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Inspirerende å lese 
når visdommens fugl holder en med sel
skap. Perleugle-plakaten - se den i farger 
på omslagets bakside i «Norsk Natur» 
nr. l - 1973 - har vært en stor suksess. 
Den henger nå bokstavelig talt i de tusen 
hjem. Perleugla har vært utsolgt, men nå 
er nytt opplag klar til utsendelse. Plakaten 
måler 64 x 94 centimeter og koster 
17.- kroner. 

Siste nytt! 

MINIUTSTILLINGEN «S I RK ELE N» 
Fire plakater i format 62 x 89 centimeter, som i tekst og enkle 
fargetegninger gir en lettfattelig innføring i økologi og miljøvernproblemer. 
Særlig egnet for skolebruk, og for organisasjoner, institusjoner, biblioteker 
o. l. som arrangerer tema-utstillinger. 
Pris kr. 45.-. 

Den store interessen for perleugla er 
bakgrunnen for at vi nå lanserer en 

Plakat-nyhet 
som vil skaffe perleugla hard konkurranse. 
Rådyrkalven kommer til verden ijuni, og 
det gjør også vår rådyrplakat, som er 
vist i farger på omslagets bakside i dette 
nummer av «Norsk Natur». 
Plakaten måler 64 x 94 centimeter, og 
koster 17.- kroner. 

BESTILLINGS

KUPONG 


PÅ SIDE 64 


Skryt 
ligger ikke for Norges Naturvernforbund. 
Men i all beskjedenhet nøler vi ikke med 
å hevde at vi har Norges vakreste emblem. 
Medlemsnål i størrelse 9 x 9 mm koster 
kr. 5,- (sølv) og kr. 15,- (gull). 
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IOÅR 
I dis;e dager er et ti år siden det reorganiserte Landsforbundet for naturvern i Norge 
. tradte I funksjon under navnet Norges Naturvernforbund. 

Forbundet startet sitt nye liv under ganske kummerlige kår. Medlemstallet var 
800 - åtte hundre - 7 kretsforeninger var tilsluttet forbundet, og kassens innhold va r 
ytterst beskjedent. 

For å komme i gang med arbeidet straks, opptok styret et lån på 50000 kroner. 
leide kontor og ansatte generalsekretær og kontordame. Dette var den beskjedne 
starten på det moderne naturvern i Norge. 

Veksten har vært stor i de ti årene som er gått, selv om vi riktig nok ville ønske 
at den hadde vært enda større. Når et gjelder veksten på det rent organisasjons
messige plan kan den uttrykkes i tall: Medlemstallet er økt til godt og vel 30000, og 
19 kretsforeninger, spredt over hele landet fra Agder til Finnmark, er tilsluttet for
bundet. I tillegg kommer en nyskapning, «Natur og Ungdom», som er forbundets 
meget aktive ungdomsorganisasjon. Men kassen er, relativt sett, omtrent like slunken 
som for ti år siden. 

Når det gjelder spørsmålet om hva forbundet ellers har oppnådd i årene siden 
reorganiseringen, er vi på mer usikker grunn fordi resultatene her ikke kan utt rykkes 
i tall. Vårt arbeid er først og fremst av opinionsdannende karakter, og det ligger i 
sakens natur at forbundets andel av æren for den stadig økende naturvernoplllionen 
ikke lar seg måle. Men i all beskjedenhet vil vi likevel hevde at det moderne natur- og 
miljøvernets vekst og fremgang i Norge har sin rot i reorganiseringen av Norges 
Naturvernforbund for ti år siden. 

l konkrete naturvernsaker har vi opplevd både gledelige seire og sviende nederlag. 
Blant viktige saker på det mer prinsipielle plan kan vi nevne forbund ets positive 
innflytelse på lovgivningen når det gjelder natu;:vern i videste forstand, ikke minst på 
Naturvernlovcn, som uten videre kan føres tilbake til Norges Naturvernforbunds 
initiativ. 

Selvfølgelig kan man ikke skille mellom hva forbundet har oppnådd i konkrete 
saker på den ene siden, og hva man har oppnådd i retning av å skape opinion for 
natur- og miljøvern i alminnelighet. En naturvernseier i en konkret sak er jo nettopp 
et resultat av at det er skapt en økende forståelse for problemene, både i befolkningen 
som helhet og blant politikerne. 

På denne bakgrunn kan man hevde at det opinionsskapende arbeidet ikke har 
vært godt nok , fordi naturvernet har tapt i altfor mange viktige naturvernsaker Dette 
er riktig, og for så vidt kan vi bare trøsle oss med at resultatene ville vært enda mer 
nedslående ulen Norges Naturvernforbunds arbeid. Vi kan altså slå fast at vi har 
oppnådd 110e i løpet av disse ti årene, men at vi akter å oppnå mer i årene som 
kommer. En sterk oppslutning fra medlemmenes side, både i konkrete, lokale saker 
og når det gjelder holdningen i prinsipielle naturvernspørsmål, vil være den beste støtte 
forbundet kan få i det arbeidet som ligger foran oss. ~ 

TAKK TIL 
VERVERNE - OG 
TIL NYE 
MEDLEMMER 
Vervekampa njen som forbundet, i 
samarbeid med kretsforeningene, 
gjennomførte omkring månedskif
leI mars-april, ga ct resultat som 
vi har all grunn til å glede oss 
over Helhjertet innsats fra verver
nes side ga oss godt og vel 10000 
nye medlemmer. Del vil si at for
bundets medlemstall økte med 50 
prosent. fra 20000 til mer enn 
.10000 

Det li gger en betydelig innsats 
av tid og krefter bak det arbeidet 
ververne her har utført på helt 
ideell baSIS. Og den interessen de 
ved sin innsats har vist for for
bundets og dets virksomhet, har 
vært en betydelig inspirasjon for 
oss som til daglig arbeider med 
forbundets saker. Jeg vi I med dette 
gi uttrykk for forbundets takk til 
alle som deltok aktivt i vervingen. 

Samtidig vil jeg ønske våre 
10000 nye medlemmer velkommen 
i forbundet. Medlemsta llet betyr 
mye for en organ isasjon som vil 1', 

fordi styrken bak våre kraver 
større når vi er mange. Verve
kampanjen 11ar gjort oss sterkere 
cnn før, og hver enkelt av de vel 
10000 som nå er blitt medlem.mer 
av forbundet , har gjort sin til å 
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TRE NATURVERN
PRISER I 1973 

A.S. Solo har stilt tre årlige naturvern
priser , hver på 5000 kroner, til d isposi
sjon for World Wildlife Fund i Norge. 
Prisene skal deles ut første gang i 1973. 

Hvem som helst kan foreslå kandida
ter ti I prisene som skal gis som påskjøn
nelse for «i særlig grad å ha virket for 
å fremme WWFs arbeid ved vern av 
norsk natur, spesielt vern av truede dyre
arter, planter og landskapsformer.» 

Meningen med prisene er å belønne 
innsats, også fra fagfolk , men ikke minst 
fra «mannen i gaten» .- amatørinteres
sene rundt om i landet. Man håper 
gjennom disse prisene å spre øket for
st{relse for den store verdi og betydning 
det har for land og folk at de nasjonale 
dyrearter blir bevart og at uberørt nalur 
blir sikret i nødvendig utstrekning. 

Prisene kan deles ut både til enkelt
personer og organisasjoner, og forslag på 
kandidater kan sendes inn av hvem som 
helst. Forslaget bør inneholde en kort 
fremstilling av kandidatens virksomhet, 
og må sendes World Wildlife Fund i 
Norge, Prinsens gate 22, Oslo I , innen 
I. oktober 1973. Forslagene vil bli bedømt 
aven jury med representanter for AS 
Solo, Norges Naturvernforbund, Den 
norske Turistforening og World Wildlife 
Fund i Norge. 

NOE SOM PASSER 

FOR DEG? 


SE OMSLAGETS 

INNSIDER! 
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TAKK TIL 
VERVERNE - OG 
TIL NYE 
MEDLEMMER 
Vervekampanjen som forbundet, i 
samarbeid med kretsforeningene, 
gjennomførte omkring månedskif
tet mars-april, ga et resultat som 
vi har all grunn til å glede oss 
over. Helhjertet innsats fra verver
nes side ga oss godt og vel 10000 
nye medlemmer. Det vil si at for
bundets medlemstall økte med 50 
prosent, fra 20000 til mer enn 
30000. 

Det ligger en betydelig innsats 
av tid og krefter bak det arbeidet 
ververne her har utført P~l helt 
ideell basis. Og den interessen de 
ved sin innsats har vist for for
bundets og dets virksomhet.. har 
vært en betydelig inspirasjon for 
oss som til daglig arbeider med 
forbundets saker. Jeg vil med delle 
gi uttrykk for forbundets takk til 
alle som deltok aktivt i vervingen. 

Samtidig vil jeg ønske våre 
10 000 nye medlemmer velkommen 
i forbundet. Medlemstallet betyr 
mye for en organisasjon som vår, 
fordi styrken bak våre kraver 
større når vi er mange. Verve
kampanjen har gjort oss sterkere 
cnn før, og hver enkelt av de vel 
10000 som nå er blitt medlem.mer 
av forbundet, har gjort sitt til å 
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TRE NATURVERN

PRISER I 1973 


AS Solo har stilt tre årlige naturvern
priser, hver på 5000 kroner, til disposi
sjon for World Wildlife Fund i Norge. 
Prisene skal deles ut første gang i 1973. 

Hvem S0111 helst kan foreslå kandida
ter til prisene som skal gis som påskjøn
nelse for «i særlig grad å ha virket for 
å fremme WWFs arbeid ved vern av 
norsk natur, spesielt vern av truede dyre
arter, planter og landskapsformer.» 

Meningen med prisene er å belønne 
innsats, også fra fagfolk, men ikke minst 
fra «mannen i gaten» - amatørinteres
serte rundt om i landet. Man håper 
gjennom disse prisene å spre øket for
ståelse for den store verdi og betydning 
det har for land og folk at de nasjonale 
dyrearter blir bevart og at uberørt natur 
blir sikret i nødvendig utstrekning. 

Prisene kan deles ut både til enkelt
personer og organisasjoner, og forslag på 
kandidater kan sendes inn av hvem som 
helst. Forslaget bør inneholde en kort 
fremstilling av kandidatens virksomhet, 
og må sendes World Wildlife Fund i 
Norge, Prinsens gate 22, Oslo I, innen 
I. oktober 1973. Forslagene vil bli bedømt 
aven jury med representanter for AS 
Solo, Norges Naturvernforbund, Den 
norske Turistforening og World Wildlife 
Fund i Norge. 

NOE SOM PASSER 

FOR DEG? 


SE OMSLAGETS 

JNNSIDER! 


NYTT INNHOLD I 
JETTEGRYTENE 

Det har vært sagt og skrevet mye om 
forurensing av Glomma og andre elver. 
Undersøkelser har vært foretatt, prøver 
har vært analysert. Et faktum er det at 
flora og fauna i sjøen innenfor Hvaler 
gjennomgår en omfattende forandring. 
Det må nødvendigvis bli det når far
vannet er i ferd med å omdannes til 
septiktank. Ved Singløya, midt mellom 
utløpene av Glomma og Ringdalsfjorden 
(Tista, Iddefjord, Svinesund) er det en 
interessant samling jettegryter. De var 
interessante på grunn av sin spesielle be
liggenhet, mange forskjellige størrelser, 
plassering i forskjellige høyder osv. Nytt 
ved disse grytene er at nå kan en studere 
septiktankinnhold som flyter på over
flaten der hvor grytene ligger i vann
kanten. Dette er verst i vestavind, da 
overflatevannet blåser fra Glomma og 
østover. 

NATURVERNPRIS 
TIL NATURVERN 
FORBUNDET 
Ved en tilstelning ved universitetet 
i Bonn 20. juni, mottok forbun
dets formann, professor Ragnhild 
Sundby og generalsekretær Magne· 
Midllunpå vegneav Norges Natur
vernforbund Van Tienhoven-pri
sen for 1973. Prisen, som er på 
10000 DM, utdeles årlig av stif
telsen F. V. S. for arbeid til fremme 
av natur- og nasjonalparktanken i 
Europa. Den ble utdelt første gang 
i 1957. 

Det sier seg selv at vannet i dette 
tidligere ferieparadis blir mer og mer 
uappetitlig å bade i. At fisk og fugl 
forsvinner er imidlertid av langt farligere 
karakter. 

Har vi råd lil å ødelegge naturres
surser slik for å øke vår materielle leve
standard? Hvor lenge skal industriutslipp, 
«sanitær - anlegg» og kunstige gjød
ningsstoffer få passere uhindret ut i 
elvene? 

Teks/ og/%: John Wennherg. 

Prisen har fått navn etter neder
lenderen Pieter Fan Tienhoven, som 
var en banebryter på alle områder 
innen naturvernet i sitt hjemland. 

Norges Naturvernforbund ble 
tildelt prisen bl. a. for, som det 
heter i premissene, sitt banebry
tende arbeid for opprettelse av 
store nasjonalparker som sikrer 
vernet av plante- og dyrearter, for 
utviklingen av et økologisk funden 
naturvern, og for organisasjons
messig arbeid som har gjort for
bundet til en bærende søyle i norsk 
naturvern. 
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TERJE SKOGLAND 

VILLREIN, VELSTAND 

OG VASSDRAG 

Foto: Gunnar Lid. 

H vis man ser .på fig. I foreligger det i 
dag konkrete planer for utbygging og 

utnyttelse av områder innen A, B, C, D 
og E på kartet. Ingen av disse utbyggin
ger/utnyttelser er vurdert samlet når det 
gjelder innflytelse på villreinens miljø
krav. Jeg skal her prøve å gi en kort vur
dering av hvert område og dets mulige og 
kjente betydning for reinen. 

Område A og B, 
Imingfjell og Vasstulan 
Vegen fra Sønstevann over til Tessung
dalen har hittil vært en sommerveg. Den 
er nå, i mars 1973. brøytet og planlagt 
som helårsveg. Samtidig er det store pla
ner om hytteby og rekreasjonsutbygging i 
Tessungdal med skitrekk inn på fjellet. 
Dette fjellområdet mellom Tinn og Uv
dal kommuner ut til Eidsfjell i øst har 
vært et av de viktigste oppholdssteder for 
reinen fra desember mot slutten av mars, 
siden 1959 til dags dato. Før den tid var 
området forbeholdt tamrein. Dette tam
reinhold blei nedlagt i slutten av 50-åra. 
Graden av forstyrrelse i dette viktigste 
vinteroppholdsstedet med anlegg av hel
årsveg og fortsatt økning av rekreasjons
bruken vil mest sannsynlig føre til at rei
nen utestenges fra området. Dette har 
skjedd i område B, der opprettholdelse 
av helårsvegen fra Dagali til Uvdal over 
Vasstulan har stimulert hyttebygging 
langs vegen. Området øst for vegen var 
vinterbeiter for reinen. Dette brukes i dag 
bare rent sporadisk av rein og er praktisk 
talt unyttet, noe som lavmattens tykkelse 
øst for vegen vitner om. 

Område C, 
Rauland-Møsvatn 
Dette området ligger i det subalpine bjør

kebeltet og kan betegnes som et reserve
område for villrein. Den alpine Hardan
gerviddareinen vil i år med ekstreme snø
forhold og fleindannelse på snaufjellet 
være henvist til bjørkeskogen i deler av 
vinterhalvåret. Dette skjedde deler av 
vinteren 1972 og først i 60-åra. I området 
foregår en sterk hyttebygging og helårs
veg opprettholdes. Nedsatt mulighet for 
villreinen i området må ventes (se fig. 2). 

OmrådeD, 
Hein-Geitsjøen 
Buskerud fylke har planer om utnyttelse 
av Dagali-fjellene med oppdemming av. 
Hein, Geitsjøen og Ossjøen. Denne nord
østlige del av Hardangervidda represen
terer ca. 20% av villreinens vinteropp
holdssteder. Villreinen, med en stamme 
på 7-9000 vinterdyr, har vintrene 
1971-73 ikke vært registrert i vesentlig 
omfang i område D. Fra før 1969, da 
stammen var vesentlig større enn i dag, 
over 20 000 dyr, var området brukt. 
Igangsatte beiteregistreringer i områder 
rundt Hein som blir berørt ved utbyg
ging, viste sterkt nedslitte beiter. Men en 
kan gå ut i fra at den reduserte stammens 
sterkt nedsatte bruk av området har hatt 
en gunstig virkning på veksten hos gul
skinn, (Cetraria) og kvitkrull, 
(Cladonia), altså de lavartene som er de 
viktigste vinterbeiteplanter for reinen. I 
slutten av 1970-åra vil området måtte 
ventes å tilby gunstige vinterbeiter for rei
nen. 

Trekkruter i utbyggingsormådet er 
inntegnet på fig. 3. Rutene går vesentlig i 
SV-NØ retning. Sommerbeitene ligger i 
sørvest på de mer sentrale deler av Har
dangervidda, se fig. I, og for å nå de nord
østlige vinterbeitene krysser trekkrutene 
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Hvis man ser.på fig. I foreligger det i 
dag konkrete planer for utbygging og 

utnyttelse av områder innen A, B, C, D 
og E på kartet. Ingen av disse utbyggin
ger/utnyttelser er vurdert samlet når det 
gjelder innflytelse på villreinens miljø
krav. Jeg skal her prøve å gi en kort vur
dering av hvert område og dets mulige og 
kjente betydning for reinen. 

Område A og B, 
ImingfjelJ og VasstuJan 
Vegen fra Sønstevann over til Tessung
dalen har hittil vært en sommerveg. Den 
er nå, i mars 1973, brøytet og planlagt 
som helårsveg. Samtidig er det store pla
ner om hytteby og rekreasjonsutbygging i 
Tessungdal med skitrekk inn på fjellet. 
Dette fjellområdet mellom Tinn og Uv
dal kommuner ut til Eidsfjell i øst har 
vært et av de viktigste oppholdssteder for 
reinen fra desember mot slutten av mars, 
siden 1959 til dags dato. Før den tid var 
området forbeholdt tamrein. Dette tam
reinhold blei nedlagt i slutten av 50-åra. 
Graden av forstyrrelse i dette viktigste 
vinteroppholdsstedet med anlegg av hel
årsveg og fortsatt økning av rekreasjons
bruken vil mest sannsynlig føre til at rei
nen utestenges fra onu·ådet. Dette har 
skjedd i olmåde B, der opprettholdelse 
av helårsvegen fra Dagali til Uvdal over 
Vasstulan har stimulert hyttebygging 
langs vegen. Området øst for vegen var 
vinterbeiter for reinen. Dette brukes i dag 
bare rent sporadisk av rein og er praktisk 
talt unyttet, noe som lavrnattens tykkelse 
øst for vegen vitner om. 

Område C, 
RauJand-Møsvatn 
Dette området ligger i det subalpine bjør

kebeltet og kan betegnes som et reserve

område for villrein. Den alpine Hardan

gerviddareinen vil i år med ekstreme snø

forhold og fleindannelse på snaufjellet 

være henvist til bjørkeskogen i deler av 

vinterhalvåret. Dette skjedde deler av 

vinteren 1972 og først i 60-åra. I området 

foregår en sterk hyttebygging og helårs

veg opprettholdes. Nedsatt mulighet for 

villreinen i området må ventes (se fig. 2). 


OmrådeD, 

Hein-Geitsjøen . 

Buskerud fylke har planer om utnyttelse 

av Dagali-fjellene med oppdemming av 

Hein , Geitsjøen og Ossjøen. Denne nord

østlige del av Hardangervidda represen

terer ca. 20% av villreinens vinteropp

holdssteder. Villreinen, med en stamme 

på 7-9000 vinterdyr, har vintrene 

1971-73 ikke vært registrert i vesentlig 

omfang i område D. Fra før 1969, da 

stammen var vesentlig større enn i dag, 

over 20 000 dyr, var området brukt. 

Igangsatte beiteregistreringer i områder 

rundt Hein som blir berørt ved utbyg

ging, viste sterkt nedslitte beiter. Men en 

kan gå ut i fra at den reduserte stammens 

sterkt nedsatte bruk av området har hatt 

en gunstig virkning på veksten hos gul

skinn, (Cetraria) og kvitkrull, 

(Cladonia), altså de lavartene som er de 

viktigste vinterbeiteplanter for reinen. I 

slutten av 1970-åra vil onu·ådet måtte 

ventes å tilby gunstige vinterbeiter for rei

nen . 


Trekkruter i utbyggingsonnådet er 
inntegnet på fig. 3. Rutene går vesentlig i 
SV-NØ retning. Sommerbeitene ligger i 
sørvest på de mer sentrale deler av Har
dangervidda, se fig. I , og for å nå de nord
østlige vinterbeitene krysser trekkrutene 

på tvers av utbyggingsolmådet. Utbyg
gingsolmådet strekker seg fra skogland
skapet i Sæterdalen til bort i mot Hardan
gervidda-riksvegen i vest. Anleggsveger, 
damanlegg og isbrytning på vannene vil 
da kunne avskjære de naturlige trekkru
ter til og fra onu'ådet NØ for utbyggings
området. Muligheten for at område D 
skal bli satt ut av funksjon som beiteom
råde er derfor til stede. 

OmrådeE, 
Veigdalen 
Industrikomiteen og senere Stortinget 
har våren 1973 gått inn for konsesjonsbe
handling av Veigdalføret. Dette dalføret 
med tilgrensende områder er det viktigste 
kalvingsområde for villreinen på Har
dangervidda, og representerer et optimalt 
tidlig vårbeite, (Skogland 1972). Områ

det har vært i bruk fra før og etter 1945 i 
den tid det var tamrein i området. Utbyg
ging av vassdraget med neddemming av 
myrarealer i Brandaleite, avskjæring av 
trekkveger på tvers av dalen (se fig. 3), og 
regulering til hyttebygging i dalen (ved
tatt av Ullensvang kommune), vil i ve
sentlig grad kunne sies å beskjære villrei
nens bruk av vårbeitet i området. Beiting 
av vinterkonserverte rotskudd på myrull, 
(Eriophorwn spp.) på myrene, gir et be
grenset, men vesentlig proteinsupplement 
i vårløysinga, sammen med knopper og 
blad av dvergbjørk (Betula nana) i dette 
lågalpine, tidlig snøfrie område. Dverg
bjørk har på vestvidda sin største utbre
delse i den nedbørfattige Veigdalen og er 
mest utbredt i den lågalpine sone under 
ca. 1200 m o. h. Ut i fra det vi i dag vet 
om reinens krav til kalvingsbiotop eksis-
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terer der ikke vesentlige alternative kal
vingsbiotoper i dag på Hardangervidda 
med de beitemuligheter og gunstige snø
forhold i kalvingstiden som områdene i 
og rundt Veigdalen tilbyr. 

