlet leveranse til 
gruppene på ca. 12 000 000 kW, kan vi 
så ledes antyde en enorm reduksjon i in
sta llasjonen for perioden 1946-1970, der
som vi i 1946 hadde hatt den målsettin
gen at vart kraftforbruk skulle mini
meres. 

Konklusjon 
Det må være helt vesentl ig å få vurdert i 
detalj om vi bruker den energien som 
produseres på en forsvarlig måte . Noen 
form for sløsing med energi bør ikke fo
rekomme når vi vet at o ljeforbruket betyr 
luftforurensi ng, mens forbruk av el. 

energi betyr utbygging av vare siste vass
drag. 

D et bør således utredes hvilke energi
mengder som kan spares, og innsatsen 
bør konsentreres om de feltene hvor ener
giforbruket åpen bart kan reduseres. 
Dette gjelder : 

- Varmegjenvinning ror ventilasjons
luft. 

- Varmevekslere for prosess- og kjøle
vann. 

- Valg av K-verdi i bygningskonstruk
sJoner. 

- Bruk av varmepumpe for kjøling 
sommerstid/oppvarming vinterstid. 

Myndighetenemå vurdere målsettingen 
for hvordan våre kraftressurser skal bru
kes fremover. Her må hensynet til natur
vern og luftforurensing veie meget tungt. 
Med utgangspunkt i installasjonstallene 
for 1969, ser vi at disse eksempelvis 
kunne være redusert med ca. 85000 kW , 
dersom det var stilt krav om bedre byg
ningsk olls truk '.ItlllCr S~ll11l bruk <l V V,lI'Ille
gjenvinnere. Over CIl 10-<irsperiode betyr 
dette ca. 850000 kW, og dette tilsvarer 
et anlegg som er større enn Tokke-pro
sjektet. 

Når vi av «Nyttbar Vasskraft i Norge» 
ser at vi f. eks. i 

Kan bygge ut maks: 
I. Trysilvassdraget 123000 kW 
2. Vassfaret 67600 » 
3. Hele Sjoavassd raget 159000» 
4. Jost edalselv 93700 » 
5. Kinso 107 7()()>> 

6. Veig 148000» 
7. Bjoreia 13800 » 
8. Sima 174000 » 
9. Feigum vassdraget 19700 » 
10. Innerdalen 7200 » 
Il. Abjøra 27 3(0» 
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må det være riktig å stanse opp og spø rre 
om vi disponerer våre ressurser på en for
nufti g måte. 

Det er klan at dersom man i 1946 
hadde definert andre krav for bruk av 
energi , kunne man i perioden fram til i 
dag spal1 enorme installasjoner. På den 
annen side må dette sees mot mer-inves
teri ngen i bygningskonstruksjoner og 
varmegjenvinnere m/opplegg. Vurderer 
man investering og årlige driftsutgifter vil 
bruken av varmegjenvi nnere og varme
vekslere normalt gi en god forretning. 
Som eksempel kan vi her referere : 

l. For et fotol aboratorium ble det instal 
lert varmeveksler for varmt forbruks
vann for en tilleggsinvestering på ca. kr. 
10 000,- redusel1 effektinstallasjon 325 
kW og årli g besparelse i driftsutgiftene 
kr. 21 000, 
2. I et større skolebygg kan man ved in
sta llasjon aven varmegjenvinner for 
friskluft oppnå en reduksjon i effek tin
stal lasjo nen på ca. 250 kW uten tilleggs
in ves teri nger i forhold til tilsvarende el. 
kraftinstallaSjon. Resu ltatet hlir en re
dukSJon i adige driftsutgift er pa ca. kr. 
9000.- . 

Når det gjelder fin ansieringen av even
tuell merinvestering i va rmegjenvin nere, 
va rmevekslere og bedre isolerte bygg må 
det her være red uksjonen i de årli ge drifts
utgiftene som skal nedskri ve kapitalen 
over 5, 10 eller 20 år. Det bør være mulig 
å stimulere til slike investeringer f. eks. 
ved skattelettelser. 