Hvordan har villreinen tilpasset seg livet 
på fjellviddene? 
Gjennom tusener av år har reinen tilpas
set si tt levesett ti I høgfjelets sesongbe
tonte beitetilbud. Ved sin atferd og fysio
økologisk samspill med plantenes vekst
rytme, tilgjengelighet og næringsverdi. 
strytme, tilgjengelighet og næringsverdi. 
Alt idette ømfintlige og kompliserte sam
spill er i dag ikke kjent , men jeg skal i det 
følgende prøve å skissere noe av det ve
sentlige som vi arbeider med å forstå best 
mulig. 

På grunn av høgfjellets klimatiske ka
rakter er som oftest sommer- og vinter
beiter for reinen geografisk atskilt. Våre 
trekkfugler utnytter vårt lands sommer i 
sitt levesett, men trekker til Syden langs 
kjente ruter før vinteren setter inn. Rei
nen pendler mellom sommer- og vinter
beiter langs kjente trekkruter. Opprett 
holdelsen av dette rutenett skjer ved hjelp 
av et lært tradisjonsmønster. For både 
fugler og dyr har opprettholdelsen aven 
slik tradisjon stor overlevelsesverdi, og 
naturlig utvalg har tillagt dyrene genetisk 
evne til il. lære åg utnytte dette i sitt leve
sett. Gjennom sosial imitering (også kalt 
allelomimetisk atferd) og «følg ledere
Il»-atferd (sosial følging antagelig utvik
let fra mor-kalvbil.ndet i kalvens psykolog
isk følsomme spestadium) utvikler ung
dyra raskt et beitevalg og retningsoriente
ring i forhold til landskapets karakter, 
plantedekkets næringsverdi og tilgjenge
lighet til ulike sesonger. 

Motivet for slik atferd ligger i dyras 
nevre-hormonale balanse mens stimulan
sen for utløsning av den handlingsrettede 
atferd, såkalt appetitt-atferd (i dette til
felle beiting og trekk), kommer fra mil
jøet, hvori inngår slike ting som allelomi
metisk atferd, følging, plantenes visuelle 
og luktmessige karakter og sesongens kli
matiske og lysmessige forhold uten at be
tydningen av hver enkelt faktor er kjent. 
Det som læres er stimulusens karakter, 
og denne er situasjonsbetinget. På denne 
måte tilpasser den enkelte reinstamme 
seg til det landskap den lever i og områ
dets optimale mattilgang og overlevelses
verdi, 

Handlingsrettet appetitt-atferd med 
følging av sosialt høgrestående dyr langs 
deres kjente trekkruter, representerer 
derfor reinens tilegnede beste økonomi
sering av nødvendig energiforbruk til 
aktivitet for å skaffe seg tilstrekkelig kva
litetsrik mat til å opprettholde en positiv 
næringsbalanse gjennom året. 

Ved økt ressursknapphet (konkur
ranse om mat) vil sosial aggresjon innen 
tlokkens dominans-hierarki føre til at dyr 
av lågest sosial rang (ungdyr og bukk) 
«skyves» bort fra det beste matfatet. De 
vil da ofte streife ut i perifere områder. 
En slik spredning av dyr i forhold til mat
fatet gjør at dyr av høgst rang (hos rein er 
dette drektige simler) , benytter opti 
mal-beitet lengst. De dominante får best 
mat, samtidig representerer disse stam
mens tilvekstpotential slik a t denne 
spredning nedsetter kontliktnivået og på 
lang sikt øker stammens tota le overlevel
sesmulighet. 

Ungdyras streifing vil ikke være effek
tivt retningsorientert da de på egen hånd 
mangler en del av den viktige miljøstimu-
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terer der ikke vesentlige alternative kal
vi ngsbiotoper i dag på Hardangervidda 
med de beitemuligheter og gunstige snø
forhold i kalvingstiden som områdene i 
og rundt Veigdalen tilbyr. 

Hvordan har villreinen tilpasset seg livet 
på fjellviddene? 
Gjennom tusener av å r har reinen tilpas
set silt levesett til høgfjelets sesongbe
tonte beitetilbud. Ved sin atferd og fysio
økologisk samspill med plantenes vekst
rytme, tilgjengelighet og næringsverdi. 
strytme, tilgjengelighet og næringsverdi. 
AI t i dette ømfintlige og kompliserte sam
spill er i dag ikke kjent, men jeg skal i det 
følgende prøve å skissere noe av det ve
sentlige som vi arbeider med å forstå best 
mulig. 

På grunn av høgfjellets klimatiske ka
rak ter er som oftest sommer- og vin ter
beiter for reinen geografisk atsk ilt. Våre 
trekkfugler utnytter vårt lands sommer i 
sitt levesett , men trekker til Syden langs 
kjente ruter før vinteren setter inn. Rei
nen pendler mellom sommer- og vinter
beiter langs kjente trekkruter. Opprett
holdelsen av dette rutenett skjer ved hjelp 
av et lært tradisjonsmønster. For både 
fugler og dyr har opprettholdelsen aven 
sl ik tradisjon s tor overlevelsesverdi , og 
naturlig ut valg har tillagt dyrene genetisk 
evne til å lære åg utnytte dette i sitt leve
,ctt. Gjennom sosial imitering (også kalt 
a ll elomimetisk atferd) og «følg ledere
n»-atferd (sosial følging antagelig utvik
let fra mor-ka lvbåndet i kalvens psykolog
isk følsomme spestadium) utvikler ung
dyra raskt et beitevalg og retningsoriente
ring i forhold til landskapets karakter, 
plantedekkets næringsverdi og tilgjenge
lighet til ulike sesonger. 

Motivet for slik atferd ligger i dyras 
nevre-hormonale balanse mens stimu lan
sen for utløsning av den handlingsrettede 
atferd, såkalt appetitt-atferd (i dette til
felle beiting og trekk), kommer fra mi l
jøet, hvori inngår sli ke ting som a llelomi 
metisk atferd, fø lging, plantenes visuell e 
og luktmessige karakter og sesongens kli
matiske og lysmessige forhold uten at be
tydningen av hver enkel t faktor er kjent. 
Det som læres er stimu lusens kara/uer, 
og denne er situasjonsbetinget. På denne 
måte tilpasser den enkelte reinstamme 
seg til det landskap den lever i og områ
dets optimale mattilgang og overlevelses
verdi. 

Handlingsrettet appetitt-atferd med 
følging av sosialt høgrestående dyr langs 
deres kjente trekkruter, representerer 
derfor reinens tilegnede beste økonomi
sering av nødvendig energiforbruk til 
aktivitet for å skaffe seg tilstrekkelig kva
Iitetsrik mat til å opprettholde en positiv 
næringsbalanse gjennom året. 

Ved økt ressursknapphet (konkur
ranse om ma t) vi I sosial aggresjon innen 
fl okkens dominans-hierarki føre til at dyr 
av lågest sosia l rang (ungdyr og bukk) 
«skyves» bort fra det beste matfatet. De 
vil da ofte streife ut i perifere områder. 
En slik spredning av dyr i forhold til mat
fatet gjør at dyr av høgst rang (hos rein er 
dette drektige simler), benytter opti
mal-beitet lengst. De dominante får best 
mat, samtidig representerer disse stam
mens tilvekstpotential slik at denne 
spredning nedsetter konfliklnivået og på 
lang sikt øker stammens totale overlevel
sesm ulighet. 

Ungdyras streifing vil ikke være effek
tivt retningsorientert da de på egen hånd 
mangler en del av den viktige miljøsLimu-

FIG . 4. VILLREINEN S BEITEI VER OG DAGLtGE AKTIVITETSBUD SJETT 
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lus. Resultatet for dem vil som oftest må derfor økonomisere med energifor
være økt energiforbruk i søken etter næ bruket for å skaffe seg denne maten. Om 
ring i ukjent terreng, noe som på litt sommeren er det motsatte tilfell et. Midt
lengre ,ik t fører til tap av kroppsvekt og vinters må de bruke mye tid på å grave 
økt dødelighet. Samtidig har denne strei snø for å komme ned til maten, noe som 
fing en annen virkning ved at dyras fører til nedsatt iver og økt energifor
kjennskap tilsilt lota lområde utvides. bruk. 

Problemet med energibala nsen illust Vi har i det foregående sett hvordan 
reres i fig. 4, som viser forholdel mellom dyra psykologisk og fysiologisk har til 
enkel tdyrets bei tei ntensi tet (den iveren passet seg sitt miljø. Vi skal nå se litt på 
det søker etter næri ng med) og hvor stor det økologiske samspill mellom dyrene 
del av dagen de o frer på aktiv itet for å og plantene som de lever av. 
skaffe seg næring gjennom sesongen. I dyras diett inngår noen få «nøkkelar
Dette viser c:n klar økonomisering mel ter» som i mengde og kvalitet utgjør det 
lom søken ett er næring og det energifor meste av det år lige in ntaket. Fig. 5 viser 
bruk som krev e~ for å opprettholde en hvilke plantesamfunn disse artene finnes i 
positiv nærillg~balanse. og hvor stor del av året dyra bei ter i disse 

Seinvinters er næringshungeren størst samfunn . I sommerhalvåret beites en 
og dyra viser stor beiteiver. På denne års rekke grasarter, halvgras, dvergbusker, 
tid er kvaliteten av næringstilbudet lågest vier og urter. De viktigste er smyle og 
(lav og strø på vindblås te rabber) og dyra . sølvbunke, (Deschampsia spp.), musøre. 
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(Salix herbacea), myrull, (Eriophorum 
spp.), dvergbjørk (Betula nana) og noen 
vierarter og en del urter. Rotfestede plan
ter tåler, spesielt graset, å bli beitet ofte i 
vekstsesongen, etter hver avbiting spirer 
det på nytt. Næringsinnholdet i plantene 
er høgst i spiren og dyra følger våren etter 
hvert som denne skrider fram i land
skapet, (se fig. 5 nederst), og også i en 
klokkevis sirkel gjennom sommeropp
holdsstedene helt ut i mot vinterbeitene 
hvor sopp ofte forekommer om høsten, 
og de beiter også over de spirende tidli
gere avbitte grastuster. Da graset tåler 
jevnlig avbiting er reinens stabile og år
visse bruk av vår- og sommerbeite mulig. 

Beite med kombinasjonen tidlig vår og 
tidlig spiring som dyra kan følge ut over 
sommeren, finnes i områdene rundt kal
vingsområdet. Dette er den mest kritiske 
fase i stammens vekst, proteintilskuddet 
skal nå danne grunnlaget for kalvenes 
oppvekst og de voksne dyr skal «ta seg 
igjem> etter vinteren. Området, kan vi 
tenke oss, danner «kjernen» i stammens 
biotop-valg, dit returnerer de drektige 
simler år etter år for å føde nye kalver og 
de nyfødtes årssykliske pendel-ur stilles. 

Om vinteren er bildet et annet. Ut over 
vinteren øker snødekket i tykkelse og 
hardhet og reinen henvises til de mest 
værharde og snaublåste rabbene, (se fig. 
5), hvor lavog enkel te værharde buskveks
ter danner plantedekket. Lavmatten 
når sin maksimale utvikling i de østlige 
strøk av Hardangervidda der årsnedbø
ren er mindre enn 1000 mm, (se fig. l), 
områder i de nordøstligste, østligste og 
sydøstligstedeler av vidda. Lav, som er et 
spesialisert samliv mellom alge og sopp, 
vosker seint og formerer seg ved at løse 
fragmenter fester seg i andre planter eller 
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ujevnheter i terrenget. l motsetning til 
graset på sommerbeitet som spirer på 
nytt etter avbiting og derfor gir et å rvisst 
beitetilbud, medfører beiting av lavhei at 
denne stadig forringes ved åpning av 
matten, bortblåsing, opptørking og frag
mentering ved tråkk. Etter en årrekkes 
beiting er lavmatten oppsmuldret og å rs
produksjonen er minimal. 

Konsekvensen for reinen blir at det en
kelte lavheiområde bare gir periodevis 
beite. Alternering mellom flere vin terom
råder etter som forholdene dirigerer det, 
inngår derfor i reinens normale livsløp. 

Hvilken betydning har tekniske inngrep på 
reinens pendling og biotopvalg ? 
Den antagelig viktigste virkning vil være 
en sterk forminsking av stammens leve
område. De nåværende prosjekter på 0st
vidda kan beskjære opp til 50% av vinter
beitene. Samtidig vil reinens tradisjonelle 
kalvingsområde rundt, og vårbeite i Veig
dalen berøres ved utbygging. 

Dammer, veger, isbrytning på regu
lerte vann og menneskelig aktivitet på an
legg og rundt hyttebyer og rekreasjons
områder kan skape barI'ier i land 
skapet som avskjærer tradisjonelle trekk
ruter og bruk av beiteområder. D et skal 
i denne sammenheng framheves at faste 
anlegg i seg selv vil reinen etter hvert 
venne seg til. Det er menneskelig ferdsel 
og aktivitet som er den største ulempe. 
Valg av kjente beiteområder og pendling 
ti I og fra langs tradisjonelle ruter, er en 
viktig del av reinens appetitt-atferd. 
«Barrierer» i landskapet kan da føre til at 
reinen blir stående og «stange». Dette vil 
føre til en nedsatt effektivitet i. dyras 
handlings- og målorienterte atferd. Lokal 
overbeiting, økt energiforbruk, økt so
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ujevnheter i terrenget. I motsetning til 
graset på sommerbeitet som spirer på 
nytt etter avbiting og derfor gir et årvisst 
beitetilbud, medfører beiting av lavhei at 
denne stadig forringes ved åpning av 
matten, bortblåsing, opptørking og frag
mentering ved tråkk. Etter en årrekkes 
beiting er lavmattell oppsmuldret og års
produksjonen er minimal. 

Konsekvensen for reinen blir at det en
kelte lavheiområde bare gir periodevis 
beite. Alternering mellom flere vinterom
råder etter som forholdene dirigerer det, 
inngår derfor i reinens normale livsløp. 

Hvilken betydning har tekniske inngrep på 
reinens pendling og biotopvalg ? 
Den antagelig viktigste virkning vil være 
en sterk forminsking av stammens leve
område. De nåværende prosjekter på 0st
vidda kan beskjære opp til 50% av vinter
beitene. Samtidig vil reinens tradisjonelle 
kalvingsområde rundt, og vårbeite i Veig
dalen berøres ved utbygging. 

Dammer, veger, isbrytning på regu
lerte vann og menneskelig aktivitet på an
legg og rundt hyttebyer og rekreasjons
områder kan skape ban'ier i land
skapet som avskjærer tradisjonelle trekk
ruter og bruk av beiteormåder. Det skal 
i denne sammenheng framheves at faste 
anlegg i seg selv vil reinen etter hvert 
venne seg til. Det er menneskelig ferdsel 
og aktivitet som er den største ulempe. 
Valg av kjente beiteområder og pendling 
til og fra langs tradisjonelle ruter, er en 
viktig del av reinens appetitt -atferd. 
«Barrierer» i landskapet kan da føre til at 
reinen blir stående og «stange». Dette vil 
føre Lil en nedsatt effek tivitet i. dyras 
handlings- og målorienterte atferd. Lokal 
overbeiting, økt energiforbruk, økt so

sialt stress og su'eifing vil være et mulig 
resultat, (se avsni ttet om miljøkrav). 
Streifing hos dyr av lågest sosial status er 
den skruen i dyreartens reguleringsme
kanisme som senker konfliktnivået i 
stammen. Ved en så alvorlig beskjæring 
av reinens leveområde som del her er tale 
om, vil reguleringsskruen ikke kunne 
åpnes i tilstrekkelig grad. 

Fig. I viser at de beste lavheier ligger 
øst for linjen med mindre enn 1000 mm 
årsnedbør. Ved de planlagte prosjekter 
på østvidda vil de østligste og mest opti
male lavheier ikke kunne utnyttes av rei
nen. Dette gjelder spesielt tangen mellom 
Tessungdal og Uvdal. Vinter- og som
merbeiter vil presses enda mer sammen 
med økte tråkkskader i den ømfindtlige 
lavmatte og en aksellerering av beitesJita
sjen. 

Den samlede virkning må derfor 
kunne sies å representere faren for dras
tisk beskjæring av Hardangerviddas «bæ
reevne» for vi llrein. 

Hva er villreinen verd? 
Hardangervidda slik den byr seg i dag re
presenterer i vårt land det siste område av 
større omfang, 7500 km 2

, der reinen 
fremdeles har en geografisk rimelig for
deling av landskap, og vegetasjonstyper. 
Det er i dag ca. 10000 vi llrein på Hardan
gervidda, mens andre områder som setes
dalsheiene, Snøhetta-Dovre og Rondane 
i sin beskårne tilstand bare er «relikte» 
eksempler på vi llreinområder. Sovjets 
svinnende villreinstamme på Taimyr, 
taksert til 200000 dyr, er i sterk grad be
rørt aven anlagt oljeledning gjennom 
dens leveområde. Leveområdet til Alas
kas og Canadas ca. 3 mill. rein kommer i 
meget sterk grad til å bli amputert når 

tusenvis av kilometer oljeledninger legges 
fra de høgarktiske Canadiske øyer og fra 
Prudhoe Bay oljefeltet i Nord-Alaska, 
tvers over det nordlige amerikanske kon
tinent. 

Med andre ord , innen utgangen av 
70-åra vil der ikke være en eneste fast
landsstamme av villrein i verden som 
ikke i vesentlig grad er berøvet deler av 
sitt leveområde pga. tekniske inngrep i 
naturen. 

Reinen med sitt levesett tilpasset det 
alpine og arktiske miljø fulgte isbreens 
tilbaketrekning fra sentral-Europa nord
over for ca. 10000 år siden. Funn av bein
rester og fangstredskap på Hardanger
vidda og andre steder forteller sitt vi tnes
byrd om at det var reinen som dannet 
næringsgrunnlaget for den menneske
kultur som fulgte i istidens spor. 5-6000 
år gamle trekkruter er fremdeles i bruk i 
dag og forhindrer forhistorie med sam
tid. Rein dannet grunnlaget for vår! 
livsmiljø i historisk tid. Burde ikke vi 
med vår velstand i dag kunne bidra til å 
sikre reinens livsmiljø, i det minste på 
Hardangervidda, for framtiden? 
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AKSJON ST0LSHEIMEN 

AV HONORIA HAMRE 

Viktig ! Det gjelder et frimerke på 
Norgeskartet I 

Denne korte teksten dekker hele for
siden på en avis som er delt ut til de 
fleste husstander i Bergens- og Vosse
dis triktet. Og «frimerket», det er Steins
landsvassdraget i Stølheimen, et fjell
område mellom Sognefjorden og Voss. 

Igjen er en aksjon satt igang for å redde 
umistelige miljøverdier, aksjon Støls

heimen denne gang. Bergen Tur lag og 
Vestlandske N aturvernforen ing har 
gått sammen for å prøve å hindre a t 
Bergenshalvøens Kom munale Kraftsel
skap (BKK) får innvilget sin konsesjons
søknad på utbygging av Steinslandsvass
draget i Stølsheimen. 

Stølsheimen - et hyggelig navn. Om
rådet er da også rikt på støler, men bare 
noen få er fremdeles i drift. BKK har 

drevet kraftutbygging i Stølsheimen i 13 
år, nå står bare Steinslandsvassdraget til
bake noenlunde fritt for tekniske inngrep. 
Landskapet omkring vassdraget er vari
ert, med ville fjelloverganger og frodige 
daler, med brusende fosser og blinkende 
vann. Bergen Turlag har fem selvbe
tjente hytter i området, bundet sammen 

Stø/svalnel skal demmes opp 30 meter. 
FOlo Helge Sunde. 

med vardete stier. Avstanden mellom 
hyttene er ikke større enn at familier 
med barn fint kan klare den på en dag. 

Fra Bergen kan en nå innfa llsportene 
til Stølsheimen, M odalen, Eksingedalen 
eller Voss-Vikveien , på noen timer. Fra 
Voss er avstanden enda kortere. Og 
stad ig fler benytter seg av hyttene om 
sommeren , og også på ettervinteren når 
en del ruter er kvistet. 

Helt siden de første planene om kraft
utbygging i Stølsheimen ble lagt frem 
har det vær t kjempet for å bevare om
rådet som Vestlandets naturpark. Til 
tross fo r delte er stadig flere elver og 
vann regulert, nå står altså bare ett vass
drag igjen . En la ng rekke institusjoner 
og offentli ge utvalg har tilrådd fredning 
av Steinslandsvassdraget, det va r også 
med i Sperstad utvalgets verneplan. Men 
Bratteliregjeringen tok vassdraget ut av 

vernepl 
var OPI 
konsesj. 
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drevet kraftutbygging i Stø lsheimen i '13 
år, nå står bare Steinslandsvassdraget til
bake noenlunde fritt for tekniske inngrep. 
Landskapet omkring vassdraget er vari
ert, med ville fjelloverganger og frodige 
daler, med brusende fosser og blinkende 
vann. Bergen TUI'lag har fem selvbe
tjente hytter i området , bundet sammen 

Slølsv(//I1et skal demmes opp 30 mNa. 

Fola Helge Sunde. 

med vardete stier. Avstanden mellom 
hyttene er ikke større enn at familier 
med barn fint kan klare den på en dag. 

Fra Bergen kan en nå innfallsportene 
til Stølsheimen, Modalen , Eksingedalen 
eller Voss-Vikveien, på noen timer. Fra 
Voss er avstanden enda kortere. Og 
stadig fler benytter seg av hyttene om 
sommeren, og også på ettervinteren når 
en del ruter er kvistet. 

Hel t siden de første planene om kraft
utbygging i Stølsheimen ble lagt frem 
har det vært kjempet for å bevare om
rådet som Vestlandets naturpark. Til 
tross for dette er stadig flere elver og 
vann regulert, nå står altså bare ett vass
drag igjen. En lang rekke institusjoner 
og offentlige utvalg har tilrådd fredning 
av Steinslandsvassdraget, det var også 
med i Sperstad utva lgets verneplan. Men 
Bratteliregjeringen tok vassdraget ut av 

verneplanen ifjor vår, og da verneplanen 
var oppe i Stortinget nylig, ble vanlig 
konsesjonsbehandling anbefalt. 

Årelang kamp mot kraftutbygging i 
Stølsheimen har altså hitti l ikke bragt 
resultater. Hva må man gjøre for å bli 
hørt av politikerne, for å få dem til å 
forstå hva dette området betyr fo r oss 
her vest? Aksjonskomi teen for vern av 
Stølsheimen besluttet å satse på opplys
ning gjennom presse og kringkasting og 
egen avis, og på innsamling av under
skrifter. 

Innbyggerne i Moda len, hvor Steins
landselven kommer ned fra fjellet, er den 
eneste befolkningsgruppe som gå r inn for 
kraftutbyggingen som de mener vil føre 
til oppblomstring av bygden. Erfaringer 
fra andre bygder, nå sist Aurland , tilsier 
at det motsa tte vil skje. Kanskje er 
Modalen bedre tjent med å satse på 

Ved regulering vil disse gamle slølshllsene 
bli liggende 25 meler linder val/n . FOlo 
Helge Sunde. 

turisme og ferskvannsfiske . Ellers møter 
aksjonen velvilje overalt. underskriftene 
strømmer inn . Fra Ortnevik i Sogn har 
aksjonen fått tilsendt en liste med alle 
skriveføre innbyggeres navn . Ortnevik 
har støler ved Solrenningsvannet som 
etter planen skal demmes opp. 

Betyr et lokalt ønske om å bevare et 
vel etablert rekreasjonsområde med et 
oppland på 400000 mennesker noe for 
våre fo lkevalgte? Hvor stor oppslutning 
må Aksjons Stølsheimen ha for å bl i tatt 
hensyn til? Dette vil vise seg ved Stor
tingets konsesjonsbehandling. AkSJons
komiteen vil iallfall kjempe så lenge det 
er håp, for å få beholde sitt «Frimerke 
på Norgeskartet». n 
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SKOGBRUK (VIRKESPRODUKSJON) 

-NATURVERN 


- FRILUFTSLIV 


Diskusjonen omkring skogbruk (virkes
produksjon) _.. naturvern - friluftsliv har 
pågått i lang tid , men har økt i styrke og 
omfang de senere år. 

Etter vår mening har denne diskusjo
nen hittil vært lite konstruktiv. Dette tror 
vi skyldes at temaet er omfattende og 
komplisert, mange begreper ukla re og 
dårlig definerte og de engasjerte parters 
bakgrunn og interesser vidt forskjellige. 

Denne artikkelen er ment som et for
søk på å defin ere begreper og analysere 
problemkompleksel, for gjennom syste
matiseringå nå fram til et grunnlag for en 
mer avk larende debatt. 

DEFINISJONER 
Skogbruk oppfa ttes vel vanligvis som 
økonomisk begrunnel drift av skog, mens 
vi mener at all bruk av skog, også frilufts
liv, beite m. v. bør inkluderes i begrepet. 
En slik vid definisjon er i tråd med forsla
get fra Skogdirektoratet til endringer i 
«Lov om skogproduksjon og skogvern». 
Den er også i samsva r med internasjonal 
terminologi. F orbru k av skog til f. eks. 
utbyggingsformå l, faller derimot utenom 
definisjonen. 

Virkesprodu/qjon vil vi definere som 
virksomh et med sikte på å produsere og 

høste trevirke, altså tilsvarende det tradi
sjonelle skogbruksbegrep. 

Naturvern er ifølge naturvernloven «å 
disponere naturressursene ut fra hensy
net til den nære samhørighet mellom 
mennesket og na turen, og til at naturens 
kvalitet bevares for fremtid en». Innenfor 
denne vide ramme finnes imidlertid 
mange ulike komponenter - naturfred
ning, landskapsestetikk og økokrise er 
stikkord som viser at ulike personer kan 
legge forskjellige ting i sitt naturvernbe
grep. I denne artikkel vil en legge hoved
vekt på de deler av begrepet som gjelder 
sikring av tilgangen på nødvend ige res
surser i fremtid en (naturvern i vid for
stand - ressursforvaltning - økokrise). 

Friluftsli v er - merkelig nok - ikke de
finert i friluft sloven. Vi er klar over at det 
hersker delte oppfatninger om hva fri
luftsbegrepet omfatter, men mener at de
finisjonen: «Fri tidsaktivi tet i na turmiljø» 
er dekkende. Avgrensningen mot idrett 
og yrkesutøvelse er vist på fi gur I, der vi 
også har forsøkt å dele inn endel frilufts
aktiviteter etter deres primære karakter. 

Foruten å avgrense etter aklivitet, bør 
en også foreta en avgrensn ing etter sted. 
Eksempelvis vil det være delte meninger 
om en rekke aktiviteter m ed tilknytning 

ET FORSØK pA Å KLARGJØRE . 

INTERESSEMOTSETNINGER 

Bakgrunnen for denne artikkelen er en oppst 
ble vist under Skogteknikeiforbundets arr 
«Skogbruket møter publikum» i fjor. Ansv, 
oppstillingen og for denne art ikkelen er for.\ 

til hytter, villahager og parker skal regnes Eni 
som friluftsliv. Dette kan en imidlertid fullste 
ikke gå inn på her. skogfo 

Vi vil understreke at det i praksis ikke punkte 
er klare skillelinjer mellom begrepene vir nent er 
kesproduksjon, naturvern og frilufts liv. gene p ' 
Innen både virkesproduksjon og frilufts tenkeli 
liv finner en komponenter av na turvern svaret 

begrepet. grep. 
forelig 

HOVEDOPPSTILLINGEN fra de 

I fi gur 2 er vist endel inngrep/tiltak som skjønn 

kan komme på tale i et skogområde, og det ves 

det er vurdert hvilken betydning inngre stilling 
pene har for virkesproduksjonen , frilufts ringen . 

livet og naturvernet. 
Gener
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høste trevirke, altså tilsvarende det tradi
sjonelle skogbruksbegrep. 

Nawrvem er ifølge naturvernloven «å 
disponere naturressursene ut fra hensy
net til den nære samhørighet mellom 
mennesket og naturen, og til at naturens 
kvalitet bevares for fremtiden». Innenfor 
denne vide ramme finnes imidlertid 
mange ulike komponenter - naturfred
ning, landskapsestetikk og økokrise er 
stikkord som viser at ulike personer kan 
legge forskjellige ting i sitt naturvernbe
grep. I denne artikkel vil en legge hoved
vekt på de deler av begrepet som gjelder 
sikring av tilgangen på nødvendige res
surser i fremtiden (naturvern i vid for
stand - ressursforvaltning -økokrise). 

Friluftsliv er - merkelig nok - ikke de
finert i friluftsloven. Vi er klar over at det 
hersker delte oppfatninger om hva fri
luftsbegrepet omfatter, men mener at de
finisjonen: «Fritidsaktivitet i naturmiljø» 
er dekkende. Avgrensningen mot idrett 
og yrkesutøvelse er vist på figur I, der vi 
også har forsøkt å dele inn endel frilufts
aktiviteter etter deres primære karakter. 

Foruten å avgrense etter aklivitet, bør 
en også foreta en avgrensning etter sted. 
Eksempelvis vil det være delte meninger 
om en rekke aktiviteter med tilknytning 

ET FORSØK PÅ Å KLARGJØRE BEGREPER OG ANALYSERE 

INTERESSEMOTSETNINGER 

Bakgrunnen for denne artikkeLen er en oppstilLing SO/11 Hans Bergan og forstkandidat Helge Haak en
ble vist under Skogtekniketforbundets arrangement stad (Institutt for skogskjøtsel, NLH), og skogtek
«Skogbruket møter publikum» i fjor. Ansvarlige for niker Erling Enkerud og skogtekniker Jan M. 
oppstillingen og for denne artikkelen er forstkandidat Fredriksen (Oslo kommunes skogsvesen ) . 

til hytter, villahager og parker skal regnes 
som friluftsliv. Dette kan en imidlertid 
ikkegå inn på her. 

Vi vil understreke at det i praksis ikke 
er klare skillelinjer mellom begrepene vir
kesproduksjon, naturvern og friluftsliv. 
Innen både virkesproduksjon og frilufts
liv finner en komponenter av naturvern
begrepet. 

HOVEDOPPSTILLINGEN 
I figur 2 er vist endel inngrep/tiltak som 
kan komme på tale i et skogområde, og 
det er vurdert hvilken betydning inngre
pene har for virkesproduksjonen, frilufts
livet og naturvernet. 

Fig. Aktiviteter i skogsområder. 
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En illustrasjon som dette kan aldri bli 
fullstendig og entydig. Til det er våre 
skogforhold for varierte, naturvernsyns
punktet for avhengig av hvilken kompo
nent en legger størst vekt på og menin
gene på friluftssiden for delte: Skulle alle 
tenkelige eventualiteter trekkes inn, ville 
svaret bli «tvilsomt» på nesten alle inn
grep. De verdier som er valgt bygger på 
foreliggende undersøkelser, synspunkter 
fra den aktuelle debatt og personlig 
skjønn. Verdiene kan sikkert diskuteres, 
det vesentlige ved denne og senere opp
stillinger er nyanseringen og systematise
rIngen. 

Generelle kommentarer 
Virkesproduksjonen står egentlig i sitt ve
sen naturvernet nær. Stadig fornyelse er 
siktemålet for denne virksomheten. Det 
er en fastslått målsetting at produksjonen 
av trevirke på det aller meste av vårt 
skogareal skal opprettholdes og om mu
ligøkes i fremtiden. Disse viktige prinsip
per er knesatt i vår skoglov. Av den 
grunn foretar en investeringer som først 
de kommende generasjoner får glede av. 

På lang sikt er det således stort sett 
sammenfallende interesser mellom vir
kesproduksjon og naturvern. På kort sikt 

kan blant annet økonomiske forhold 
tvinge fram tiltak som skaper konflikt vis 
a vis naturverninteressene. Dessuten vil 
det alltid være en viss risiko for uheldige 
disponeringer som en følge av manglende 
viten. 

Mellom virkesproduksjon og friluft
sliv er det et klarere gjensidig spennings
forhold. Det er her to ulike aktiviteter 
som på samme tid skal foregå på samme 
areal. Det er vel derfor ikke særlig over
raskende at det av og til oppstår enkelte 
konflikter. 

En har i figur 2 også villet illustrere at 
naturvernet og friluftslivet kan komme i 
konflikt , og at virkesproduksjonstiltak 
kan vurderes forskjellig ut fra disse to 
synspunkter. 

Det er ikke tilfeldig at naturvernet er 
satt øverst og i midten. Naturvernet må 
være det overordnede som gjennomsyrer 
all aktivitet og virksomhet på våre skoga
realer. 

Kommentarer til en del punkter 

Av tiltak i forbindelse med virkesproduk

sjonen ser en at bruk av kjemiske sprøy

temidler er gitt negativ verdi både under 

naturvern og friluftsliv . De forsknings

resultater som foreligger om de mest ak
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• Ønskelig / Akseptabelt 

Tvilsomt 

D Ikke ønskel ig/ Ikke akseptabelt. 

Virkeproduksjon 

V irkesproduksjon 

Tynningshogst 

Plukkhogst, bledningshogst o. 

Små flatehogster 

Store flatehogster 

Hestekjøring og fløtning 

Bruk av maskiner 

Skogsbilveier 

Traktor- og vinterbilveier 

Planting 

Kjemiske plantevernmidler 

Myrkultivering 

Skogsgjødsling 

Fril ufts l iv 

Stier, løyper 

Turveier 

Ferdsel utenfor veier og stier 

Fritidsanlegg (Slalåmbakke o. 1.) 

Hyttebebyggelse 

Jakt 

Fiske 

Bær- og soppsanking 

Naturvern 

Fredning avenkeltforekomster 

Fredning av områder 

Restriksjoner på områder 

Ann et 

Beite 

Oppdemming og vannregu lering 

Grustak, gruvedrift o. I. 

Offentlige veier, jernbane 

Kraftlinjer 

Utbyggingsformål 

Søppel, forurensning 

Fig. 2. 	 tuelIe midlers virkning i naturen (fenok
sysyrene) er omdiskuterte, sikre forks
ningsresultater om midlenes langtidsvirk-

Friluftsliv' f l' o • kke._-,--,,:,,,,:,,:, nlllger ore 19ger enna l 
Den,negative miljøpåvirkning virkes

produksjonen hevd es å ha er for det 
meste av estetisk karakter. Kjemikaliene 
kan imidlertid bringe næringen inn på 
forurensningssektoren , og dermed i sel
skap med de virkelig alvorlige miljøfor
styrrende elementer. 

Et annet klart konniktinngrep er de 
store snaunatene (med SLOre menes her 
nyhogde !later på 4-500 dekar, med små 
20-30 dekar for å holde klare alternati 
ver). Det er vel ikke tvi l om at helt store 
nater gir turterrenget et ensformig preg, 
har negative følger for dyrelivet og ofte 
vil dominere i landskapet på en uheldig 
måte. 

Flater av mer modera t størrelse vil 
derimot lettere kunne innpasses harmo
nisk i landskapsbildet , gi gode betingelser 
for et rikt dyreliv og bidra til å skape en 
variasjon som publikum synes å sette pris 
på. 

Skoggjødsling drives i dag i svært be
skjedent omfang i de norske skoger og 
skaper derfor ikke nevneverdige proble
mer. Verdien «tvilsomt» er gitt med tanke 
på at gjødsling i stor stil vil kunne virke 
uheldig på våre vassdrag. 

Også grøfting og planting på myr dri
ves for tiden i relativt beskjeden utstrek
ning. Anbefalingene går ut på i første 
omgang å vedlikeholde og pleie de my
rene som allerede er grøftet. Vi har store, 
urørte myrarea ler i vårt land, men de næ
ringsrike myrene er det få igjen av, og det 
er spesielt behov for vern av enkelte slike 
myrtyper. For friluftslivet er myrene ut
vilsomt av stor betydning (Iandskaps

bilde, multer, spillplasser for fugl, skiløy
per m. v.), her dreier det seg imidlertid i 
stor grad om næringsfat tige og lite grøfte
verdige myrer. 

Planting bidrar til å skape et frodig og 
levende skogsinteriør, men det er klart at 
plantninger spesiel t på næringsrik mark 
kan bli vel tet te og ensformige for frilufts
formål. 

Maskiner i skogen fører med seg støy 
og ofte skader på markdekk et og er der
for tvi lsomme fra naturvern- og frilufts
synspun kt. Terrengskader vil først og 
fremst oppstå under ugunstige vær- og 
føreforhold. Hestekjøring og !løtning er 
av økonomiske og arbeidskraftrnessige 
grunner gått sterkt tilbake, og det ka n 
neppe herske tvil om at skogsmaskinene 
er kommet for å bli. Oppgaven blir derfor 
å tilpasse bruken av maskinene slik at in
teressekon!likter i størst mulig utstrek
ning kan unn gåes. 

Når det gjelder veiene er interesser og 
meninger på friluftssiden delte, det henvi
ses her til senere illustrasjoner. Fra natur
vernsynspunkt er en viss veiutbygging for 
å opprettholde produksjonsapparatets 
kvalitet akseptabel, mens veianlegg på 
den annen side kan komme i skarp kon
nikt med fredningsinteressene. 

Plukkhogst er en aktuell hogstform på 
høyereliggende, magre marker. Bled
ningshogst er biologisk sett aktuelt i 
granskog på god mark hvor skogen a lle
rede har en uensartet vertikaloppbyg
ning. Men på det aller meste av vårt skog
areal er hogstformene økonomisk uak
septable. En kan også betvile om bled
ningsskog over større arealer ville være å 
foretrekke fra et fril uftslivsynspunkt. 

Blant friluftslivtiltakene merker en seg 
først og fremst at hytter og fritidsanlegg 

Fig. 3 . .. Ønskelig/Akseptabelt CJ 
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kan være konniktskapende. De øvrige 
punkter anmerket «tvilsomt» er ment å 
illustrere helt spesielle tilfelle - masse ut
fart i dyrenes forplantningstid, jakt på 
sjeldne dyrearter osv. Normalt ligger det 
ikke særlig store problemer i disse punk
ter. 

Fredning avenkeltforekomster i hen
hold til naturvernloven (planter, dyr, na
turminne m. v.) antas ikke å volde noen 
problemer. Fredning av områder (natur
reservater, nasjonalparker) kan virke ne
gativt ved at arealer tas ut av produksjon, 
men på den annen side kan forskning 
som drives i slike områder komme resten 
av det virkesproduserende areal til gode. 
Dette er et eksempel på inngrep fra sam
funnets side som vil fortone seg vesens 
forskjellig for den enkelte skogeier som 
rammes og for næringen som sådan. Re
striksjoner pa omrader (landskapsvern
områder) vil mer ensidig være diktert ut 
fra egne naturvern-/friJuftslivinteresser 
uten at det kan påvises nyttevirkninger 
for virkesproduksjonen. 

Til slutt skal en merke seg alle de sam-
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bilde, multer, spillplasser for fugl, skiløy
per m. v.), her dreier det seg imidlertid i 
stor grad om næringsfattige og lite grøfte
verdige myrer. 

Planting bidrar til å skape et frodig og 
levende skogsinteriør, men det er klart at 
plantninger spesielt på næringsrik mark 
kan bli vel tette og ensformige for frilufts
formål. 

Maskiner i skogen fører med seg støy 
og ofte skader på markdekket og er der
for tvilsomme fra nalurvern- og frilufts
synspunkt. Terrengskader vil først og 
fremst oppstå under ugunstige vær- og 
føreforhold. Hestekjøring og fløtning er 
av økonomiske og arbeidskraftmessige 
grunner gått sterkt tilbake, og det kan 
neppe herske tvil om at skogsmaskinene 
er kommet for å bli. Oppgaven blir derfor 
å tilpasse bruken av maskinene slik al in
teressekonflikter i størst mulig utstrek
ning kan unngdes. 

Når det gjelder veiene er interesser og 
meninger på friluftssiden delte, det henvi
ses her til senere illustrasjoner. Fra natur
vernsynspunkt er en viss veiutbygging for 
å opprettholde produksjonsapparatets 
kvalitet akseptabel, mens veianlegg på 
den annen side kan komme i skarp kon
flikt med fredningsinteressene. 

Plukkhogst er en aktuell hogstform på 
høyereliggende, magre marker. Bled
ningshogst er biologisk sett aktuelt i 
granskog på god mark hvor skogen alle
rede har en uensartet vertikaloppbyg
ning. Men på det aller meste av vårt skog
areal er hogstformene økonomisk uak
septable. En kan også betvile om bled
ningsskog over større arealer ville være å 
foretrekke fra et fril uftslivsynspunkt. 

Blant friluftslivtiltakene merker en seg 
først og fremst at hytter og fritidsanlegg 
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kan være konfliktskapende. De øvrige 
punkter anmerket «tvilsomt» er ment å 
illustrere helt spesielle tilfelle - masseut
fart i dyrenes forplantningstid, jakt på 
Sjeldne dyrearter osv. Normalt ligger det 
ikke særlig store problemer i disse punk
ter. 

Fredning avenkeltforekomster i hen
hold til naturvernloven (planter, dyr, na
turminne m. v.) antas ikke å volde noen 
problemer. Fredning av områder (natur
reservater, nasjonalparker) kan virke ne
gativt ved at arealer tas ut av produksjon, 
men på den annen side kan forskning 
som drives i slike områder komme resten 
av det virkesproduserende areal til gode. 
Dette er et eksempel på inngrep fra sam
funnets side som vil fortone seg vesens
forskjellig for den enkelte skogeier som 
rammes og for næringen som sådan. Re
striksjoner på områder (landskapsvern
områder) vil mer ensidig være diktert ut 
fra egne naturvern-/fril uftslivinteresser 
uten at det kan påvises nyttevirkninger 
for virkesproduksjonen. 

Til slutt skal en merke seg alle de sam

~~ 

B 

menfallende interesser som virkespro
duksjon, naturvern og friluftsliv har. I 
denne forbindelse er det spesiell grunn til 
å henlede oppmerksomheten på punktet 
forurensning som kan gjøre de fleste 
andre problemer små . 

Siden del først og fremst er mellom 
virkesproduksjon og friluftsliv en finner 
konfliktsituasjoner, har en forsøkt å 
nyansere oppstillingen etter områdetyper 
og aktiviteter. Tilsvarende kunne vært 
gjort for virkesprod uksjon og naturvern. 

Områdetyper 
Endel av tiltakene i oppstillingen foran 
vil virke forskjellig i ulike områder. Det 
er lansert flere forslag til inndeling og be· 
nevnelse av skogarealene ut fra friluftsli
vinteressene. 

Hvilke inndelingskriterier og betegnel
ser som er best kan bli vanskelig å bli 
enige om, men en systematisk inndeling i 
områdetyper er nødvendig for å skape or
den i debatten og som grunnlag for kon
krete planformål. 

Inndelingen kan i prinsippet foretas et

ler avstand (tilgjengelighet) fra befolk
ningssentra, eller etter funksjon. 

l. Etter avstand. 
A. Nærområde. 

B. Dagsturområde. 

C. Fjernområde. 

Skog i umiddelbar nærhet av befolk

ningssentra (gangavstand). 

Skog innen rimelig reisetid fra befolk

ningssentra. 

Skog som ligger langt fra befolknings

sentra. 