Et al ternativ kan være at de kommu
nale- og statli ge kraftselskapene legger 
ned sine gr unninvesteringer i varmegjen
vinnere og varmevekslere etc. istedet for i 
fossefall. li! 
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NILS BORCHGREVINK 

SKREKKELIGE 
NATURVERN
PERSPEKTIVER 

Aftenposten fortell er 14. jan. om mot
aksjoner mot nalLtrvernet i USA. 
Denne reaksjon er - sier bladet - let
tere å forstå på bakgrunn aven miljø
vernkatekismus som er utarbeidet 
der: sykkel ist edenfor bil, kano iste
denfor motorbåt , dusj istedenfor ba
dekar, mere klær og mindre fyri ng, 
hovedsa keli g vegetabilsk føde, stryke
frie, syntetiske klær, mindre og ned
brytbar emballasje, kjøkkenhager og 
løvet i kompost. For egen regn ing vil 
jeg tilføye: et «pol» som tar origina l
Rasker i retur . 

Aftenposten kaller dette domme
dagsprofetier. Ærlig talt , kan det ikke 
tenkes verre fr emt id sv isjoner enn det 
som her er skissert ') 

Er dagens bilisme - med dens tm 
(jkkdrap, støy, forurensning, arealbe
hov (på bekostning av barnas leke
plasser og dyrket mark), ressursfor
bruk og generelle miljøforringelse å 
foretrekke fremfor sykler og kollek
tive transportmidler') Er gleden over 
min bil større enn plagen av ({ndres~ 
For mange virker nok tanken på ikke 
å ha bil selv skremmende, men man 
må ta fantasien til hjelp og forestille 
seg hvordan det ko llektive transport 
system ville se ut dersom ingen hadde 

bil. Unntatt avs idesliggende bønder. 
De må ha den . 

Det er vanskelig å diskutere bil 
idag. Vi lever i det kone tidsrom hvor 
«Søn ner av Norge kjøper bil » - og 
blir behørig karri kert. Bilen betyr sta
tus og stolthet, den er leketøy og kje
ledegge. Neste generasjon vil sikkert 
ha et mere balansert og nyansert syn 
på bilen . 

Vi må se dette i større perspektiv. 
Våre politikere ivrer for utjevning 
mellom l-land og U -land . Enten må 
vi gi avkall på bilen, eller også må 
hver kineser før eller senere få sin. Er 
det overh odet tenkelig ') 

Motorbåter. Asker og Bær ums 
Budsti kke har i fullt a lvor hevdet at 
selv om vi få r opt imale r ens~an l egg, 

må vi avskrive de indre tjordområder 
i Bær um fordi motorbåtene vil grise 
dem til med olje. Da heller kano og 
seil båt I 

Mere klær og mindre fyring ma 
være riktig fo r båd\; helse og øko
nomi . Uskikken med sommerklær om 
vinteren og tropetemperalUr inne er 
en uting ... importert fra USA. For 
meg er den en plage. Det er for varmt 
i butikker og kontorer. Ikke minst i 
Norges Naturvernforbund , men det 
skyldes et umuli g fyringsanlegg. 

Våre vi llahager utgjør en ikke ube
tydelig del av vå rt landbruk . Neppe 
på tariffmessig lønnsomhetsbasis. 
Men til glede og hygge, mosjon og 
kontakt med våre bi ologiske røtter. 
Her skjelner vi linjer tilbake ti l Chris
tianiaborgernes kålhager og krigsti
dens matauk. Den dag U-landene be
stemmer seg til å spise sin egen mat, 
istedenfor å sende den som kraftfor til 
oss, kan det bli nødvendig med mere 
av dette. Og hvem klager over a t løvet 
ikke blir brent ~ Ikke astmatikerne. 
Selv holdt jeg opp for 20 år siden . Før 
jeg visste noe om naturvern. 

Mindre og nedbrytbar emballasje. 
Hvem har ikke ergret seg over over
fl ødi g emballasje? Og er det noen som 
liker vå re plaststrender? 

Personl ig liker jeg ikke syntetiske 
tekstiler, ogjeg ville nødig gi avkall på 
badekaret. Men jeg skulle gjerne se 
ansikt et på alle de nordmenn som 
bare har dusj , og alle dem som ikke 
har noe i det hele tatt, når Aftenpos
ten regner delle aspekt som en del av 
dommedagsprofetien. 

Det finnes vel ingen som helt ut 
prak ti serer - eller vil praktisere 
denne naturvernkatekisme. Men 
mange praktiserer deler av den, av 
helt andre grunner enn hensynet til 
naturvern. Og bak disse retningslinjer 
kjenner vi igjen mange gamle og 
kjente fenomener, fra borgerlig spar
sommelighet og nødsårenes oppfinn
somhet til mote og hensiktsmessighet. 

Bilen opptar mange, ikke minst bil
organisasjonene og motorsidene, som 
stadig ivrer etter bedre kollektive 
transporttnidler. For en bilist må det 
jo være en øns kedrøm at andre ikke 
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bil. Unntatt avsidesliggende bønder. 
De må ha den. 

Det er vanskelig å diskutere bil 
idag. Vi lever i det korte tidsrom hvor 
«Sønner av Norge kjøper bil» - og 
blir behørig kar rikert. Bilen betyr sta 
tus og stolthet, den er leketøy og kJe
ledegge. Neste generasjon vil sikkert 
ha et mere balansert og nyansert syn 
på bilen . 

Vi må se dette i større perspektiv. 
Våre politikere ivrer for utjevning 
mellom l-land og U-land. Enten må 
vi gi avkall på bilen, eller også må 
hver kineser før eller senere få sin. Er 
det overhodet tenkelig') 

Motorbå ter . Asker og Bærums 
Budstikke har i fullt alvor hevdet at 
selv om vi får optimale renseanlegg. 
må vi avskrive de indre fjordområder 
i Bærum fordi motorbåtene vil grise 
dem til med o lje. Da heller kano og 

seilbåt' 
Mere klær og mindre fyring må 

være riktig for båd<;: helse og øko
nomi. Uskikken med sommerklær om 
vi nteren og tropetemperatur inne er 
en uting - impo rten fra USA. For 
meg er den en plage. Det er for varmt 
i butikker og kontorer. Ikke minst i 
Norges Naturvernforbund, men det 
skyldes et umulig fyringsanlegg . 

Våre vill ahager utgjør en ikke ube
tydelig del av Våli landbruk. Neppe 
på tari ffmessig lønnsomhetsbasi s. 
Men til glede og hygge, mosjon og 
kontakt med vare biologiske røtter. 
Her skjelner vi linjer tilbake til Chris
tianiaborgernes kålhager og krigsti
dens matauk. Den dag U-landene be
stemmer seg til å spise sin egen mat, 
istedenfor å sende den som kraftfor til 
oss, kan det bli nødvendig med mere 
av dette. Og hvem klager over at løvet 
ikke blir brent ? Ikke astmatikerne. 
Selv holdt jeg opp for 20 år siden. Før 
jeg visste noe om naturvern, 

Mindre og nedbrytbar emballasje. 
Hvem har ikke ergret seg over over
flødig emballasje? Og er det noen som 
liker vare plaststrender? 

Personlig liker jeg ikke syntetiske 
tekstiler, ogjeg ville nødig gi avkall på 
badekaret. Men jeg skulle gjerne se 
ansiktet på alle de nordmenn som 
bare har dusj. og a lle dem som ikke 
har noe i det hele tatt, når Aftenpos
ten regner dell e aspekt som en del av 
dommedagsprofetien, 

Del finnes vel ingen som helt ut 
praktiserer - eller vil praktisere 
denne naturvernkatekisme. Men 
mange praktiserer deler av den, av 
helt andre grunner enn hensynet til 
naturvern. Og bak disse retningslinjer 
kjenner vi igjen mange gamle og 
kjente fenomener, fra borgerlig spar
sommelighet og nødså renes oppfinn
somhet til mote og hensiktsmessighet. 