2. Etter funksjon. 
A. Rekreasjonsskog. 

B. Flerbruksskog. 

C. VirkesproduksJonsskog. 

Rekreasjonsfunksjonen er her samfunns

messig viktigst. Besøksfrekvensen er høy, 

og friluftslivet vesentlig av mosjonerende 

og nytende karakter. 

Flere likeverdige funksjoner - virkespro

duksjon, rekreasjon, beite, vannforsy

ning osv. Besøksfrekvensen er moderat, 

og friluftslivet i større grad av nyttende 

karakter. 

Virkesproduksjonen er den dominerende 

funksjon. Den overveiende del av vårt 

skogareal vil falle i denne gruppen. 


Innenfor hver av disse områdetypene 
kan det være spesielle områder for l1a lur

vemjormål, jfr. naturvernloven. 
Antagelig må en ha en områdeinnde

ling på flere plan, slik at en f. eks. innen et 
større tlerbruksområde kan ha både re
kreasjonsskog, flerbruksskog og virkes
produksjonsskog. Disse tre områdetyper 
kan en også tenke seg videre oppdelt. 

Hvis en for enkelthets skyld setter lik
hetstegn mellom A, B og C-områdene et
ter de to inndelingsmåter, kan en illust
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rere hvordan ulike tiltak virker i ulike 
områdety per. 

Virkningen aven del tiltak i de for
skjellige områder, sett fra friluftslivets 
side, er illustrert i figur 3. 

AKTIVITETER 
Figur 4 er en detayert oppstilling, som 
også illustrerer motsetninger mellom de 
ulike utøvere av friluftsliv i et og samme 
område. 

Til oppstillingen bør bemerkes at på 
nere Sleder hvor det er gitt verdien «øns
kelig/akseptabelt», ville egentlig indifffr
1'1/1 være en bedre betegnelse. 

Videre må understrekes at naturopple
velse er et sterkt sammensatt begrep - en
hver opplever naturen på sin egen måte. 
Her synes det imidlertid hensiktsmessig å 
skille ut naturopplevelse knyttet til rela
tivt uberørt natur, villmark som et eget 
noenlunde enhetlig begrep. 

Det vil ofte være slik at et og samme 
inngrep er ønskelig/akseptabelt for en
kelte brukergrupper, mens det er uønsket 
for andre. En aktivitet som bærplukking 
vil dra nytte av flathogstene, mens sopp
sankerne vil bli ugunstigere stilt da de 
neste av våre gode matsopper finnes i 
gammelskogen. Skogsbilveiene er et an
net eksempel - det vil her være en kon
fliktsituasjon mellom r. eks. syklister og 
de som søker villmarksopplevelse. 

Også tiltak som fremmer de vanligste 
friluftsaktiviteter, f. eks. utbygging av stil 
løypenett og serveringssteder kan virke 
negativt for de som oppfatter tiltakene 
som kunstige inngrep i skognaturen. Fra 
en jegers synspunkt bør det heller ikke 
være for mange andre friluftslivutøvere i 
området. 

Virkesproduksjon reduserer mulighet
ene for naturopplevelse i relativt uberørt 
natur. En vil kunne imøtekomme ønsker 

om slik naturopplevelse i de såkalte null
områder, dvs. der hvor skogen ikke er 
drivverdig, eller i skogområder som blir 
fredet eller pålagt meget strenge restrik
sjoner. 

Vi er alle avhengige av de goder sko
gen gir, enten de er økonimisk målbare 
eller ikke. Det må derfor være en felles 
oppgave for dem som forvalter våre sko
ger, våre myndigheter og de forskjellige 
interessegrupper å finne fram til løsnin
ger som gir alle brukergrupper tilfreds
stillende muligheter til å nyte godt av 
d isse goder. 

Problemene er delvis av økonomisk 
karakter og først og fremst knyttet til 
visse begrensede områder. 

Det er imidlertid så mange sammenfal
lende interesser mellom virkesproduksjo
nen, naturvernet og friluftslivet at mulig
hetene til å løse problemene gjennom 
samarbeid burde ligge godt til rette. a 

NORGESNATURVERNFOR 


MELDING OM 

VIRKSOMHETE 
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interessegrupper å finne fram til løsnin
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tiltakene Problemene er delvis av økonomisk 
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ÅRET 1972. 

Et tilbakeblikk på året 1972 viser uten tvil at naturve 
har hatt framgang. Den alminnelige debatt avslører 
stadig flere grupper i samfunnet gjør seg til talsmer 
fremtidsrettet naturvernsyn - i alle fall på enkelte fei 
om fremgangen er reell , det vil si om andre krefter 
enda større fremgang, er uvisst. Og under enhver omst 
eksisterer det fortsatt uoverensstemmelser mellom 
handling hos enkelte av de grupper som i skrift og tal 
ner seg til natur- og miljøvernets sak. Fremdeles kan 
ane spiren til en gjennomgripende endring i det al 
synet på prioritering av verdier. 

En betydningsfull begivenhet på naturvernårets o 
i landet var opprettelsen av Miljøverndepartementet, 
rede har markert seg med klare naturvernstandpun 
rekke konkrete saker. Ettersom Norges Naturvel' 
allerede i 1963 slo til lyd for opprettelse av et departe 
natur- og miljøvern, innkasserer vi i all beskjedenhet 
sen av det nye departementet som et konkret resulta 
bestrebelser. 

På det hjemlige plan markerer også høyesterettsd 
forbundets ankesak om partsrettigheter i saken om v 
skjønn en betydningsfull begivenhet. Vår anke ble r 
avvist. Men stemmetallet i Høyesterett var 3 mot 2, 
klart viser at forståelsen for og anerkjennelsen av natl 
stillig som en sentral og fundamental samfunnsintel 
ferd med å vinne fram. 

Når det gjelder spørsmålet om energiutnyttelse, s< 
har stått sentralt i natw-vernarbeidet, vil 1972 bli ståe 
et merkeår - ettersom det dette året endelig ble fao 
Norge rår over betydelige ressw-ser i form av olje og. 
Utnyttelsen av disse forekomstene vil i årene trema 
nye og store natur- og miljøvernproblemer, både når 
der selve energiutnyttelsen og vernet om havets øvri~ 
ser. På det internasjonale plan var FN-konferansen 
holm årets store og viktige begivenhet. Blant de m, 
trykk som har festet seg etter konferansen, er hvilke 
mende avstand som faktisk eksisterer mellom de , 
industriland og enkelte u-land når det gjelder grunn 
naturvernspørsmål. Mens de landene som har nytt [n 

sterk økonomisk vekst og industrialisering nå er i fe: 



ARET 1972. 

Et tilbakeblikk på året 1972 viser uten tvil at naturvern tanken 
har hatt framgang. Den alminnelige debatt avslører klart at 
stadig flere grupper i samfunnet gjør seg til talsmenn for et 
fremtidsrettet naturvernsyn - i alle fall på enkelte felter. Men 
om fremgangen er reell, det vil si om andre krefter har hatt 
enda større fremgang, er uvisst. Og under enhver omstendighet 
eksisterer det fortsatt uoverensstenunelser mellom ord og 
handling hos enkelte av de grupper som i skrift og tale bekjen
ner seg til natur- og miljøvernets sak. Fremdeles kan man bare 
ane spiren til en gjennomgripende endring i det alminnelige 
synet på prioritering av verdier. 

En betydningsfull begivenhet på naturvernårets område her 
i landet var opprettelsen av Miljøverndepartementet, som alle
rede har markert seg med klare naturvernstandpunkter i en 
rekke konkrete saker. Ettersom Norges Naturvernforbund 
allerede i 1963 slo til lyd for opprettelse av et departement for 
natur- og miljøvern, innkasserer vi i all beskjedenhet opprettel
sen av det nye departementet som et konkret resultat av våre 
bestrebelser. 

På det hjemlige plan markerer også høyesterettsdommen i 
forbundets ankesak om partsrettigheter i saken om vassdrags
skjønn en betydningsfull begivenhet. Vår anke ble riktignok 
avvist. Men stemmetallet i Høyesterett var 3 mot 2, noe som 
klart viser at forståelsen for og anerkjennelsen av naturvernets 
stillig som en sentral og fundamental samfunnsinteresse er i 
ferd med å vinne fram. 

Når det gjelder spørsmålet om energiutnyttelse, som alltid 
har stått sentralt i naturvernarbeidet, vil 1972 bli stående som 
et merkeår - ettersom det dette året endelig ble fastslått at 
Norge rår over betydelige ressurser i form av olje og jordgass. 
Utnyttelsen av disse forekomstene vil i årene fremover reise 
nye og store natur- og miljøvernproblemer, både når det gjel
der selve energiutnyttelsen og vernet om havets øvrige ressur
ser. På det internasjonale plan var FN-konferansen i Stock
holm årets store og viktige begivenhet. Blant de mange inn
trykk som har festet seg etter konferansen, er hvilken skrem
mende avstand som faktisk eksisterer mellom de avanserte 
industriland og enkelte u-land når det gjelder grunnleggende 
naturvernspørsmål. Mens de landene som har nytt fruktene av 
sterk økonomisk vekst og industrialisering nå er i ferd med å 

oppdage medaljens bakside, oppfatter enkelte u-land dette 
som forsøk på å holde u-landene nede, og erklærer at de vil 
ignorere forurensningsproblemene inntil de har nådd vel
standsnasjonenes nivå. 

REPRESENTANTSKAPSM0TET 1972 

ble avviklet på Bolkesjø i Telemark i dagene 5. og 6. mai. Pro
tokoll fra møtet er gjengitt i «Norsk Natur» nr. 3/72 s. 69-80. 
Her bringes et resyme. 

Fra 17 kretsforeninger møtte i alt 30 representanter. Dess
uten møtte 8 personer fra kollektivt tilsluttede organisasjoner. 
Av spesielt inviterte møtte NNV's æresmedlem Mikkjel 
Fønhus og 6 personer fra nærliggende kretsforeninger. 

Valgkomiteen var representert ved Aksel Foyen. Lands
styre og sekretariat møtte fulltallige. l alt deltok 65 personer. 

l sin åpningstale ga formannen, Odd Lohne, en oversikt 
over de viktigste hendelser i den forløpne 3-års periode som 
han mente ville bli husket som natur- og miljøvernets gjen
nombruddsår. Den kritikk som var fremkommet tok han som 
tegn på at man gikk et hardere naturvern klima imøte, hvilket 
burde tilsi at naturvernet samlet seg om rene og utvetydige 
standpunkter. Han kritiserte sider ved det statlige naturvernar
beid og trakk fram eksempler som hadde medvirket til at NNV 
sterkt hadde gått inn for etablering av et eget naturverndepar
tement. Men han ga også ros til myndighetene, ikke minst for 
det grunnleggende arbeid i forbindelse med den såkalte 
Oslo-avtalen vedr. forurensning av havet. 

Viktige punkter i formannens tale var for øvrig energispørs
mål, særlig forholdet Nordsjøolje/gass-verneplanen for vass
drag. Han gjennomgikk dessuten hva som fra NNV's side har 
gjort for å skaffe klarhet i forholdet naturvern-norsk EF-med
lemskap. 

Til slutt takket han alle medarbeidere for uegennyttig inn
sats for naturvernsaken. 

Etter at representantskapet hadde vedtatt å ta opp Buske
rud Natur- og Miljøvernforening og Telemark Natur- og Mil
jøvern som nye kretsforeninger, ble man enige om å følge et 
forhandlingsprogram med behandling av «utadvendte saker» 
første dag og mer interne spørsmål annen dag. 

Honnør og støtte ble gitt til myndighetene for Oslo-avtalen 
og til stortingsrepresentant Helge Seip for forslag om å grunn
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lovfeste naturvernet. Verneplanen for vassdrag ble inngående 
drøftet, idet Regjeringens proposisjon ble gjort kjent av konsu
lent Hauge i Administrasjonen for friluftsliv og naturvern 
under møtet. En viss misstemning gjorde seg gjeldende da det 
ble klart at Regjeringens proposisjon innebar en svekkelse av 
Sperstadutvalgets forslag. Enighet om at saken måtte ha høy 
prioritet i alle NNV's organer fram til Stortingsavgjørelse 
forelå. 

Spørsmål om bruk av og kontroll med kjemiske midler ble 
drøftet, etter innledning ved professor Ragnhild Sundby. Det 
ble vedtatt å henstille til Regjeringen å begrense bruken bl. a. 
gjennom avgiftspolitikken, og å styrke arbeidet med alterna
tive biologiske metoder. 

Sikring av Vassfaret ble drøftet, og erstatninger til kommu
ner, grunneiere og skogsarbeidere ble diskutert. Det ble ved
tatt en henvendelse til myndighetene med sikte på at Vassfaret 
snarest får vernestatus. 

Snøscooterproblemet utløste en debatt som utviklet seg til å 
omfatte all motorisert ferdsel utenom vei. Det var bred enighet 
om på ny å rette en henvendelse til Regjeringen om at slik 
ferdsel snarest bringes under kontroll. 

NNV's arbeidsprogram og retningslinjer for arbeidet, som 
er fast sak på dagsorden for representatnskapsmøte, ble 
drøftet. 

«Norske naturressurser og EF» ble tatt opp som eget tema. 
Diskusjonen resulterte i vedtak om at NNV ikke skulle ta stil
ling til saken, men gi medlemmene ytterligere informasjon 
fra begge leire- bl. a. gjennom «Norsk Natur». 

Etter at det var på det rene at det nye departement ville bli 
kalt Miljøverndepartementet, forelå forslag om å endre for
bundets navn til Norges Natur- og Miljøvernforbund. Saken 
ble utsatt. 

Av «interne saker» som ble behandlet uten særlig debatt 
nevnes forholdet til lUCN, endring av vedtekter, godkjenning 
av «Natur og Ungdom»s vedtekter og spørsmål i forbindelse 
med etablering av lokallag. 

En sak, reist av Vestlandske Naturvernforening i 1971 om 
desentralisering av sekretariatet, ble utsatt. 

Forbundets tidsskrift ble også diskutert og det ble vedtatt å 
undersøke mulighetene for utgivelse seks ganger årlig. 

Årsmeldingen og regnskap for 1971, budsjett for 1972 og 
budsjettutkast for 1973 ble godkjent. Kontingenten for enkelt

personer ble på basis aven meningsmåling satt til kr. 30,- fra 
1/1 1973. Kontingentandelen for N .U. medlemmer ble satt til 
1/5 av kontingent for enkeltmedlem. 

Ved valgene trådte formann, Odd Lohne, og Alv Kveberg 
ut. Begge hadde frasagt seg gjenvalg. Professor Ragnhild 
Sundby ble valgt til ny formann, Magnar Norderhaug ble 
gjenvalgt, og til nytt landsstyremedlem etter Alv Kveberg ble 
valgt O. M. Jørgensen. Varamenn ble Roy Carlsen, Per Chr. 
Endsjø og Hans Kr. Eriksen. 

Etter valgene ble det fra flere hold uttrykt ønske om utvi
delse av landsstyret, ikke minst for å sikre en bredere geograf
isk representasjon. 

Til ny valgkomite ble valgt Aksel Foyen , Odd Lohne og Leif 
Michaelsen. 

Det ble overlatt til landsstyret å fastsette tid og sted for neste 
representantskapsmøte. 

Den uttredende formann og viseformann ble til slutt gitt 
honnør for sin innsats. 

LANDSSTYRET OG STYREUTVALGET 

hadde i 1972 henho ldsvis 6 og 5 møter. Landsstyret behandlet 
117 og styreutvalget 60 saker. 

Konsultativ/fagutvalg. 
7. november ble det avholdt et kontaktmøte med medlemmer 
av konsultativt fagutvalg og komiteer. 

FaSle komiteer. 
Forbundets faste komiteer er: Finanskomite, Program- og 

vedtektskornite og Redaksjonskomite. 

Mandat for komiteene: 


Finanskomiteen: Komiteen fungerer som rådgivende organ 
for landsstyret, men vil også ved direkte engasjement arbeide 
for å styrke NNV's økonomi til finansiering av aktuelle saker. 

Program- og vedtektskomiteen: Overensstemmende med 
vedtak og synspunkter som fremkommer fra kretsforeningene, 
representantskapet eller landsstyret skal komiteen 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 ini
tiativ. 

Redaksjonskomiteen: Redaksjonskomiteen er rå, 
redaktøren og skal bistå ham i arbeidet med forbun( 
rettede opplysnings- og informasjonsvirksomhet, hel 
a. tidsskrift og andre trykksaker, pressetjeneste og al 
takt med massemedia , utstillinger, produksjon og 
ningsmidler og annet arbeid i skole- og undervisning: 
Komiteen sammenkalles når redaktøren eller minst: 
teens medlemmer ønsker det. 

SEKRETARlATET 
Forbundet har sammen med 14 landsomfattende id 
nisasjoner med hovedsete i Oslo, reltet en henvendel 
kommune med sikte på å sikre fremtidig kontorplass 

REVISOR 
Forbundets regnskaper revideres av statsautoris 
Henning Ziesler, Oslo. 

ØKONOMIEN 
Forbundets økonomiske stilling er i løpet av 1972 
gere svekket. Dette fremgår av vinnings- og tapsk, 
status pr. 3l.l2.1972. Beholdninger av publikasjone 
salgsvarer er ikke aktivisert. 

Kursverdien ved årsskiftet på gjenværende v~ 
som hører inn under fondene ligger ca. kr. 4 800,
den bokførte verdi. 

Det har i årets løp ikke vært nødvendig å trekk 
kreditten i Christiania Bank og Kredittkasse, som 
50000,-. 

BIDRAG 
Statsbidraget for 1972 var på h. 200 000,-. Direk 
jakt, viltstell og ferskvannsfiske bidro med kr. 1000 
velsen av «Norsk Natur». Norges statsbaners årlige 

på kr. 2 000,-. 
Av kommunale bidrag nevnes Oslo med kr. 25 

vanger med kr. 2 500,- og Bergen med kr. 2 000,
har en rekke kommuner gitt bidrag varierende fra 

kr. 400,-. 
Bidraget fra konsul Viriks legat ble i 1972 igj 

med kr. 15000,- til kr. 65000,-. 
NNV har dessuten mottatt bidrag på kr. 5 00 
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r ble på basis aven meningsmåling satt til kr. 30,- fra 
l. Kontingentandelen for N. U. medlemmer ble satt til 
ontingent for enkeltmedlem. 
valgene trådte formann, Odd Lohne, og Alv Kveberg 
ge hadde frasagt seg gjenvalg. Professor Ragnhild 
ble valgt til ny formann, Magnar Norderhaug ble 

~t, og til nytt landsstyremedlem etter Alv Kveberg ble 
M. Jørgensen. Varamenn ble Roy Carlsen, Per Chr. 

)g Hans Kr. Eriksen. 
valgene ble det fra flere hold uttrykt ønske om utvi
landsstyret, ikke minst for å sikre en bredere geograf
~sentasjon. 

I valgkomite ble valgt Aksel Foyen, Odd Lohne og Leif 
Isen. 
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'STYRET OG STYREUTVALGET 


1972 henholdsvis 6 og 5 møter. Landsstyret behandlet 

yreutvalget 60 saker. 


"l/iVl[agulvalg. 
ber ble det avholdt et kontaktmøte med medlemmer 
Itativt fagutvalg og komiteer. 

mileer. 

ets faste komiteer er: Finanskomite, Program- og 

komite og Redaksjonskomite. 

for komiteene: 


skomileen: Komiteen fungerer som rådgivende organ 
styret, men vil også ved direkte engasjement arbeide 
ke NNV 's økonomi til finansiering av aktuelle saker. 

am- og vedtektskomileen : Overensstemmende med 
g synspunkter som fremkommer fra kretsforeningene, 
tantskapet eller landsstyret skal komiteen sørge for å 
forslag til endringer av/ tillegg til NNV 's vedtekter, 
rogram og retningslinjer for arbeidet. Komiteen skal 
kunne fremme forslag til slike endringer på eget ini-

Redaksjonskomiteen: Redaksjonskomiteen er rådgiver for 
redaktøren og skal bistå ham i arbeidet med forbundets utad
rettede opplysnings- og informasjonsvirksomhet, herwlder bl. 
a. tidsskrift og andre trykksaker, pressetjeneste og annen kon
takt med massemedia , utstillinger, produksjon og undervis
ningsmidier og annet arbeid i skole- og undervisningssektoren. 
Komiteen sammenkalles når redaktøren eller minst 2 av komi
teens medlemmer ønsker det. 

SEKRETARIATET 

Forbundet har sammen med 14 landsomfattende ideelle orga

nisasjoner med hovedsete i Oslo, rettet en henvendelse til Oslo 

kommune med sikte på å sikre fremtidig kon torplass. 


REVISOR 
Forbundets regnskaper revideres av statsautorisert revisor 
Henning Ziesler, Oslo. 

ØKONOMIEN 
Forbundets økonomiske stilling er i løpet av 1972 blitt ytterli
gere svekket. Dette fremgår av vinnings- og tapskonto , samt 
status pr. 31.12.1972. Beholdninger av publikasjoner og andre 
sa lgsvarer er ikke aktivisert. 

Kursverdien ved årsskiftet på gjenværende verdipapirer 
som hører inn under fondene ligger ca. kr. 4 800,- høyere enn 
den bokførte verd i. 

Det har i årets løp ikke vært nødvendig å trekke på kasse
kreditten i Christiania Bank og Kredittkasse, som utgjør kr. 
50000,--. 

BIDRAG 
Statsbidraget for 1972 var på kr. 200 000,- . Direktoratet for 
jakt, viltstell og ferskvannsfiske bidro med kr. 10 OOO,-til utgi
velsen av «Norsk Natur». Norges statsbaners årlige bidrag var 
på kr. 2 000,-. 

Av konununale bidrag nevnes Oslo med kr. 25000,-, Sta
vanger med kr. 2 500,- og Bergen med kr. 2 000,-. Forøvrig 
har en rekke kommuner gitt bidrag varierende fra kr. 100,- til 
kr. 400,- . 

Bidraget fra konsul Viriks legat ble i 1972 igjen forhøyet 
med kr. 15000,- til kr. 65000,- . 

NNV har dessuten mottatt bidrag på kr. 5 000,- fra hen

holdsvis Den norske Bryggeriforening, Den norske Credit
bank og Norsk Brændselolje A/S. 

Av bundne midler ble det overført i alt kr. 98 767,52 fra 
1971. I 1972 er det ytterligere kommet til kr. 50000,- i 
jubileumsgave fra Norsk Varekrigsforsikringsfond og kr. 
105 111 ,58 er overført fra Naturvernåret 1970. 

«Aksjon Hardangervidda»'s tikronerulling med sikte på 
helsides avisannonser, øket i 1972 med kr. 14750,-. 

A v de øremerkede midler er det i 1972 disponert tilsammen 
kr. 74981,20. 

ORGANISASJONSARBEIDET 
KRETSFORENINGENE-MEDLEMSTALLET 
Forbundet hadde i 1972 18 tilsluttede kretsforeninger. Oppstil
lingen viser de enkelte foreningenes og forbundets samlede 
medlemstall : 

Kret sfo reninger Medl.tall Medl.tall Netto tilvekst 
personlig medl. 31.12.71 21.12.72 (avgang) 72 

Østlandske 7.397 6.524 (873) (12 %) 
Hedmark 640 645 8 I 
Oppland 578 595 17 3 
Buskerud 280') 879') 599 
Vestfold 610 738 128 2 1 
Telema rk 602 ') 602 
Aust-Agder 27 1 297 26 10 
Vest-Agder 304 376 72 24 
Roga land 545 617 72 13 
Hauga land 395 442 47 12 
Vestlandske 1.844 2.092 248 13 
Møre og R o msdal 
Sør-Trønderlag 

818 
3.013 

785 
2.771 

(33) 
(242) 

(I) 
(8) 

Nord-Trønderlag 781 890 109 14 
Nordland 599 643 44 7 
Troms 590 693 103 17 
Finnmark 
Sør-Varanger 
Direkte tilsI. NNV 
Årlig bel. hoved medl. 

141 
80 

123 
19.009 

137 
72 

121 
19.919 

(4) 
(8) 
(2) 

910 

(3) 
( 10) 

(2) 
5 

Livsvarige medl. 371 375 4 I 

Tola l 19.380 20.294 914 5% 

') Tidligere Kongsberg Naturvernforening. 

2) Inkl. medlemmer overført fr a Østlandske Naturvernforening. 
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MEDLEMSVERVING 

Gjennom kretsforeningene ble det registrert 1922 og gjennom 
forbundet 1834 nye medlemmer, tilsammen en brutto tilvekst 
på 3756. Forøvrig vises til medlemsoversikten. Første års kon
tingent fra medlemmer som ble vervet på kretsforeningenes 
initiativ, tilfalt også i 1972 i sin helhet vedkommende forening. 

REPRESENTASJONI INTERNASJONALE ORGANER 

International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources. 

Forbundet representerer Norge i International Union for 
Conservation ofNature og Naturai Resources (LU.CN.). 

Spørsmålet om den økonomiske siden av fortsatt medlems
skap (se årsmeldingen 1971) skulle avklares med Miljøvernde
partementet. Forbundet har kontaktet departementet, men det 
har ennå ikke lykkes å få spørsmålet avklaret. 

J sammenheng med I.U.CN. 's generalforsamling i Banff, 
Kanada, i september, avholdt I. U.CN. 's isbjørngruppe et eks
traordinært møte for å sluttføre arbeidet med utkast til en 
internasjonal isbjørnavtale. 

Som medlem av isbjørngruppen var landsstyremedlem 
Magnar Norderhaug invitert til Banff og representerte NNV 
ved generalforsamlingen. 

Europeisk samarbeidsorgan for naturvern. 
Etter initiativ fra den tyske «Forening for natur- og nasjonal
parker» ble det tatt skritt for å danne et europeisk samarbeids
organ med representanter fra frivillige organisasjoner med 
siktemål å arbeide for at de biologiske og rekreative aspekter 
tas tilstrekkelig hensyn til i den «miljø-vern-epoke» de fleste 
land forventer. 

Generalsekretær Magne Midttun har deltatt i det forbere
dende arbeidet. 

Nordiska Oljeskyddsunionen. 
Forbundet er her representert ved kontorsjef Roar Sæther. 

F.N. 's miljøvernkonferanse i Stockholm 6.-16.juni. 
Formannen , professor Ragnhild Sundby, representerte NNV i 
den norske delegasjonen. 

PROGRAM OG RETNINGSLINJER 
Forbundets «arbeidsprogram» har vært uendret. «Retningslin
jer for arbeidet» med merknader innkommet i 1971, fikk repre
sentantskapets tilslutning som et grunnlag å arbeide videre på. 
Forslaget blesendt kretsforeningene til uttalelse. «Retningslin
jer for arbeidet» ble deretter gjort gjeldende fra 7. november og 
fram til representantskapsmøtet for 1973. 

DESENTRALISERING AV FORBUNDETS SEKRETA
RIAT 
Spørsmålet var tidligere tatt opp av Vestlandske Naturvernfo
rening, som mente at ytterligere ansettelser av saksbehandlere 
burde finne sted i distriktene. 

Representantskapet vedtok å utsette saken, da det for tiden 
ikke var budsjettmessig dekning for utvidelse. 

KONTAKT MED KRETSFORENINGENE 
Organisasjonssekretær Per Valset besøkte i tiden 31. 
august- J3. september 10 av kretsforeningene, hvor hovedvek
ten ble lagt på organisasjonsmessige forhold. 

Kontakt-reisen var meget verdifull, og det tas sikte på å 
besøke de øvrige foreningene våren/forsommeren 1973. 

LOKALLAG l FYLKENE 
I flere kretsforeninger er det etablert lokallag på det kommu
naleeIler regionale plan. 

De økonomiske og organisasjonsmessige sider ved etable
ring av lokallag har opptatt forbundet sterkt, og landsstyret 
nedsatte et «lokallag-utvalg» med mandat å legge fram en 
betenkning. 

Den 23. mars fremla utvalget resultatet av sitt arbeide, som 
deretter fikk landsstyrets tilslutning. Betenkningen ble senere 
tatt til etterretning av representantskapet, og kretsforeningene 
fikk anledning til å nytte forslaget. Senere har organisasjons
sekretæren utarbeidet forslag til normalvedtekter for lokallag. 

NYE FYLKESKRETSFORENINGER 
Buskerud Natur- og Miljøvernforening ble stiftet 16. februar. 
Telemark Natur- og Miljøvern ble stiftet 9. mars. Begge fore
ningene ble opptatt i forbundet fra 5. mai (representantskaps
møtet). 

FYLKESKRETSFORENINGIØSTFOLD 
I forståelse med Østlandske Naturvernforening 
skritt til å trekke «Landskapsvernet i Østfold» inn i 
fylkeskretsforeningfor Østfold. 

Gjennom en meningsmåling ga forbundets me 
Østfold tilslutning til dette. De formelle sider ved o 
ventes å bli brakt i orden innen representantskaps 
1973. 

NATUR OG UNGDOM (N. U) 
Pr. 31. desember hadde Natur og Ungdom 17 lokalf( 
mens 6 nye er under opprettelse. 

N. U .'s arbeidsutvalg har hatt møte stort sett hv 
høstparten og ikke fullt så ofte våren og sommeren -7 

Utvalgets oppgave har vesentlig vært å fungere so 
arbeidsorgan mellom lokalforeningene, samt å re 
N.U. utad. Sekretariatet flyttet høsten -72 inn i ny 
Norges Naturvernforbunds kontorer. Tore Killin 
fungert som ulønnet sekretær på heltid. 

Arbeidet med «Parva-heftet» ble sluttført. Heftet 
føring i hva Natur og Ungdom arbeider med, og hvo 
kan starte en lokalforening. 

Medlemsbladet «Skog og Mark» har kommet ut 
Den nordiske konferansen ble holdt iVarberg, Sveri 
9.-1 \. november. N.U. var representert ved Tore 
og Bjørn Odd Frantzen. 

En sommerleir ble arrangert på Hardangervidda. 
tet videre opp om den europeiske aksjonen «SI 
naturressursene». De fleste lokallag var sterkt oppta 
panjen. Ukebladet «Hjemmet» arrangerte høste 
natur- og miljøVernkonkurranse for barn og ung 
deltok i oppgaverettingen. 

SELSKAPET FOR FREMTlDSSTUDIER (SEFR 
Forbtmdet var invitert til opprettelsen av et «S 
Fremtidsstudier» og formannen, professor Sundby, 
stiftelsesmøtet den 18. oktober. 

Selskapets vesentligste oppgave er å gi informasj 
pet skulle være selvfinansierende. Forbundet har av 
nomiske årsaker ikke tegnet medlemsskap i sel skape 
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AM OG RETNINGSLINJER 
lets «arbeidsprogram» har vært uendret. «Retningslin
beidet» med merknader innkommet i 1971, fikk rep re
kapets tilslutning som et grunnlag å arbeide videre på. 
t blesendt kretsforeningene til uttalelse. «Retningslin
beidet» ble deretter gjort gjeldende fra 7. november og 
-epresentantskapsmøtet for 1973. 

TRALISERlNG AV FORBUNDETS SEKRETA

ilet var tidligere tatt opp av Vestlandske Naturvernfo
om mente at ytterligere ansettelser av saksbehandlere 
ne sted i distriktene. 

~sentantskapet vedtok å utsette saken, da det for tiden 
budsjettmessig dekning for utvidelse. 

KT MED KRETSFORENlNGENE 
sjonssekretær Per Valset besøkte i tiden 31. 

13. september 10 av kretsforeningene, hvor hovedvek
19t på organisasjonsmessige forhold. 
akt-reisen var meget verdifull, og det tas sikte på å 
e øvrige foreningene våren/forsommeren 1973. 

LAG l FYLKENE 
retsforeninger er det etablert lokallag på det kommu
r regionale plan. 
onomiske og organisasjonsmessige sider ved etable

lokallag har opptatt forbundet sterkt, og landsstyret 
et «lokallag-utvalg» med mandat å legge fram en 

ing. 
D. mars fremla utvalget resultatet av sitt arbeide, som 
fikk landsstyrets tilslutning. Betenkningen ble senere 
terretning av representantskapet, og kretsforeningene 

ning til å nytte forslaget. Senere har organisasjons
en utarbeidet forslag til normalvedtekter for lokallag. 

LKESKRETSFORENlNGER 
d Natur- og Miljøvernforening ble stiftet 16. februar. 
·k Natur- og Miljøvern ble stiftet 9. mars. Begge fore
ble opptatt i forbundet fra 5. mai (representantskaps-

FYLKESKRETSFORENlNG l ØSTFOLD 
I forståelse med Østlandske Naturvernforening er det tatt 
skritt til å trekke «Landskapsvernet i Østfold» inn i NNV som 
fylkeskretsforening for Østfold. 

Gjennom en meningsmåling ga forbundets medlemmer i 
Østfold tilslutning til dette. De formelle sider ved overgangen 
ventes å bli brakt i orden innen representantskapsmøtet for 
1973. 

NATUR OG UNGDOM (NU.) 
Pr. 31. desember hadde Natur og Ungdom 17 lokalforeninger, 
mens 6 nye er under opprettelse. 

N .U.'s arbeidsutvalg har hatt møte stort sett hver uke på 
høstparten og ikke full t så ofte våren og sommeren -72. 

Utvalgets oppgave har vesentlig vært å fungere som et sam
arbeidsorgan mellom lokalforeningene, samt å representere 
N.U. utad. Sekretariatet flyttet høsten -72 inn i nye lokaler i 
Norges Naturvernforbunds kontorer. Tore Killingland har 
fungert som ulønnet sekretær på heltid. 

Arbeidet med «Parva-heftetl) ble sluttført. Heftet gir en inn
føring i hva Natur og Ungdom arbeider med , og hvordan man 
kan starte en lokalforening. 

Medlemsbladet «Skog og Mark» har kommet ut 4 ganger. 
Den nordiske konferansen ble holdt i Varberg, Sverige, i tiden 
9.-11. november. N.U. var representert ved Tore Killingland 
og Bjørn Odd Frantzen. 

En sommerleir ble arrangert på Hardangervidda. N. U. slut
tet videre opp om den europeiske aksjonen «Sløsing med 
naturressursene». De fleste lokallag var sterkt opptatt av kam
panjen. Ukebladet «Hjemmet» arrangerte høsten 1972 en 
natur- og miljøvernkonkurranse for barn og ungdom. N.U. 
deltok i oppgaverettingen. 

SELSKAPET FOR FREM TlDSSTUDlER (SEFREM) 
Forbundet var invitert til opprettelsen av et «Selskap for 
Fremtidsstudier» og formannen, professor Sundby, deltok på 
stiftelsesmøtet den 18. oktober. 

Selskapets vesentligste oppgave er å gi informasjon. Selska
pet skulle være selvfinansierende. Forbundet har av bi. a. øko
nomiske årsaker ikke tegnet medlemsskap i selskapet. 

NATURVERNSAKER 
1.-0MJUDEFREDNINGER 

lnteressekonflikterpå Svalbard. 
Dette tema er også behandlet i årsmeldingen for -71. I for
bindelse med søknad fra Norske Fina A/S om 57 nye 
oljeutmål på Bauntsøya og 41 på Edgeøya, uttalte forbun
det i august overfor Industridepartementet at ytterligere 
tildeling av utmål før verneforslagene for de to øyene var 
behandlet, ikke måtte finne sted. 
Utmål ble allikevel tildelt, og forbundet sendte nytt brev til 
departementet og ba om en redegjørelse for de avveininger 
som hadde funnet sted mellom private økonomiske interes
ser og internasjonale naturverninteresser. Forbundet ga 
også varsel om at man overveiet å forelegge saken for 
IUCN's juridiske kommisjon. 
Ikke minst på bakgrunn av de betydelige internasjonale 
naturverninteressene på Svalbard , som bl. a. ble understre
ket i anbefalinger fra FN's miljøvernkonferanse om vern av 
jordens urørte naturområder, må det nå arbeides raskt for å 
få gitt øygruppen et effektivt vern, hevdet forbundet i en 
henvendelse til Miljøverndepartementet. I brevet gir NNV 
sin prinsippielle stølte til et fredningsforslag som ble lagt 
fram av «Arbeidsgruppen for viltstell og naturvern på Sval
bard». Naturvernforbundet understreket at Norges inter
nasjonale forpliktelser tilsier at bevarings- og vedlikeholds
hensynet bør være det primære ved vår ressursforvaltning i 
nord. Videre hevdet forbundet at norske myndigheters til
delingspraksis for oljeutmål på Svalbard kan oppfattes som 
brudd på gjeldende likebehandlingsprinsipp i området, idet 
næringsinteresser, tildels av privat karakter, ved utmålstil
deling er gitt fortrinn framfor internasjonale og almene 
naturvernmessige og vitenskapelige interesser. 
Effektivt vern av Svalbards natur må i dag ansees som en 
fullt forsvarlig og langsiktig utnyttelsesmåte når det gjelder 
de begrensede naturressursene innen øygruppen. Derfor ga 
forbundet sin fulle støtte til arbeidsutvalgets forslag om 
opprettelse av tre nasjonalparker, et større verneområde og 
15 fuglereservater på Svalbard. Men samtidig uttrykte vi 
vår misnøye med at utvalget hadde holdt Edgeøya og 
Hopen utenfor «på grunn av prøveboringer som pågår eller 
planlegges der», videre at man hadde valgt det minst omfat
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tende alternativ for Sør-Spitsbergen nasjonalpark på grunn 
av det betydelige antall utmål på Nathorst Land. 

Vern av kyst- og :,jøområder. 
Etter initiativ fra amanuensis Per Svendsen ved Universite
tet i Bergen har landsstyret oppnevnt et utvalg bestående av 
en gruppe forskere (se oversikten bak i årsmeldingen) med 
mandat å foreta undersøkelser og legge fram forslag for 
NNV om hvilke kystområder i Norge som bør vernes. 
Utvalget skal også utarbeide forslag til bestemmelser for 
det enkelte område; det forutsettes m. a. at selve sjøbunnen 
gis vernesta tus. 

Sandebulua i Vest/old. 
Som nevnt i årsmeldingen for 1971 henvendte forbundet 

seg i september -71 til Norges Vassdrags- og Elektrisitetsve

sen om Sande kommunes planer om kloakkutslipp i Sande

bukta (verdifull fuglelokalitet, urørt kystlandskap, rekrea

sjonsområde). 

Kommunen ble likevel gitt tillatelse til midlertidig å slippe 

biologisk renset kloakkvann i bukta. NNV henvendte 

seg da til Miljøverndepartementet og uttrykte sin frykt for 

at den midlertidige tillatelse ville bli permanent. 

I november svarte departementet at det ikke er tall stand

punkt til anleggets varighet - det sies imidlertid at angjel

dende avløpsplan er tilpasset det foreliggende forslag til 

generalplan. 

Forbundets frykt for at anlegget vil bli permanent, synes 

derfor å være berettiget. 

I mellomtiden (7. november) henvendte vi oss på nytt til 

Miljøverndepartementet og gjorde oppmerksom på at 

markarbeidet med bygging av kloakkavløpet ble igangsatt 

I. november. Under henvisning til Naturvernlovens nye 
bestemmelse om midlertidig vern , ba vi departementet 
benytte denne muligheten mens de tidligere framsatte for
slag om landskapsvernområde og fuglereservat ble vurdert. 

2. 	 VASSDRAGSREGULERINGER OG ANNEN 
ENERGIUTNYTTELSE 
Verneplanenfor vassdrag 
(se også årsmeldingene for 1970 og -71). 

Regjeringen framla sin verneplanproposisjon 5. mai 

samtidig som NNV avholdt sitt representantskapsmøte. 

Proposisjonen innebar et kompromiss mellom Sperstadut

valgets innstilling og NVE's forslag hvilket var høyst bekla

gelig fordi Sperstadutvalgets verneplan i seg selv var et 

kompromiss. 

NNV's videre engasjement i verneplanarbeidet er gjennom 

hele året blitt kontinuerlig drøftet, bl. a. i landsstyret. Det 

kan nevnes at kretsforeningene er blitt «foret» med stotT og 

argumenter til bruk i lokale massemedia og overfor stor

tingspolitikere. 

I november henstilte NNV til Regjeringen å trekke tilbake 

Bratteli-regjeringens verneplanproposisjon og legge fram 

en nysom i det minste var i samsvar med flertallet i Sperstad

utvalget. Regjeringen etterkom ikke denne anmodningen. 

Forbundet har videre gitt uttrykk for at en del av Nordsjø

gassen bør kunne bidra til å redde våre gjenværende vass

dragsområder. I november sendte vi således ut en presse

melding i forbindelse med Kværnergruppens forslag om 
gasskraftverk i Nordsjøen. Som kjent gikk bl. a. Norsk 
Hydro imot dette forslaget idet man hevdet at gass-kraften 
ville koste8-10 øre pr. KWH - fordi dette er hva man kan 
oppnå ved å selge gassen på det europeiske marked. Samti
dig opplyser Hydro at dette er det tredobbelte av norsk 
kraftpris i dag. 
Denne sammenligningen er ikke holdbar, fordi man på den 
ene siden opererer med markedsprisen på gass, men med 
selvkostprisen når det gjelder vannkraft. l realiteten dreier 
det seg ikke engang om selvkostpris fordi naturkvaliteter 
som blir ødelagt ved vannkraftutbygging, ikke er tatt med i 
regnestykket, hevdet forbundet i pressemeldingen. 
Hydros utsagn må oppfattes som et forsøk på å øve press 
med sikte på utbygging av våre siste såkalte nyttbare vann
kraftressurser. 
NNV mener at det er av største betydning å få redusert 
økningen i energiforbruket. J den utstrekning forbruket 
tross alt vil øke, må det i alle fall være riktig å unngå total
utnyttelse av vannkraftressursene og dermed ofre verdier 
som aldri kan erstattes. Dette vil være meningsløst under 
enhver omstendighet, og spesielt når vi rår over alternative 
energikilder som ifølge Kværner-gruppen i realiteten gir 
billigere kraft enn den vannkraften som nå planlegges 
utbygd. 

Forbundet ville i desember avholde et uformelt et 
mellom industrifolk og topp-politikere. Møtet 
settes p. g. a. ubeleilig tidspunkt for Industrikon' 

«A ksjon Hardangervidda» . 
«Aksjon Hardangervidda»'s aktivitet har i 1972 
innskrenket seg til lO-kronerulling med helsides, 
dagspressen. Da St. prp. nr. 4 for 1972-73 om ven 
vassdrag forelå i mai, syntes følgende så godt son 
forbindelse med Eidfjordverkene : 
Intet Hein-Halnemagasin, derimot større magasi 
vann. Fredning i lO år av Erdalsvassdraget, Kir 
og Veig. Utbygging av Eidfjord Nord, herunder 
regulering av Bjoreio (m. Vøringsfossen). 
Regjeringsskiftet høsten -72 i forbindelse med 
førte til ytterligere utsettelse med sl uttbehand 
saken. Arbeidet med Hardangervidda har senen 
NNV's samlede arbeid med verneplanen. 
Som nevnt tyder intet på at det blir magasin i He 
forbind else med Eidfjordverkene. Imidlertid har 
fylke sikret seg rettighetene i DagalifJellene og del 
Hein-Halne er tenkt som magasin i denne sarr 
NNV har i tråd med hva som har vært fremholdt 
rud Natur- og Miljøvern, skrevet til Buskerud Kr 
senere deltatt i et møte hos miljøvernminister l 
sammen med representanter for BNM og b~ 
Numedal med sikte på at Hein-Halne og Geitsjøe 
gjenstand for reguleringsplaner. 