Bilen opptar mange, ikke minst bil
organisasjonene og motorsidene, som 
stadig ivrer etter bedre kollektive 
transportmidler. For en bilist må det 
jo være en ønskedrøm at andre ikke 

~ 

biler. Mange bilister ville sikkert 
gjerne ta toget , hvis det gikk fortere. 
Stockholm og København har rela
tiv t sett halvparten så mange vare- og 
lastebiler som vi har. Her behøver vi 
hverken profeter eller naturvern, det 
greier seg med rasjonalisering. Samti
dig er det 925 000 som bruker sykkel, 
og flere ville det nok bli hvis våre vei
myndigheter innså at veier ikke bare 
betyr kjørebaner for biler. 

Hva båter angår, er vi et folk av 
seilere og roere. Ikke for naturvernets 
skyld, men for sportens og gledens. 
Mange foretrekker dusj fremfor kar
bad , og syntetiske tekstiler er kommet 
for å bli uten naturvernets hjelp. Stry
kefrie klær er populære. Noen vegeta
rianere har vi også, andre har funnet 
at de trives bedre med mere grønnsa
ker og mindre kjøtt. Turistforeningen 
bruker papirposer til nistepakken, det 
samme gjør Spisevognselskapet. 

Det fremgår ikke kl art av Aften
postens omtale om nevnte ka tekismus 
er en spådom om fremtiden eller et 
ønske for dagen, en rettesnor for de 
troende eller en oppfordring til de 
vantro. La oss derfor holde a lle for
tol kningsmuligheter åpne. 
Er del en spådom, er det fordi man 

tror at det vil bli slik. Med rette eller 
urette. S kal ma n da forti e det man 
tror er sannheten eller nødvendi g
heten, fordi det - etter Aftenpostens 
mening - virker «stikk mot sin hen
sikt »'! Anser Aftenposten at dens le
sere er så naive at de vil driv e mindre 
naturvern når de konfronteres med 
nødvendigheten av mere naturvern 'I 
Er del en oppfordring li/ de lroende , 
kan vel ingen ta anstøt av det. Vi er jo 
sa ra - en ubetydelig minoritet het er 
det gjerne, Vi kan neppe true arbeids
livet, slik Aftenposten frykter. Forøv
rig med urette, for penger søker varer 
og ytelser. Hvis vi ikke kjøper biler, 
vil vi kjøpe noe annet. Og det finnes 
vel ikke den forretningsman n som 
venter at kjøpevanene skal være kon
stante og stabile. Næringslivet tilpas
ser seg etter etterspørselen. 
Er del el ønske for dagen eller en opp
fordring li! de vantro, er jeg enig med 
Aftenposten i at en slik miljøvern
moral ikke kan gjennomføres ad fri
villig vei. Dette er nå forsåvidt irrele
vant. Blir det slik, så blir det slik , en
ten vi vil eller ikke. Nød lærer naken 
kvinne å spinne, Men som vi har vist 
har miljøvernkatekismens ideer 
sterke røtter i norsk livsstil, og dette 
kunne man spille mere på. Slit-og
sleng-mental i telen er en nymo tens 
døgnflue i var nøysomme tradisjon, 
og litt mere tilbakeholdenhet nå ville 
nok bidra til å mildne klimaet - eller i 
det minste overgangen - i fremtiden . 

Profetier kan få en underlig 
skjebne. Det er ikke alltid de går i 
oppfyllelse. Det skyldes ikke nødven
digvis at profetene er dårlige. Karl 
Marx spådde at kapitalen ville bli 
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samlet på stadig ferre hender. Det er 
gått omvendt. Var Marx en dårlig 
profet'l Neppe. Men det hevdes - på 
konservativt hold - at Marx' profetier 
har medvirket til at det ikke gikk slik. 
Man hørte på ham, men ikke slik han 
hadde ventet. En profeti er ikke bare 
en spådom, men også en advarsel. 