Femunden. 
Femundutvalget har i 1972 fulgt nøye med i al 
som har vært av betydning for Femund'-saken () 
tilfredshet notert seg at St. prp. nr . 4 (1972-7. 
varig vern av Femunden og Trysilelva. Dette er 
med Sperstad utvalgets innstilling, Regjeringe 
sjonsnektelse i 1969, tilrådingene fra Statens Na 
og Statens Friluftsråd, Gabrielsen-komiteens inr 
en bred opinion av organisasjoner og enkelt 
lokalt (bl. a. folkeflertallet i Engerdal), nasjonal 
disk sammenheng. 
l forvissingen om at utbygging ikke vil komme 
Femund-utvalget i de seneste år tatt opp arbeie 
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ig som NNV avholdt sitt representantskapsmøte. 

sisjonen innebar et kompromiss mellom Sperstadut

s innstilling og NVE's forslag hvilket var høyst bekia

fordi Sperstadutvalgets verneplan i seg selv var et 

romiss. 

's videre engasjement i verneplanarbeidet er gjennom 

ret blitt kontinuerlig drøftet, bl. a. i landsstyret. Det 

evnes at kretsforeningene er blitt «f6ret» med stoff og 

enter til bruk i lokale massemedia og overfor stor

olitikere. 

mber henstilte NNV til Regjeringen å trekke tilbake 


>Ii-regjeringens verneplanproposisjon og legge fram 
om i det minste var i samsvar med flertallet i Sperstad
ret. Regjeringen etterkom ikke denne anmodningen. 
ndet har videre gitt uttrykk for at en del av Nordsjø
bør kunne bidra til å redde våre gjenværende vass
mråder. r november sendte vi således ut en presse

ng i forbindelse med Kværnergruppens forslag om 
raftverk i Nordsjøen. Som kjent gikk bl. a. Norsk 

imot dette forslaget idet man hevdet at gass-kraften 
oste 8- 10 øre pr. KWH - fordi dette er hva man kan 
ved å selge gassen på det europeiske marked. Samti
plyser Hydro at dette er det tredobbelte av norsk 

)fis i dag. 
e sammenligningen er ikke holdbar, fordi man på den 
den opererer med markedsprisen på gass, men med 
)stprisen når det gjelder vannkraft. r realiteten dreier 
g ikke engang om selvkostpris fordi naturkvaliteter 
lir ødelagt ved vannkraftutbygging, ikke er tatt med i 
tykket, hevdet forbundet i pressemeldingen. 
s utsagn må oppfattes som et forsøk på å øve press 

ikte på utbygging av våre siste såkalte nyttbare vann
essurser. 
mener at det er av største betydning å få redusert 

gen i energiforbruket. r den utstrekning forbruket 
It vil øke, må det i alle fall være riktig å unngå total
eise av vannkraftressursene og dermed ofre verdier 
Idri kan erstattes. Dette vil være meningsløst under 
r omstendighet, og spesielt når vi rår over alternative 
ikilder som ifølge Kværner-gruppen i realiteten gir 
~re kraft enn den vannkraften som nå planlegges 
d. 

Forbundet ville i desember avholde et uformelt energimøte 
mellom industrifolk og topp-politikere. Møtet måtte ut
settes p. g. a. ubeleilig tidspunkt for Industrikomiteen. 

«Aksjon Hardangervidda». 
«Aksjon Hardangervidda»'s aktivitet har i l 972 stort sett 
innskrenket seg tilla-kronerulling med helsides annonser i 
dagspressen. Da St. prp. nr. 4 for 1972-73 om verneplan for 
vassdrag forelå i mai, syntes følgende så godt som avgjort i 
forbindelse med EidGordverkene: 
Intet Hein-Halnemagasin, derimot større magasin i Sysen
vann. Fredning i 10 år av Erdalsvassdraget, l(jnso, Opsjå 
og Veig. Utbygging av EidGord Nord, herunder ytterligere 
regulering av Bjoreio (m. Vøringsfossen). 
Regjeringsskiftet høsten -72 i forbindelse med EF-saken 
førte til ytterligere utsettelse med sluttbehandlingen av 
saken. Arbeidet med Hardangervidda har senere inngått i 
NNV's samlede arbeid med verneplanen. 
Som nevnt tyder intet på at det blir magasin i Hein/Halne i 
forbindelse med EidGordverkene. Imidlertid har Buskerud 
fylke sikret seg rettighetene i DagalifJellene og det fryktes at 
Hein-Halne er tenkt som magasin i denne sammenheng. 
NNV har i tråd med hva som har vært fremholdt av Buske
rud Natur- og Miljøvern, skrevet til Buskerud Kraftverk og 
senere deltatt i et møte hos miljøvernminister Haugeland 
sammen med representanter for BNM og bygdefolk i 
Numedal med sikte på at Hein-Halne og Geitsjøen ikke blir 
gjenstand for reguleringsplaner. 

Femunden. 
Femundutvalget har i 1972 fulgt nøye med i alle forhold 
som har vært av betydning for Femund-saken og har med 
tilfredshet notert seg at St. prp. nr. 4 (J 972-73) foreslår 
varig vern av Femunden og Trysilelva. Dette er i samsvar 
med Sperstadutvalgets innstilling, Regjeringens konse
sjonsnektelse i 1969, tilrådingene fra Statens Naturvernråd 
og Statens Friluftsråd, Gabrielsen-komiteens innstilling og 
en bred opinion av organisasjoner og enkeltpersoner 
lokalt (bl. a. folkeflertallet i Engerdal), nasjonalt og i nor
disk sammenheng. 
I forvissingen om at utbygging ikke vil komme på tale, har 
Femund-utvalget i de seneste år tatt opp arbeidet med et 

prosjekt for naturvern og distriktsutbygging i Femundom
rådet. Fredningen av vassdraget fremtrer nå som det første, 
avgjørende skritt på veien mot en fremsynt disponering av 
naturressursene i Femundsområdet. 

Ulla-førre. 
r forbindelse med Statskraftverkenes søknad om regulering 
av Ulla-Førre, sendte NNV i juni en uttalelse til Miljøvern
departementet, der konklusjonen var følgende: «Stats
kraftverkenes planer for utbygging av Ulla-Førre viser en 
utpreget mangel på forståelse for alment anerkjente natur
verdier. Både alternativ Suldal og alternativ Førre er på 
grunn av Blåsjø helt uakseptable fra naturvernsynspunkt. 
Men siden alternativ Førre innebærer en mindre regulering 
av Blåsjø, er dette å foretrekke. Skadene kan [or begge 
alternativers vedkommende reduseres om Tøtlandsåno og 
vannene sørøst for Suldalsføret, først og fremst Mostølvatn 
og Mosvatnet, holdes utenfor reguleringsplanene. Suldals
vatnet må ikke reguleres.» 

Aurlandsdalen -steinlipp i Benlalen. 
r samband med søknad av 12. juni fra Oslo Lysverker om 
planendring for vegutformingen i Berdalen ba NNV i en 
uttalelse til Miljøverndepartementet om at OL's søknad om 
plassering av 30 000 kubikkmeter tunnelmasse i Berdalen 
ikke måtte bli imøtekommet. Forbundet peker på at det 
både i selve konsesjonsvilkårene og ved sakens behandling i 
bl. a. Industridepartementet og Stortinget ble gitt klar! 
uttrykk for at Berdalen måtte bevares mest mulig urørt av 
kraftutbyggingen. 
Oslo Lysverkers søknad er i strid med Stortingets forutset
ninger for å innvilge konsesjon, mente forbundet. Dessuten 
er planene i seg selv aven slik karakter at de av naturvern
messige grunner ikke kan anbefales. 

Aurlandsdalen- parlsrettigheler. 
Som omtalt i årsmeldingen 1971, reiste NNV i 1970 krav 
overfor Oslo Lysverker om å få delta i skjønnet i Aurlands
dalen som representant for almenheten. Hensikten var åra 
anledning til å nedlegge påstand om eventuelle tiltak som 
utbyggingen burde pålegges for å verne naturen under 

, utbyggingsarbeidet. 
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OL molsatte seg vårt krav. Tvisten ble brakt inn for her
redsretten som også avviste kravet. Saken gikk videre til 
lagman nsretten som avviste klagen. 
Forbundet anket Lagmannsrettens avgjørelse inn for 
Høyes terett og dom falt den 3. juni. Med tre mot to stem
mer stadfestet Høyesterett Lagma nnsrettens dom, og slo 
dermed fast a t vassd ragsreguleringslovens paragraf 19 ikke 
gir Naturvernforbundet partsreuigheter. To av Høyes te
retts dommere mente imidlertid at hjemmel fo r forbundets 
krav allerede var tilstede, mens rettens Oerta ll forutsatte at 
slik hjemmel ville bli gitt. Under henvisning til Høyesteretts 
Oertall henvendte Naturvernforbundet seg i september til 
Stortingets justiskomite med anmodning til komiteen om å 
ta opp spørsmålet om en lovendring - slik a l forbundet gis 
adgang til å opptre som part og representere «andre almene 
interesser» ved tiltaksskjønn. 

Åsbjøravassdragel i Bindal, Nordland. 
Helgeland Kraftl ag A/L og N-Trøndelag E-verk plan leg
ger i fellesskap en utbygging av Åbjøravassdraget. I vår 
utta lelse om Sperstadutvalgets vernepla n ba forbundet om 
al vassdraget måtte komme med i neSle verneplan. Ba k
grunnen for dette er at de naturvitenskapelige interesser i 
vassdraget ikke er tilstrekkelig klarlagt. 
Forbundet har engasjert seg sterkt i denne saken og en 
represen tant fra sekretari ate t har vært på befaring i vass
dragets øvre del. En aksjon i Åbygda i Bindal har samlet et 
stort flertall av den lokale befo lkningen mot utbyggin g av 
vassdraget. 
I vår uttalel se til Miljøverndepartementet viste vi til V~ll'l 

tidligere standpunkt og til Sperstadutvalgets ønske om å få 
fortsette sin virksomhet med tanke på fremleggelse aven 
verneplan for de vassdrag utvalget ikke rakk å ta stand
pun kt til eller som på det tidspunkt var for dårlig utredet. 
Forbundet anmodet departementet å medvirke til at Åbjø
ravassdragets naturverdier ble utredet på et forsvarlig 
grunnlag. 
Gau/arvassdragel i Sogn. 
Sogn og Fjordane Kraftverk søk te i mai om utbygging av 

Gaularvassdraget. 

Sperstadutvalget og Regjeringen har ikke foreslått vassdra

get vernet, et standpunkt forbundet er uenig i. 


I vår uttalelse om konsesjonssøknaden hevder vi at søkna 
den er svært mangelfull når det gjelder utredningen på de 
fleste områder, utenom det rent tekniske, og at kraftverket 
heller ikke har san nsynliggjort at utbyggingen vil bli øko
nomisk lønnsom. Forbundet konklud erer med at søk naden 
må avvises og at Stortinget istedet blir anbefalt å vedta 
varig vern av vassdraget. 

Devdi.\javrre, Troms. 
I juni 1970 ga Stortinget konsesjon til regulering av Devdis
ja vre (Dødesvannetl. I ok lober 1972 va r utbyggingen på 
det nærmeste fullført. 
Grundige und ersø kelser av grunnforholdene ved Devdis
javrre . ble først gjort sommeren 1972. Disse viste at så 
snart den planlagte nedtrapping ble sa lt i verk, ville løs
masser fra et større område rase ut i vannet. 
Troms naturvern, med sløtte av forbundet, pekte overfor 
Miljøverndepartementet på de skadevirkninger utras ingen 
ville medføre, spesielt for laksen . 
Vi motsatte oss også et eventuelt forsøk på å overføre 
Rostaelva til Devdisjavrre i den hensikt å holde konstant 
vannstand og dermed hindre utrasing. Stortingets forutset
ning for konsesjon for regulering av Devdisjavrre va r nem
lig at ytterligere regulering i øvre del av Målsel vvassd raget 
ikke måtte finne sted. 

ØvreOlra. 
Som nevnt i Årsmeldingen for -7 1 i forbindelse med regule
ringsplanene for Øvre Otra, henvendte NNV seg til Kom
munaldepartementet og ba om at planene måtte utsettes og 
istedet bli tatt med i Landsdelskomiteens vurderingsmate
riale i forbindelse med planleggingen av heiområdene sør 
for Hardangervidda - et arbeid NNV fullt ut støtter. 
I vår utta lel se til NVE i juli -72 om den freml agte konse
sjonssøknad, viSle vi lil vårt tidli geresta ndpunkt. 

Etablering av «Njardarhei/J1utvalgel». 
NNV har i flere år hatt et «Bykleulvalg» i arbeid. Dette 
utvalget ble for en tid tilbake styrket og fikk samtidig utvi
det siu mandat til å omfatte alle fjellområdene sør for Hau
keliveien , Ufr. årsmeldingen fra -71) . Formann i utvalget 
har hele tiden vært R eidar Fritzvold. 

På utvalgets møle i Bykle den 29. juli forelå meld 

Aust-Agder Naturvern, Rogaland Naturvern 

Agder N aturvern hadde etablert et «Njardarheir 

med stort sett samme mandat som Bykleutvalget 

valget er etter dette oppløst, og R eidar Fritzvol 

trådt «Njardarheim-utva lget» for å sikre kontil1l 

represen tere forbundet. 


Mandalsvassdraget - Bjelland kraftverk. 

l forbindelse med V -Agder E-verks søknad om 

regulering av Mand alsvassdraget, avga NNV i /I 

uttalelse til l nd ustridepar tementet. 

Forbundet motsatte seg ikke ytterligere regul erin 

vassdrag, men frarådet bestemt det alternativ fo 

magasin som E-verket hadde valgt. 

Industridepartementet hadde overfor Vassdr: 

ytret ønske om å få seg forelagt mulige tilleggsop, 

om anlegg av inntaksmagasinet ved Indre Haneki 

for ved Tunge/oss. 

NNV krevde at en slik utredning ble foretatt. V 

imidlertid klart at Indre Hanekil en-al ternalivet 

måtte være å foretrekke. 


3. FOR URENSNING 
Kadmiumjorurensninger av drikkevannet . 
I juni henvendte forbundet seg til Miljøverndepa 
med spørsmål om hvilke tiltak departementet akt 
'sette for å stanse den stadig økende kadmiumfor 
av drikkevannet. Etter vårt syn må det bl. a. strak 
bestemmelser som forbyr hruk av kadmium ti 
Dessuten bør departementet bringe på det rene 
grad kadmium benyttes i plastindus trien. 

Oljeraffineri på M ongswd. 
l forbindelse med søknad fra Rafinor A/S om fl 

konsesjon for driften av oljeraffineri på Mongs 
forbundet ijuni en uttalelse til Miljøverndeparterr 
NNV fant at søknaden var for dårlig utredet (ing( 
over hva det ville koste å fullr ense, eller beregni 
skadevirkningenes omfang og kostnad ved r, 
uts lippsalternativer) og anbefalte at søknaden 
inntil tilstrekkelig underlagsmateriale forelå. 
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;k lønnsom. Forbundet konklud erer med at søknaden 
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har i flere år hatt et «Bykleu tva lg» i arbeid. Dette 

~et ble for en tid tilbake styrket og fikk samtidig lItvi
tt manda t til å omfa tte a lle fjell om rådene sør for Hau
:ien , (jfr. årsmeldingen fra -71). Formann i utvalget 
~ I e tiden vært Reidar Fritzvold. 

På utvalgets møte i Bykl e den 29. juli forelå meldi ng om at 
Aust-Agder Naturvern , Roga land Naturvern og Vest
Agder Naturvern hadde etablert et «Njardarheim-utvalg» 
med stort sett samme mandat som Bykleutvalget. Bykleut
valget er elter dette oppløst, og Reidar Fritzvold har til
trådt «Njardarheim-utvalget» for å sikre kontinuiteten og 
representere forbundet. 

Manda/svassdragel - Bjelland kraftverk. 
I forbindelse med V -Agder E-verks søknad om ytterligere 
regulering av Mandalsvassdraget, avga NNV i februar en 
uttalelse til Industr idepartementet. 
Forbundet motsatte seg ikke ytterligere reguleringer i dette 
vassdrag, men frarådet bes temt det a lterna ti v for inntaks
magasin som E-verket hadde valgt. 
Industridepartementet hadde overfor Vassd ragsvesenet 
ytret ønske om å få seg forelagt mulige tiJieggsopplysninger 
om anlegg av inntaksmagasinet ved Indre H anekilen istedet 
for ved TungejiJss. 
NNV krevde at en slik utredning ble fore ta tt. Vi fant det 
imid lertid klar t at Indre Hanekilen-alternativet totalt sett 
må He være å foretrekke . 

3. 	FOR UR ENSNING 
Kadmiumjorurensninger av drikkevannet. 
I juni henvendte fo rbundet seg til Miljøvernd epartementet 
med spørsmål om hvil ke tiltak departementet aktet å iverk
sette for å stanse den stadig økende kad miumforurensning 
av drik kevannet. Etter vå rt syn må det bl. a. straks innføres 
bestemmelser som forbyr bruk av kadmiulll til lodding. 
Dess uten bør departementet bringe på det rene i hvilken 
grad kadmi um benyttes i plastind ustrien. 

Oljeraffineri på M ongslad. 
I forbindelse med søknad fra Ralinor AfS om røykskade
konsesjon for driften av oljeraffineri på Mongstad , avga 
forbundet ijuni en uttalelse til Miljøverndepartementet. 
NNV fant at søknaden var for dårlig utredet (ingen kalkyle 
over hva det ville koste å ful/rense, eller beregninger over 
skadevirkningenes omfang og kostnad ved forskjellige 
utslippsalternativer) og anbefalte a t søknaden ble avv ist 
inntil tilstrekkelig underlagsmateriale forelå . 

Ved brev av 22. august fra Røykskaderådet ble konsesjon 
gitt på bestemte vilkår (bl. a. redusert svovelinnhold i oljen, 
høy skorstein m. v.). Rådet viste til at raffineriplanene var 
godta tt av Stortinget, Hordaland fy lkesutva lg og kommu
nen , og at beliggenheten var forholdsvis gunstig. 
Vestlandske Naturvernforening anket avgjørelsen inn for 
Miljøverndepartemen tet. 

Koksverk på Finnsnes, Lenvik i Troms. 
NNV avga i juni uttalel se til Røykskaderådet om søknaden 
fra N~rske Ferrosi lisiumprodusenters Sentralkontor om 
utslipp av bl. a. svoveldi oksyd (S02) fra en planlagt koks
verk på Finnsnes. 
J ullalelsen kommer vi inn på in tensjonene i forslaget til ny 
luftforurensningslov og hevder i samsvar med disse a t det 
bl. a. må tilligge konsesjonssøkeren å utrede kostnadene med 
full rensing av avgassene, og å utrede hvilke skader som vil 
oppstå , omfanget og kostnadene av disse, dersom man vel
ger ikke å fullrense . 
Før slike utredni nger foreligger kan ikke forbundet ta stil
ling til konsesjonssøknaden. 
Forbundets merknader til den konkrete sak, var bl. a. føl 
gende: «Det planlagte koksverk baserer seg ikke på gjen
vi nning av biprodukter, og SOl-u tslippet er derfor 12,5 
ganger større pr. tonn koks enn ved Norsk Koksverk i Mo i 
Rana. Anlegget på Finnsnes blir altså mindreverdig rent 
luftforurensningsmessig sett. 
Maksimalt utslipp av SO l fra koksverket på Fi nnsnes vil 
være 700 kg pr. time ell er ca. 4% av det gj ennomsnittlige 
timeutslipp i Norge. Med el så lavt anlall ansalte som 20, 
synes det klart a t delte koksverket antakelig vil få landets 
mest foruren sningsintensive arbeidsplasser». 
Etler oppdrag fra Lenvik kommune utarbeidet SINTEF en 
rapport om for urensn ingsproblemene. Etter forespørsel fra 
Troms Naturvern ble rapporten vurdert av et med lem av 
vårt konsultative fagutvalg, som bl. a. hevder at SINTEFs 
utredning vesentlig bygger på gjetninger og antakelser ved r. 
skadevirkningene. NNV's uttalelse ble referert i Lenvik 
herredsstyre, som avviste planene om koksverk på de pre
misser konsesjonssøknaden inneholdt. Vi må anta at 
Troms NV's og NNV 's engasjement bidro til denne avgjø
relsen. Saken er ennå ikke avgjort av Røykskaderådet. 
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Røykskaderådets virksomhet i /971. 
Ved S4 inspeksjoner som Røykskaderådet foretok i 1971 , 
ble det i 17 tilfelle påvist overtredelser av konsesjonsvilkå
rene for røyk utslipp. Av meldingen om Røykskaderådets 
virksomhet i 1971 fremgår a t i enkelte tilfelle er overtredel
sene, tross påbud, ikke brakt til opphør. 
I en henvendelse til Miljøverndepartementet i september ba 
NNV, etter initiati v fra Vestlandske Naturvernforening, 
om at det straks bl e foretatt ny inspeksjon i de bedrifter 
som ikke rettet seg etter påbudet fra å ret før. Dersom det 
viste seg at forholdene ikke var brakt i orden, må tte det 
etter forbundets mening reageres med øyeblikkelig anmeld 
else. 
Når Røykskaderådet ikke har gjort bruk av sin adgang til 
politianmeldelse, er det ifølge rådet selv «bl. a. fordi straf
feansvar i slike saker ikke har vært alminnelig kjent». Iste
det for å bruke rettsapparatet for å ivareta almenhetens 
interesser og redusere luftforurensningene, sendte Røyk
skaderådet ut en pressemelding der man varslet muligheten 
for politianmeldelser i fremtiden. 
Røys kaderådet treffer sine vedtak med hjemmel i nabolo
ven, etter en avveiing mellom ønsket om mest mulig for
urensningsfri produksjon og de økonomiske byrd er et 
pålegg vil påføre bedriftene. En liknende avveiing forutset
tes også i den foreliggende innstilling til Lov om vern om 
luftforurensning. 
NNV fant det fors tåelig at mulighetene for kompromissløs
ninger måtte opprettholdes i en overgangsperiode. Men 
hvis kompromissordningen blir langvarig, er det fare for a t 
den kan komme i konflikt med selve målsettingen for 
Røykskaderådets arbeid, understreket forbundet i sin hen
vendelse. 
Forbundets reaksjon utløste en livlig avisdebatt. 

Spredning av plantevernmidlerfrajly. 
Ved kgl. res. av 17. juli 1970 ble det gitt tillatelse til å spre 

plan tevernmidler i fareklasse B og C fra fly. 

Landbruksdepartementet utarbeidet sommeren -72 et for

slag til forskrifter om flysprøy ting av skogplantefelter. For 

slaget ble kun sendt interesseorganisasjoner innen skog

bruket til uttalelse. 

Forbundet avga likevel en uttalelse til Landbruksdeparte

mentet der vi kritiserer saksgangen og peker på at flysprøy
ting er en sak av almen interesse - og ikke bare et skog
bruksspørsmål. 	 . 
Vi beklager at det i prinsippet er gitt tillatelse til fl ysprøy

ting og mener at så lenge det ikke er klarlagt h vilke la ngsik

tige virkninger de aktuelle stoffer kan. medføre, er det ufor

svarlig å tillate slik spredning. 

Forbundet kan heller ikke innse at vi her i landet har så 

store enhetlige hogstflater at det skulle være nødvendig 

med flysprøyti ng. 

Vår konklusjon er at det foreløpig ikke bør utarbeides for

skrifter, og a t det bør overlates til Miljøverndepartementet 

senere å vurdere berettigelsen av slike. 


ø vrige forurensningssaker. 
Forbundet har i vesentlig grad overlatt til de enkelte krets
foreninger å beha ndle diverse forurensningssak er. Saker av 
prinsipiell og omfa ttende karakter går derimot vanligvis 
innom forbundet sentralt - med tanke på styrebehandling 
og støtte. 

4. 	 MOTORISERT FERDSEL 
Hoved/lyplassfor Oslo-område l. 
Norges Naturvernforbund kan ikke godta noen av de alter
nativer til hovedflyplass for Østlandsområdet som er 
drøftet i flypl assutvalgets innstilling, og foreslår at avgjø
relsen utsettes til man har undersøkt mulige a lternativer 
innenfor en reiseavstand av to timer fra Oslo. I mellomti
den kan eksisterende flyplasser i Sør-Norge dekke behovet 
om de nyttes fullt ut , bl. a. ved at kommunikasjoner fram til 
fl yplassene bedres. Et viktig moment som må tas i betrakt
ning, er mulighetene for at den fl ytekniske utviklingen kan 
gjørestorflyplasser avlegs i en ikke Gern fremtid. 
Etter vår oppfatning vil alle de foreslåtte a lternativer med
føre samfunnsmessige belastninger. Som eksempler på 
uheldige virkninger nevner forbundet redusert plantepro
duksjon med konsekvenser for jord bruk, skogbruk og 
dyreliv, forurensninger av luft, jordsmonn og vann (også 
grunnvann), støyplager, belastning på friluftsliv og rekrea
sjon i nærområder, og økte pressproblemer i Oslo-området, 
i strid med den distriktspolitikk som det synes å være enig
hetom. 

) 


I 


j 

~ 

Oppnevnelse av offentlig utredningsutvalg. 
Som nevnt i årsmeldingen for 1971 rettet forbun 
1971 sammen med en del land bruksorganisasjon 
vendeIse til myndighetene med krav om at det ble 
utvalg for utarbeidelse av lovregler for motori se 
naturen. 
Ved kgl. res. av 2S. august ble det oppnevnt et u 
mandat bl. a. å utrede behovet for å regulere r 
ferdsel, herunder landing med fly, i utmark og på 
Utvalget skal videre vurdere bruk av campingv 
og husbåter og legge fram forslag til bestemmelser 
det. Forbundets formann, Ragnhild Sundby, er 
utvalget. Det antas at utvalget vil legge fram sin 
våren 1973. 

Felles-nordiske bestemmelser for terrenggående k} 
I august forelå et forslag fra en del medlemmer a 
Råd om at «Nordiska Rådet rekommanderar re 
i Finland, Norge og Sverige att snarast genom såv 
gemensarna bestammeIser begransa anvandning 
ranggående fordom>. 
Forbundet ga forslaget sin prinsipielle støtte. 
imidlertid at reglene ikke utelukkende burde gjel 
gående kjøretøyer og viste til det norske utvalg 
gående punkt). Forbundet foreslår at Nordisk Rå 
takt med dette utva lget og at man venter med å 
nordiske bestemmelser til resultatet av det nors 
arbeid foreligger. 

S. 	 PLANARBEIDER 
Oslomarka. 
Som nevnt i årsmeldingen 1971, foreslo Kommu 
tementet opprettet et rådgivende utvalg for en 
planleggingsperiode. NNV er representert i ut 
Jens Gram. I mars uttalte NNV seg om Miljøver 
mentets fors lag «Om midlertidig lov om adga ng 
legge tidsbegrenset forbud mot eiendomsdeling 
beid og tiltak i forbindelse med skogsdrift m . Y. i j 
skogbruks- og naturområder nær byer og st 
steder». 
NNV's uttalelse bygde i hovedtrekk på et forsla 
landske Naturvernforening. 
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et der vi kritiserer saksgangen og peker på at flysprøy

~ r en sak av almen interesse - og ikke bare et skog- (r 

3spørsmål. 

:klager a t det i prinsippet er gitt tillatelse til fl ysprøy

)g mener at sålenge det ikke er klarlagt hvi lke langs ik It 

iirkninger de ak tuelle stoffer kan medføre, er det ufor

ig å tillate slik spredni ng. 

.undet kan heller ikke innse at vi her i landet har så 

. enh etlige hogstfl ater a t det skulle være nødvendig 

flysprøyting. 

<onklusjon er a t det foreløpig ikke bør utarbeides for

ter, og a t det bør overla tes ti l MiUøverndepar(ementet 

'e å vurdere berettigelsen av slike. 


;eforurensningssaker. 
.undet ha r i vesentlig grad overlatt til de enkelte krets
linger å behandle diverse forurensningssaker. Saker av 
;ipi ell og omfattend e karakter går derimot va nligvis 
m forbundet sentralt - med tanke på styrebehand li ng 
ø tte. 

rO RISERT FERDSEL 
~d/lyplassI()r Oslo-området. 
~es Naturvernforbund kan ik ke godta noen av de alter
'er til hovedflyplass fo r Østlandsområdet som er 
:et i fl yplass utvalgets innstilling, og foreslå r a t avgjø 
n utsettes til man har undersø kt mulige a lternat iver 
nfor en reiseavs tand av to timer fra Oslo. I mellomti
{an eksisterende flypl asser i Sør-Norge dekke behovet 
le nyttes fullt ut , bl. a. ved at kommunikasjoner fram til 
assene bedres. Et viktig moment som må tas i betrakt
, er mulighetene for a t den fl ytekniske utviklingen kan 
: storflyplasser avlegs i en ikke fjern fremtid . 
- vår oppfa tn ing vil alle de foreslåtte a lternativer med 
samfun nsmessige belastn inger. Som eksempler på 

jige virkninger nev ner fo rbundet redusert plantepro
j on med konsekvenser for jordbruk, skogbruk og 
liv, forurensninger av luft, jordsmonn og va nn (også 
nvann), støyplager, belas tning på friluftsliv og rekrea
i nærområder, og ø kte pressproblemer i Oslo-området, 

med den d is triktspolitikk som det synes å være enig
m. 

Oppnevnelse av offentlig utredningsutvalg. 
Som nevn t i årsmeldingen for 197 1 rettet forbundet i mars 

1971 sammen med en del landbruksorganisasjoner en hen 

vendelse til myndighetene med krav om at det ble nedsa tt et 

utvalg fo r utarbeidelse av lovregler for motorisert ferdsel i 

naturen. 

Ved kgl. res. av 25. august ble det oppnevn t et utvalg med 

mandat bl. a. å utrede behovet for å regulere motorisert 

ferdsel , herunder landing med fl y, i utmark og på vassdrag. 

Utvalget skal videre vurdere bruk av campingvogner, telt 

og husbåter og legge fram forslag ti l bestemmelser på områ

d et. Forbundets forman n, Ragnh ild Sundby, er medlem av 

utvalget. Det an tas at utva lget vil legge fram sin inns tilling 

våren 1973. 


Felles-nordisk e besremmelserfor /errengg(lende kjøretøyer. 

I august forelå et forsl ag fra en del medlemmer av Nordi sk 

Råd om a t «Nordiska Rådet rekommandera r regeringarna 

i Finland , Norge og Sverige att snaras t genom såvitt mojligt 

gemensarna bestammeiser begransa anva ndningen av ter 

ranggående fordom). 

Forbundet ga fo rslaget sin prinsipielle støt te. Vi mente 

imidlertid a t reglene ik ke utelukkende burde gjelde terreng

gående kjøretøyer og viste til det norske utvalg (jfr. fore

gående punkt). Forbundet foresl å r a t Nordisk Råd ta r kon

takt med dette utvalget og at man venter med å iverksette 

nordiske bestemmelser til resultatet av det norske utvalgs 

a rbeid fore li gger. 


5. 	 PLANARBEIDER 
Oslomarka. 
Som nevn t i å rsmeldingen 197 1, fo reslo K ommunaldepar
tementet o pprettet et rådgivende utvalg for en to-tre å rs 
planleggingsperiode. NNV er representert i utvalget ved 
Jens Gram. r mars uttalte NNV seg om Miljøverndepa rte
mentets forslag «Om midlertidig lov om adgang til å ned 
legge tidsbegrenset forbud mot eiendomsdeling, byggear
beid og til tak i forbindel se med skogsdrift m. v. i jordbruks
skogbruks- og naturområder nær byer og større tett 
steder». 
NNV 's uttalelse bygde i hovedtrekk på et forslag fra øst
landske N aturvernforening. 

NNV ga det fremsatte lovforslag generell støtte. Vi fant at 
forslagets intensjoner var i samsvar med formålsparagrafen 
i naturvernloven , og a t det fremgår av departementets 
merknader at siktemålet med loven er å gi mynd ighetene et 
nødvendig pusterom for å vurdere endelige løsn in ger i tråd 
med naturvernl ovens intensjoner. 
Lovforslaget møt te sterk motstand fra skogbrukshold , og 
Stortinget avviste fors laget. Derimot viste stortingsdebat 
ten en utbredt forståelse fo r nødvendigheten av å finne 
fram til flerbruk splan for skogsområder nær større tettste
der. For Oslomarkas vedkommende arbeider Miljøvernde
partementet for tiden med en slik flerbruksplan . 

Reguleringsplan/ol' Ådals/lellene, R ingerike. 
Ringerike kommune har uta rbeidet en plan for Ådals(jel
lene. I vår utta lelse om planen viste vi til tidligere merkna 
der til Viker(jellplanen (jfr. Årsmeldingen for -71). 
Utbredelseskartet for bjørn for siste lO-årsperi ode viser en 
rekke observasjoner i den nordlige del av Åda ls(jellene av 
samme tetthetsgrad som i Vassfaret og Vidalen. I den sør
ligs tedelen er derimot observasjonene blitt færre de s iste år. 
Forbundet mener at derso m det ansees nødvendig å bygge 
ut noen del av det to ta le planområde, utpeker a realene helt i 
sø røs t ned mot Sperill en seg som de best egnede, mens den 
øvrige del må få forskjellige grader av vernestatus. 
Turis/plan jol' Sundvollen, Ringerike. 
Forbundet slu ttet seg ti l en uttalelse fra Østla ndske Natur
vernforening, der man gikk imot en planlagt utbygging av 
Sundvollen til turistsenter. Sundvollen ligger i utkanten av 
Krokskogen som a llerede er sterkt nyttet t il dagsturom
råde. Vi mener at dette må prioriteres frem for en utbygging 
til fordel for mer eksklusiv turisme. En utbygging mellom 
Oslo og Hø nefoss kan heller ikke sies å ha noen distriktsut
byggingseffekt . 

Planer om reising av fy lkessykehuspå Tanwnplatået iBærum. 
Til tross for at det fra politisk hold i Bærum a ldri er gitt 
uttrykk for ønske om å plassere det nye fylkessykehuset på 
Tanumpla tået, er det i fylkestinget gjort ved tak som peker i 
retning av a t man på fy lkesplan ønsker å legge sykehuset 
nettopp i dette na tur- og kulturhistorisk set t ytterst verdi 
fulle området. 
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I en henvendelse til Bærums ordfører i desember pekte 
NNV på at det neppe ville være i samsvar med den alminne
lige folkemening om man plasserte fylkessykehuset på 
Tanumplatået, og forbundet henstilte til kommunestyret å 
gjøre vedtak som avskjærer enhver videre diskusjon om 
Tanumplatået som tomteområde for sykehuset. 
Tanumplatået er et kulturlandskap som er verneverdig i 
landsmålestokk, og etter forbundets oppfatning må hensy
net til naturhistoriske, kuILurhistoriske og rekreative ver
dier oppveie de argumenter som måtte tale for fortsatt 
utbygging av området. I tillegg kommer tungtveiende grun
ner for nå å sette en slutLstrek for nedbygging av produk
sjonsjord. 

6. 	 KRAFTLINJER OGANDRETEKNISKEANGRE'P 
Krafilinje i Sjnna/cn. 
Som nevnt i årsmeldingen for -7 I an ket forbundet Va;,::,
dragsvesenets konsesjon for kraftlinje i Sjodalen. Anken 
ble avvist. I oktober henvendte vi oss på nytt til Industride
partementet og ba om at kraftlinjetraseen i hvert fall ble 
lagt på vestsiden av Sjoa og Sjodalsvannene langs den 
eksisterende vei og telefonlinje. 
Departementet fant at det «ikke foreligger nye, tungt
veiende momenter som skulle tilsi en endring i hovedstyrets 
vedtak av 14. oktober 1971 og departementets endelige 
avgjørelse av 28. januar d.å. i klagen fra NNV». 

Krafilinjen A/ta-Lakselv. 
I des. 1910 søkte statskraftverkene om konsesjons- og eks
propriasjonstillatelse for en ca. 96 km lang 132 KV linje 
mellom Alta og Lakselv. Søknaden ble av Kommunalde
partementet bl. a. forelagt Finnmark Naturvern. I april 71 
gikk Kommunaldepartementet imot at konsesjon ble gitt. 
Vedlagt denne uttalelse fulgte en uttalelse fra Finnmark 
Naturvern der det ble pekt på at linjen ville ødelegge vidda 
ytterligere og at høyspentlinjer generelt mest mulig bør 
følge tidligere veg traseer. 
Ekspropriasjonstillatelse ble gitt av NVE's hovedstyre 2. 
aug. 1971. Meddelelse om dette ble ikke gitt til Finnmark 
Naturvern. Foreningen hadde dermed ikke mulighet til å 
anke. Den etterfølgende søknad om teknisk konsesjon ble 
innvilget av NVE's hovedstyre i februar 1972. NNV anket 

denne avgjørelsen inn for Industridepartementet. Begrun
nelsen for anken var at trasevalget på strekningen Rai
pas-Sautso danner en omvei på ca. 35 km. Etter forbundets 
mening må den eneste årsak til dette valg være at man plan
legger å bygge en kraftstasjon ved Sautso med vann fra 
Altavassdraget. 
Spørsmålet om utbygging av Altavassdraget er ennå ikke 
avgjort. Forbundet hevdet derfor at konsesjonen bygget på 
et usikkert faktisk grunnlag og anmodet departementet om 
at vedtaket i NVE's hovedstyre ble kjent ugyldig og at 
saken målte utsettes inntil spørsmålet om utbygging av 
Altavassdraget var avgjort. Industridepartementet ga imid
lertid både NNV og Miljøverndepartementet avslag på kla
gemålene, vi hadde vært for sent ute og burde ha anket 
selve ekspropriasjonstillatelsen dersom vi skulle bli hørt. 
5. desember henvendte forbundet seg på ny til Industride
partementet og ba om at vår tidligere anke måtte betraktes 
som en søknad om oppreisning etter forval tningslovens § 31. 
Dersom denne anmodning imøtekommes, vil forbundets 
anke foruten den tekniske konsesjon også omfatte selve 
ekspropriasjonstillatelsen. Vi grunnga vår henvendelse bl. 
a. med at Finnmark Naturvern måtte betraktes som part i 
saken og skulle derfor ifølge forvaltningsloven vært varslet 
om ekspropriasjonstillatelsen. 

7. 	 DYRELIV,JAKT,FANGST,FJSKE 
Jerven. 
I en henvendelse til Miljøverndepartementet i januar krevet 
forbundet totalfredning av jerv i Sør-Norge og yngletids
fredning i Nord-Norge (fra og med Nord-Trønderlag). 
Samtidig ble departementet anmodet om å innføre forbud 
mot fellingspremier for jerv. Nødvendigheten av å erstatte 
bevislig skade på husdyr og rein ble understreket. Av avis
melding i desember fremgikk at Direktoratet for jakt, vilt
stell og ferskvannsfiske vil gå inn for foreløpig fredning av 
jerv i Sør-Norge (til og med Sør-Trønderlag). 

Rea/c)jon på lovbrudd. 
Etter at det gjennom pressen er gjort kjent at enkelte fjell
styrer overveier å legge ned oppsynsvirksomheten i statsal
menningene på grunn av mangelfull reaksjon fra påtale
myndighetenes side på overtredelse av lovbestemmelser om 

jakt og fiske, henvendte forbundet seg i juni til Ju 
tementet. Det ble her pekt på at altfor mange 
ulovlig jakt og fiske blir henlagt. Behandlingel 
saker må snarest bringes i samsvar med almin 
soppfatning, og straffereaksjonen må skjerpes 
Det ble i henvendelsen pekt på at manglende o 
reaksjon på lovbrudd kan svekke interessen fo 
vilt- og fiskestellearbeid, og at det kan bety en t 
enkelte dyrearter. Det ble understreket a t det sva 
og den milde reaksjon på lovbrudd va r vel kjent i 
og at dette ble utnyttet av utlendinger som drive 
ling og rovfuglfangst. 

Hønsehauken. 
Etter at det fra jegerhold var rettet en henvendelse 
toratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske om 
jakttid på hønsehauk, sendte forbundet i juni en 
til direktoratet om fortsatt å medvirke til å gi alle 
fuglarter et effektivt vern. Forbundet krevde at a 
gen å få innført jakttid på hønsehauk måtte bli a 
pekte på at det i tiden siden rovfuglene ble totalfre 
1971 ikke var inntruffet forandringer som kunne r 
gjøre noe unntak fra fredningsbestemmelser for 
kenes vedkommende. 

Bjørnen. 
I august henvendte forbundet seg til Miljøverndef 
tet med anmodning om at bjørnen måtte fredes i h 
under elgjakten og at det måtte innføres midlert 
øyeblikkelig virkning, fredning av bjørn i Nord-T 
fylke. Bakgrunnen for henvendelsen var at bjør 
ringsmessig er særlig utsatt under elgjakten, og 
folk, ifølge avismeldinger, hadde forsikret at en 
to unger som var observert i bygda, ville bli skUlt 
anledning. Kort før elgjakten innførte departem 
øyeblikkelig virkning midlertidig fredning av bj 
november (fra denne dato og fram til 15. mai gjel 
vens bestemmelser om fredning av bjørn). 

Bleka i Byglandsfjorden. 
Bleka, den relikte laksestammen i Byglandsfjorde 
dal, har vist katastrofal tilbakegang i senere år. H 
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e avgjørelsen inn tor Industridepartementet. Begrun
n for anken var at trasevalget på strekningen Rai
'autso danner en omvei på ca. 35 km. Etter forbundets 
ng må den eneste årsak til dette valg være at man plan
r å bygge en kraftstasjon ved Sautso med vann fra 

assdraget. 
målet om utbygging av Altavassdraget er ennå ikke 
rt. Forbundet hevdet derfor at konsesjonen bygget på 
kkert faktisk grunnlag og anmodet departementet om 
:dtaket i NVE's hovedstyre ble kjent ugyldig og at 
1 måtte utsettes inntil spørsmålet om utbygging av 
assdraget var avgjort. Industridepartementet ga imid
både NNV og Miljøverndepartementet avslag på kla
lene, vi hadde vært for sent ute og burde ha anket 
ekspropriasjonstillatelsen dersom vi skulle bli hørt. 
sember henvendte forbundet seg på ny til Industride
:mentet og ba om at vår tidligere anke måtte betraktes 
~n søknad om oppreisning etter forvaltningslovens § 31. 
om denne anmodning imøtekommes, vil forbundets 
foruten den tekniske konsesjon også omfatte selve 

ropriasjonstjllatelsen. Vi grunnga vår henvendelse bl. 
at Finnmark Naturvern måtte betraktes som part i 

og skulle derfor ifølge forvaltningsloven vært varslet 
kspropriasjonstillatelsen . 

'EL/V, JAKT, FANGST, FISKE 
on. 
envendelse til Miljøverndepartementet i januar krevet 
ndet totalfredning av jerv i Sør-Norge og yngletids

ling i Nord-Norge (fra og med Nord-Trønderlag). 
tidig ble departementet anmodet om å innføre forbud 
fellingspremier for jerv. Nødvendigheten av å erstatte 
;lig skade på husdyr og rein ble understreket. A v avis
ling i desember fremgikk at Direktoratet for jakt, vilt
og ferskvannsfiske vil gå inn for foreløpig fredning av 
iSør-Norge (til og med Sør-Trønderlag). 

:~jonpå lovbrudd. 
. at det gjennom pressen er gjort kjent at enkelte Ijell
r overveier å legge ned oppsynsvirksomheten i statsal
lingene på grunn av mangelfull reaksjon fra påtale
jighetenes side på overtredelse av lovbestemmelser om 

jakt og fiske, henvendte forbundet seg i juni til Justisdepar
tementet. Det ble her pekt på at altfor mange saker om 
ulovlig jakt og fiske blir henlagt. Behandlingen av slike 
saker må snarest bringes i samsvar med alminnelig rett
soppfatning, og straffereaksjonen må skjerpes betydelig. 
Det ble i henvendelsen pekt på at manglende oppsyn og 
reaksjon på lovbrudd kan svekke interessen for positivt 
vilt- og fiskestellearbeid, og at det kan bety en trusel mot 
enkelte dyrearter. D et ble understreket at det svake oppsyn 
og den milde reaksjon på lovbrudd var vel kjent i utlandet, 
og at dette ble utnyttet av utlendinger som driver eggsam
ling og rovfuglfangst. 