På den annen side skildret major 
Sagen , flere år før krigen , i detalj 
hvordan felttoget i 1940 ville forløpe . 
Var Sagen en bedre profet enn Marx'! 
Neppe. Men han led den vanskjebne 
at in gen lyttet til ham. Derfor fikk 
han - paradoksalt nok - rett. 

La oss derfor håpe at naturvernets 
dommedagsprofeter ikke får rett. La 
oss håpe at de får samme skjebne som 
Marx, og ikke samme skjebne som 
Sagen. De kan få rett, hvis vi overser 
dem, men de kan få urett, hvis vi lyt
ter til dem. 

Profeter maler med bred pensel. 
Derfor nevnte katekisme. Slik behø
ver det kanskje ikke å bli. Der finnes 
naturligvis mellemformer. Med 
mindre biling nå vil vi vel også kunne 
bile i fremtiden. Med mere sparsom
het vil vi vel også kunne ha det godt 
senere. Med grønnsaker i alle hager 
vil vi vel også kunne ha råd til blom
ster. Med mindre plast og mere natur
vett vil vi vel kunne pakke inn varene 
også heretter. Med mere vegetabilsk 
føde vi l vi nok kunne beholde søn
dagssteken. Og jeg vil kunne beholde 
mitt badekar. Men vi trenger Aften
postens hjelp og medvirkning. Kri 
tikk og motforestillinger er verdifullt, 
men man må vokte seg for å la seg 
skremme lit i et an ti -naturvern
felttog. n 

MER Å VITE OM 
NATURVERN! 

De første heftene i Norges Naturvernforbunds nye bokserie foreligger nå: 

BREDO BERNTSEN: LlTTERATU R OM NATU R 
En omfattende bibliografi over naturvern litteratur. 
Dette er selve ki lden til kildene for foredragsholdere, naturvern
skribenter og alle som vil skaffe seg allsidig orientering om natur- og 
miljøvern I 

96 sider. Format A 5. Pris kr. 16,-. 

ODDVAR SKRE: SUR NEDBØR 
En gru ndig innføring i de alvorlige problemene i forbindelse med 
svovelholdig røykutslipp, om årsakene og om virkningene på bio
logisk produksjon . For alle som mener at naturvernopinionen rna 
bygge på kunnskap om problemene! 

50 sider. Format A 5. Pris kr. 13,-. 

Til Norges Naturvernforbund , Akersgt. 63, Postboks 8268, Hammersborg, Oslo I. 

Postgiro nr. 9460. Bankgiro nr. 600 1.05.70835. 

Jeg bestiller med dette: 


eks. av B. Berntsen: Litterat ur om natur il kr. 16, ,tils. kr. 

. . . eks. av O. Skre : Sur nedbør i l kr. 13,- , tils . kr. 


Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Il 	Beløpet kr. sendes vedlagt i sjekk /sendes sam tidi g pr. bankgiro/pOSI
giro/postanvisning (stryk det som ikke passer). 
Publikasjonene bes sendt i oppkrav. 
NB I Ved oppkravsbestilling kommer porto og oppkravsgebyr i tillegg. 

Øystein Dalland 

KLONDYKE 
I NORD 

Møte etter møte holdes. Bilkortesjer 
krysser øya dag etter dag. Stortingsmenn 
og professorer, gårdbrukere og entrepre
nører følger med på fe rd ene. Hva er fatt ~ 

Olje og torv koks. Arbeidsplasser. 
Fortjeneste. Man utelukker ikke lenger 
muligheten av at hele den fl ate delen av 
Andøya her og der kan romme oljefø
rende lag. Funn av fossil fiskeøgle i som
mer kobles i pressen sammen med oljele-

En ørken skapt av mennesket og vinden. 
Fra Ramså. Foto Øystein Da/land. 
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Øystein Dalland 

KLONDYKE 
I NORD 

Møte etter møte holdes. Bilkortesjer 
krysser øya dag elter dag. Stortingsmenn 
og professorer, gardbrukere og entrepre, 
nører følger med på ferdene. Hva er fatt? 

Olje og torvkoks. Arbeidsplasser. 
Fortjeneste. Man utelukker ikke lenger 
muligheten av at hele den flate delen av 
Andøya her og der kan romme oljefø, 
rende lag. Funn av fossil fiskeøgle i som, 
mer kobles i pressen sammen med oljele-

En ørken skapt av mennesket og vinden. 
Fra Ramså. fot o Øystein Dal/and. 

ting, o lje, olje. Den ene logiske kortslut 
ning etter den andre foretas og ender 
med en unis on ros ti l de framsynte menn: 
Den tid er slutt da Andøya va r avhengig 
av Bergens,herrenes velvilje. 

«Sunt samarbeid» 
Denne g<ing legger man opp lil en <in
nen avhengighet - et «Su nl sa marbeid» 
med kontinentale konserner på området 
ferrolegeringer. Torvkoks-råstoffet på 
kontinentet lar slutt. Denne nøkkel-res 
sursen må snart hentes annetsteds fra. 
Andøymyrene ligger der som noen av 
Nord-Europas største torvmyrer - har 
ligget der - stadig mektigere siden kli
maendringen ved inngangen til jernalder. 
Kanskje erde eldre. 

Hva vi lle egentlig være så galt ved å 
skave av brenntorvlagene? En gang i tida 
var det kanskje ikke engang myr på øya. 
Jernalderfolket fant en mer tilgjengelig 
og gjestmild øy. Det er den vi skal gjen
skape: Vekk med myra, frodige jorder i 
stedet I Mennene bak torvkoks-planene 
forestiller seg en storstilt prod uksjon, der 
brenntorv skal hentes fra områdene fra 
Langøya i sør til Andenes i nord. Fra et 
sentralt produksjonsanlegg ved Abru el
ler Dverberg skal så den ferdige torvkok
sen skipes til Tyskland og andre steder. 

Økologiske motforesti lli nger? 
øya hektes inn pa en produkSJons 
kjede som begynner med tusen:hig tOlV
dannelse og ender med bLa. rustnings
produkter og vå pen. Dette er så kalt 
sunn avhengighet. På et tiår eller to ski
pes reservene av brenntorv i nord rett ut 
av landet. Uten at økologiske motfore
stillinger nesten har rukket å komme til 
orde, gir Distriktenes utbyggingsfond 

grønt lys til prøvedrift, der første trekk er 
drenering av store myrstrekninger. 

De lokale innvend ingene er få, ennå 
ganske enkelt fordi de aktuelle opplys
ninger ikke er lagt på bordet. Ettertanke 
for delte har en nå ikke rukket å melde 
seg : 

Hva så når et tiår er gått og grunnvan
net har sunket en meter eller tre over 
store områder ? Da ligger markene der 
som grønne nydyrkede flaler, sier noen. 
Ja , gjør de egent lig det, relt på mineral
grusen med kun et par lomper brunlolv 
fra overflaten lagt tilbake på plass'! Og vil 
det være noen tilbake lil å drive jordbruk 
under de nye forhold 'I De hundre ar 
beidsplasser til TOlvkoksverk i full drift 
vil etter intensjonen tas fra bygdene, tas 
fra jordbruket og fisket selv. Senere kan 
man mekanisere driften, man får gigant
isk bOl1kjøring av landskap for nesten 
ingen arbeidskraft. 

Lakseelv og myrreservat 
Andre, mindre lankekors er OgSEl verd 
å ha i minne: Aelva, en framifrå lit en lak
se-elv vil etler alt å dømme bli «moder
kanalen» for en rekke grøfter fra sidene. 
Full av humus og med andre flomtopper 
enn idagvil elva i tilfelle bli en helt annen. 
Laksen er var for slikt. 

At Staten nylig har opprettet et myr
reservat på Prestmyrene i Dvergberg er 
også en detalj som angår saken. 

Vi er ikke redd for inngrep i Andøy
landskapet i og for seg. Men det er en ska
laforskjell. Og lidshjulet har med ett be
gynt å snurre raskere. Tilbake ser vi for 
oss et landskap med forsvarsanlegg på 
annenhver topp, med svarte vidder, dype 
grøfter og, - ja hva blir det neste? Den 
siste olje? n 
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ØSTLANDSKE NATURVERN
FORENINGS 

VÅREKSKURSJON 1972 
SOMMERNATT pA KROKSKOGEN 

ØNV arra ngerer i år si n vårekskursjon i Asbjønsens 
fotspor , og inviterer til en sOl11l17ernall på Krokskogen. 

Turen vil gå til ./015 fra Skansebakken i Sørkedalen 
til Stubbdal i Åsa. Underveis vil vi diskutere forskjellige 
sider av skogsdrift, kraftledninger og drikkevannsfor
syning i relasjon til friluftsliv. 

Hovedrast vil bli tatt ved betongbroen mellom Skam
rek og Nordre Heggeli vann - der hvor Asbjørnsen sk ulle 
ha «ta tt av fra høgern og gått over på vinstern». 

Start fra Skansebakken fredag 16. juni kl. 20.00 (ordi
nær Sørkedalsbuss fra Grønlands torv kl. 19.05). Hjem
reise fra Åsa, lørdag 17. juni om morgenen. 

Turen er ca. 25 km lang, og kjøretøyer vil ikke bli 
tatt med . 

T a med niste og Nordmarkskart - og les Asbjørnsen! 
Godt fottøy' 

Adgang for alle. Medlemmer kan tegnes under mar
sjen. Av hensyn til eventuell ekstrabuss bes deltagerne 
melde fra til ØNV, Posrboks 8268-Hammersborg - Oslo J 
eller tlf.: 337932 - 335257 omgående. 

SKAGERAK-KATTEGAT
OSLOFJORDEN 

SKA.KAT.OS. 
TRENGER DIN HJELP! 

Følgende foreninger/organisasjoner har inngå tt skandi
navisk samarbeide for å bekjempe forurensningene i 
Skagerak-Kattegat og Oslofjorden: 

Oslofjordens Fiskerlag, Østlandske Fiskeriselskap, 
Noregs Sildesalslag, Norges Dyk keforbund , Norges Na
turvernforbund , Vestfold Naturvern, Aust- og VeSl
Agder Naturvern , Østlandske Naturvernforening, Mil
jovarnet for Vastkusten (Sverige/Hono), og NOAH 
(Danmark - København). 

Gruppen har fålt nav net «SKA .KAT.OS - Utvalg 
Ior renere vann i Skagerak , Kallegal og Oslojjorden». 
Gruppen tenker å virke opinionskapende ved å gi god 
informasjon - gjennom radio/fjernsyn/presse osv. Videre 
tenker gruppen å virke som «pressorgan» på myndig
heter innen stat/fylke og kommune. 

Del haster i dag, mer enn noensinne, å skape en 
sterk og bevisst opinion som lvinger våre myndigheter 
til å se alvorlig på den stadig tiltagende forurensning 
i omtalte områder. Vi trenger din hjelp I 

Er du villig til å delta aktivt i dette arbeidet , fyll ut 
vedheftede slipp og send den til : SKA.KAT.OS
Østlandske Naturvernforening - Postboks 8268 - Ham
mersborg - Oslo I - eller: ring 337932 - S. Struksnes . 

Jeg/vi ønsker å delta aktivt i SKA.KAT.OS 

Navn Adresse (kommune) 
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De første heftene av 

forbundets nye 
publikasjonsserie 
foreligger nå 
LES DEM! 
Se omtale og bestil
lingskupong inne i 
dette nr. 

Norges Naturvernfurbund 