Hønsehauk en. 
Etter at det fra jegerhold var rettet en henvendelse til Direk
toratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske om å innføre 
jakttid på hønsehauk, sendte forbundet i juni en henstilling 
til direktoratet om fortsatt å medvirke til å gi alle våre rov
fuglarter et effektivt vern. Forbundet krevde at anmodnin
gen å få innført jakttid på hønsehauk måtte bli avslått, og 
pekte på at det i tiden ~iden rovfuglene ble totalfredet i april 
1971 ikke var inntruffet forandringer som kunne rettferdig
gjøre noe unntak fra fredningsbestemmelser for hønseha u
kenes ved kommende. 

Bjørnen. 
I august henvendte forbundet seg til Miljøverndepartemen
tel med anmodning om at bjørnen måtte fredes i hele landet 
under elgjakten og at det måtte innføres midlertidig, med 
øyeblikkelig virkning, fredning av bjørn i Nord-Trønderlag 
fylke. Bakgrunnen for henvendelsen var al bjørnen erfa
ringsmessig er særlig utsatt under elgjakten, og at Snåsa
folk, ifølge avismeldinger, hadde forsikret at en binne med 
to unger som var observert i bygda, ville bli skutt ved første 
anledning. Kort før elgjakten innførte departementet med 
øyeblikkelig virkning midlertidig fredning av bjørn til l. 
november (fra denne dato og fram til 15. mai gjelder jaktlo
vens besterrunelser om fredning av bjørn). 

Bleka i Byglandsfjorden. 
Bleka, den rei ikte laksestammen i Byglandsljorden i Setes
dal , har vist katastrofal tilbakegang i senere år. Hovedårsa

ken er sterkt redusert vannføring i Otra som følge av regu
lering. [ desember sendte forbundet en innstendig anmod
ning til Miljøverndepartementet om å sette i verk en øye
blikkelig redningsaksjon. Otteraaens Brugseierforening, 
som er ansvarlig for elvas regulering på den aktuelle strek
ning, ble i 1970 av Direktoratet for jakt, viltstell og fersk
vannsfiske pålagt å selle ut yngel og settefisk av bleke. 
Tvil om konsesjonsbestemmelsene på dette punkt har imid
lertid ført til at bleka dør, mens fortolkninger diskuteres. [ 
sin henvendelse til Miljøverndepartementet peker forbun
det på det meningsløse i at en art går til grunne mens de 
ansvarlige fordyper seg i formaliteter , og understreker at 
det som er i ferd med å skje i Byglandsljorden er i direkte 
strid med FN's «Miljøverngrunnlov» som Norges repre
sentanter undertegnet i Stockholm sommeren 1972. 

Biologisk ul1dervisl1ingsmateriale. 
Å skaffe tilstrekkelig mengder av biologisk undervisnings
materiale, r. eks. i form av utstoppede dyr, byr i dag på 
store naturvernmessige problemer, spesielt når det gjelder 
fåtallige eller truede arter. Den norsk-svenske preparanten 
Hjalmar Fleischer, Uppsala , har prøvd å løse problemet , 
og har uteksperimentert en metode for avstøpning i plast av 
fugler og mindre pattedyr. Forbundet har hatt en rekke 
konferanser med Fleischer om eventuell lansering og pro
duksjon av delte materialet i Norge. Saken er senere over
latt til Miljøverndepartementet. 

8. 	 LOVGIVNING . ADMINISTRATIVE VEDTAK 
Ressursulvalgels innslillil1g nr. 2 og J. 
Ressursutvalgets innstillinger må karakteriseres som vek
tige lærebøker i ressursforvaltning, sier forbundet i sin utta
lelse . Utredningene inneholder samlende oversikter over 
vårt naturgrunnlag og det lovverk som omhandler areal
planlegging og bruk av ressurser. Etter vårt syn vil del være 
av stor betydning om innstillingene ble gitt en vid distribu
sjon. Enhver som er involvert i samfunnsplanlegging vil ha 
nytte av det fremlagte materialet. Innstilling nr. 3 har dess
uten en slik form at den etter mindre justeringer vil egne seg 
til skolebruk og til alminnelig lesing. 
Det er særlig den generelle bredde i innstillingenes syn som 
er positiv. Den generelle ho ldning er imidlertid innstill in
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gens både sterke og svake sider: Materialet er lett tilgjenge
lig for almenheten , men inneholder lite nytt og konkret 
stoff for en leser som lenge har arbeidet med naturvern og 
som ønsker seg ny·informasjon. Innstillingenes konklusjo
ner og anbefalinger må imidlertid karakteriseres som svake 
i forhold til den solide bakgrunnsdokumentasjon . Men alt i 
alt mener Norges Naturvernforbund at Ressursutvalgets 
innstillinger er et meget godt grunnlag for bl. a. Regjerin
gen å bygge videre på - selv om de ikke inneholder tilstrek
kelig konkrete forslag for hvordan ressursene bør forvaltes i 
fremtiden. 

Lov 0/11 vern mot luftforurensning. 
Luftforurensningsutvalget av 1967 avga i april 1971 sin 
hovedinnsti lling til Industridepartementet. 

Forbundet ga i store trekk det fremlagte forslag sin tilslut

ning. Innstillingen virket forsvarlig gjennomtenkt og gru n
dig bearbeidet - et forhold som utvilsomt ikke minst sky l
des utvalgets sammensetning. 
Intensjonen i den foreslåtte lover at «alle luftforurensnin
ger må bringes til opphør, og at dette grunnsyn må slå gjen
nom både blant dem som skal administrere loven og blant 

dem som står for luftforurensende virksomhet». 

Forbundet uttrykte håp om at myndighetene vil legge for

holdene slik til rette at intensjonene i lovforslaget kan bli en 
reell rettesnor i det praktiske arbeidet med håndhevelsen av 
loven. Vi presiserte at dersom man skal makte å etterleve 
lovens intensjoner, krever dette utbygging av sterke lokale 
tilsynsorganer med myndighet til raskt og effekti vt å gripe 
inn ved åpen bare lovovertredelser. 

Lov om atomenergivirksomhet. 
I slutten av 1971 fikk forbundet kjennskap til at det sk ulle 
foreligge en proposisjon til lov om atomenergi virksomhet i 
Norge. Forbundet var ikke bedt om å uttale seg, men i en 
uttalelse til Justisdepartementet i februar ba vi om at det ble 
tatt hensyn til følgende synspunkter: 

l. 	Det foreslåtte Statens Atomtilsyn må styrkes, i det minste 
med en biolog og en genetiker. 

2. 	 En øket forskni ngsi nnsats må til for å løse avfallsproble
mene. Målet må være å få alt avfall overført ti l fast form 
som lagres under kontroll. 

3. 	 Atomkraftverk bør legges ved kysten. Stedsutvalget må tas 
elter en allsidig vurder ing hvor såvel skadevirkninger som 
muligheter for utnyttelse av kjølevannet er tall i betrakt
ning. De biologiske effekter må følges av forskergrupper. 

4. 	 Før konsesjon til atomenergivirksomhet gis, må saken fore
legges Stortinget. 
Forbundets innvend in ger hadde tilsynelatende ingen virk
ninger - lovforslaget ble av Stortinget vedtatt i sin oppri n
neli ge fo rm. 

Planleggingsbestemme/ser for fjellområdene - endringer i 
strandplanloven. 
NNV ga i en utta lelse til Miljøverndepartementet sin støtte 
til departementets forslag om å utvide Strandpl anloven til 
også å gjelde regulering av fjellområdene. Ettersom det 
hersker en viss uenighet om hvilken rekkevidde Bygnings 
loven har, synes det hensiktsmessig å få en slik særskilt og 
klar hjemmel for å regulere arealanvendelsen i fjellområ
dene. 
NNV var også enig med departementet i at en lovendring 
som foreslå tt ville bidra til en større harmoni og full stendig
het i lovgivningen på naturvernets/ressursdisponeringens 
område. Forbundet fant videre bl. a. grunn til å under
streke at de styringsmuligheter en strand-ffjellplanl ov vil gi, 
bør brukes til å fremme en grunn utnytting i tråd med prin
sippene i natu rvern lovens formålsparagraf. 

Lov 0/11 skogproduksjon og skogvern. 
Utholdenhetsprinsippet, som er knesatt i naturvernloven, 

må legges til grunn også for skoglovgivningen , og sikte

punktet må være at landets skogarealer skal tjene allsidige 

og langsikt ige formål. 

Disse synspunktene ga forbundet uttrykk for i en utttalelse 

til Miljøverndepartementet i forbindelse med en utredning 

om endlinger i Lov om skogproduksjon og skogvern fra et 

utvalg oppnevn t av skogdirektøren. 

Utvalgets oppdrag hadde vært å søke innpasset i loven 

bestemmelser som tilgodeser hensynet til naturvern og fri

luftsliv. I tråd med sitt prinsipielle syn på disponeringen av 

naturressursene, foreslo forbundet at lovens formålspara

graf burde få denne ordlyd: 

«Denne lov har til formål å sikre en forsvarlig forvaltning 


av land ets skoger, basert på langsik ti ge og allsi 
funnsmessige vurderinger. D et skal legges vekt på 
elt og biologisk fundert skogbruk med sikte på pr 
av trevirke, og på skogens betydning som rekreas. 
for befolkningen, som na turgitt del av landskape 
livsmi ljø for vekster og dyr som er knyttet til skoge 
Lovutvalget foreslår at fylkesskogråd og kommun' 
råd styrkes ved at det velges inn et medlem opp 
friluftsnemnda. Naturvernforbundet er enig i dette 
dessuten atdet skal være med en representant for n 
interessene, i det minste i fylkesskogrådene. Eller 
skogbruksfaglige og næringsøkonom iske dominan 
være for stor. Naturvernforbundet har videre kom 
til en rekke paragrafer som gjelder f. eks. gjødslin 
kjemiske plantevernmidl er og tekniske inngrep i s 
ren , og der man mener a t utva lgets endringsforsl 
tilstrekkelig grad ivaretar frilufts- og naturvernint 

NalUrvernforbunder og EF. 
På Forbundets representantskapsmøte 5. og 6. m 
besluttet å søke utgitt et spesialnummer av «Nors 
med stoff til belysning av natur- og miljøvernpro 
relasjon til norsk medlemsskap i EF. 
Representantskapet ønsket ikke å ta stilling til el 
spørsmålet for eller mot norsk med lemsskap, me 
bred enighet om å gi tidsskriftets lesere en innfø 
viktigs te material e som foreligger pa omradet. 
Fra representantskapets side va r det en klar forut~ 
«EF-nummeret» som helhet sk ulle fremtre som e 
publikasjon, der de to parters syn sk ulle få 
samme spalteplass. 
Av praktiske grunner har det vært nødvendi 
EF-publikasjonen som en del av «Norsk Natu 
Under det forbered ende arbeide med publikasjon 
bl. a. når det gjelder valg av forfattere, vært i ko 
Europabevegelsen i Norge og Folkebevegelsen 
medlemsskap i Fellesmarkedet. 

9. 	 ANDRE NATUR VERNSAKER 

FN's miljøvernkonferanse. 
NNV var på FN's miljøvernkonferanse i Stockho 
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kraftverk bør legges ved kysten. Steds utvalget må tas 

en allsidig vurdering hvor såvel skadevirkninger som 

j1eter for utnyttelse av kjølevannet er tatt i betrakt

De biologiske effekter må følges av forskergrupper. 

onsesjon til atomenergivirksomhet gis, må saken fore

, Stortinget. 

undets innvendinger hadde tilsynelatende ingen virk

or -lovforslaget ble av Stortinget vedtatt i sin opprin

~form. 

eggingsbestemmelser for fjellområdene - endringer i 
iplan/oven. 
ga i en uttalelse til Miljøverndepartementet sin støtte 

artementets forslag om å utvide Strandplanloven til 


å gjelde regulering av fjellområdene . Ettersom det 

er en viss uenighet om hvilken rekkevidde Bygnings

har, synes det hensiktsmessig å få en slik særskilt og 


1jemmel for å regulere arealanvendelsen i fjellområ

var også enig med departementet i at en lovendring 
oreslått ville bidra til en større harmoni og fullstendig
lovgivningen på naturvernets/ressursdisponeringens 

de. Forbundet fant videre bl. a. grunn til å under
~ at de styringsmuligheter en strand-jfjellplanlov vil gi, 
rukes til il fremme en grunn utnytting i tråd med prin
ne i naturvernlovens formålsparagraf. 

111 skogproduksjon og skogvern. 
Idenhetsprinsippet, som er knesatt i naturvernloven, 
:gges til grunn også for skoglovgivningen, og sikte
tet må være at landets skogarealer skal tjene allsidige 
19siktige formål. 
synspunktene ga forbundet uttrykk for i en utttalelse 
ljøverndepartementet i forbindelse med en utredning 

1dringer i Lov om skogproduksjon og skogvern fra et 
oppnevnt av skogdirektøren. 

gets oppdrag hadde vært å søke innpasset i loven 
meiser som tilgodeser hensynet til naturvern og fri

v. I tråd med sitt prinsipielle syn på disponeringen av 

ressursene, foreslo forbundet al lovens formålspara

urdefå denne ordlyd : 

ne lov har til formål å sikre en forsvarlig forvaltning 


av landets skoger, basert på langsiktige og allsidige sam
funnsmessige vurderinger. Det skal legges vekt på et rasjon
elt og biologisk fundert skogbruk med sikte på produksjon 
av trevirke, og på skogens betydning som rekreasjonskilde 
for befolkningen, som naturgitt del av landskapet og som 
livsmiljø for vekster og dyr som er knyttet til skogen .» 
Lovutvalget foreslår at fylkesskogråd og komm unale skog
råd styrkes ved at det velges inn et medlem oppnevnt av 
friluftsnemnda. Naturvernforbundet er enig i dette, men vil 
dessutenatdet skal være med en representant for naturvern
interessene, i det minste i fylkesskogrådene. Ellers vil den 
skogbruksfaglige og næringsøkonomiske dominans fortsatt 
være for stor. Naturvernforbundet har videre kommentarer 
til en rekke paragrafer som gjelder f. eks. gjødsling, bruk av 
kjemiske plantevernmidler og tekniske inngrep i skognatu
ren, og der man mener at utvalgets endringsforslag ikke i 
tilstrekkeliggrad ivaretar frilufts- og naturverninteressene. 

Nuwrvernforbundet og EF. 
På forbundets representantskapsmøte 5. og 6. mai ble det 
besluttet å søke utgitt et spesialnummer av «Norsk Natur» 
med stoff til belysning av natur- og miljøvernproblemene i 
relasjon til norsk medlemsskap i EF. 
Representantskapet ønsket ikke å ta stilling til eller drøfte 
spørsmålet for eller mot norsk medlemsskap, men det var 
bred enighet om å gi tidsskrirtets lesere en innføring i det 
viktigste materiale som foreligger pa området. 
Fra representantskapets side var det en klar forutsetning at 
«EF-nummeret» som helhet skulle fremtre som en nøytral 
publikasjon, der de to parters syn skulle få tilnærmet 
samme spalteplass. 
Av praktiske grunner har det vært nødvendig å utgi 
EF-publikasjonen som en del av «Norsk NatUr» nr. 3. 
Under det forberedende arbeide med publikasjonen har vi , 
bl. a. når det gjelder valg av forfattere, vært i kontakt med 
Europabevegelsen i Norge og Folkebevegelsen mot norsk 
medlemsskap i Fellesmarkedet. 

9. ANDRE NATURVERNSAKER 

FN's miljøvernkonferanse. 
NNV var på FN's miljøvernkonferanse i Stockholm 5.-16. 

juni representert ved formannen. Konferansen, som hadde 
delegater fra 114 land, var del første forsøk på å løse de 
miljøproblemer verden står overfor. Selv om det var delte 
meninger på en rekke punkter ble en enig om en miljø
grunnlov og el slags handlingsprogram gjennom 170 
rekommendasjoner. Det blir et nytt FN-sekretariat som 
skal føre disse rekommendasjoner ut i praksis, men gjen
nomføringen avhenger i sterk grad også av de enkelte 
nasjoner. 

NNV bebandlet saken på landsstyremøtet 22. september, 

og det var enighet om at forbundet bør overvåke gjennom

føringen av de rekommendasjoner som i våre øyne har spe· 

siell betydning. 


Folkehøf'skole i natura/fag. 
I samsvar med ide og opplegg utarbeidet av forstkand. Jon 
B. Godal har NNV tatt på seg oppgaven som fadderorgani
sasjon for en folkehøgskole i naturalfag. Skolens formål er 
å gi kunnskap om natur og ressursforvaltning, å gi innfø
ring i filosofiske og etiske aspekter vedrørende menneskets 
forhold til naturen og til sin egen livsform, samt å gi mot og 
evne til å velge livsform. Undervisningen tar sikte på et 
samvirke av fysiske, teoretiske og skapende aktiviteter. De 
praktiske hovedfag vil være jordbruk, fangst , fiske og sam
ling av mat og råvarer, håndverk og forming, arbeidstek
nikk, idrett og friluftsliv. De teoretiske hovedfag blir øko
logi , biologi , geofysikk, filosofi , estetiske fag og økonomi. 
Skolen skal organiseres i samsvar med lov om folkehøgsko
ler og landsstyret har oppnevnl et interimsstyre bestående 
av Oddlaug Brunvoll, formann, lærer Dan Lindholm og 
generalsek retæren. 
Utvalget har bl. a. til oppgave å føre arbeidet videre så 
langt at skolens eierorganisasjon kan stines. Godal er 
sekretær for interimsstyret. 

Kommunale natur vern Ul valg. 
En henvendelse fra Målselv kommune om å bistå med for
skrifter fra et kommunalt naturvern utvalg har vært etter
kommet. Saken skal følges opp med sikte på at forskriftene 
kan bli mønster for kommuner i sin alrninnelighet. 
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A realplanlegging i Statens skoger. 
På initiativ av Direktoratet for Statens skoger ble det i 1972 
avholdt flere uformelle diskusjonsmøter mellom represen
tanter for Statens skoger, D et norske skogselskap, NNV og 
forskjellige privatpersoner som hadde markert seg i debat
ten skogbruk/naturvern/friluftsliv. 
På møtene ble bl. a. diskutert målsettingen for driften av 
Statens skoger, tilsynet med nasjonalparkene, snøscooter
problemetm. v. 

INFORMASJONSVIRKSOMHET 

TIDSSKRIFTET 
Forbundets tidsskrift «Norsk Natur» utkom som vanlig med 
fire nummer. Det har foreløpig ikke vist seg økonomisk mulig 
å utvide til 6 nummer årlig, som det bl. a. på representant
skapsmøtet på Bolkesjø 1972 ble uttrykt ønske om. Opplaget 
pr. nummer var 27 000 eks. (årgangens samlede opplag 108000 
eks.). Den faste distribusjon ti l medlemmer, abonnenter og 
offentlige organer har ligget på ca. 2 l 000 Resten har vært 
brukt i verveøyemed. 

Årgangens samlede sidetall var det største hittil - 168. A'v 
dette utgjorde årsmeld ingen for 1971 (egen paginering) 24 
sider, og bilaget «EF og naturvernet» (egen paginering), 32 
sider. 

PUBLlKASJONSSERJEN «NN» 

De tre første publikasjonene i forbundets nye serie utkom i 
årets løp: 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i nalur- og miljøvernet .0> 
En utførlig presentasjon av 300 norske organisasjoner, offent
lige institusjoner og bedrifter, og deres befatning med natur
og miljøvernspørsmål. Format A4, 252 sieler. Opplag 2000 eks. 
Pris kr. 72.-. 

Bredo Berntsen: «Lilleralztr om natur». 
En annotert bibliografi over natur- og miljøvernlitteratur 
utgitt på norsk. Format A5, 96 sider. Opplag 3000 eks. Pris kr. 
16.-. 

Oddvar Skre: «Sur nedbør». 
En innføri ng i problemene i forbindelse med svovelholdig røyk
utslipp, om årsakene og virkningene på biologisk produk
sjon. Format AS, 50 sider. Opplag 3000 eks. Pris kr. 17.-. 

Bøkene selges dels gjennom annonser i «Norsk Natur», dels 
ved utsendelse av sa lgstilbud til forskjellige grupper og institu
sjoner og gjennom Biblioteksentralen. Arbeidet med å bygge 
opp et salgsapparat er i gang. 

Ved årets utgang var ytterligere fire publikasjoner i arbeid, 
og flere er planlagt. 

ANDRE UTGIVELSER 
Brosjyren «Natur og miljø-din sak», 16 sider i format II x 21 
cm og tofargetrykk, ble utgitt i et opplag på 100000 eks. Brosj
yren, som gir en orientering om forbundet og en innføring i 
grunn leggende naturvern prinsipper, er distribuert gratis bl. a. i 
'verveøyemed. 

Firefarge-plakaten «Perleugle», format 64 x 94 cm og med 
forbundets navn og emblem påtrykt, ble utgitt i et opplag på 
1000 eks . Plakaten ble lansert i nr. 4 av «Norsk Natur», som 
ble utsendt i begynnelsen av desember, og mer enn halve opp
laget var solgt innen årets utgang. 

PRESSE -RADIO-FJERNSYN 
Direkte til landets aviser og NRK er sendt 17 pressemeldinger. 
Som vanlig har forbundet hatt god støtte av enkelte spesielt 
interesserte journalister/aviser, som til dels er blitt forsynt med 
nyhetsstoff utover det pressemeldingen har gitt. Ved flere 
an ledninger har forbundet delta tt i programinnslag i radio og 
fjernsyn. 

DIVERSE 
For midler stilt til rådighet av Oslo Handelskammer for 
«Naturvernåret 1970», produserte forbundet en større utstil
ling om vann- og luftforurensninger - «Hvor går grensen». 
Utstillingen er myntet på ungdom fra og med øverste trinn i 
ungdomsskolen. 

I februar fikk forbundet tilbud fra A/S Sporveisannonsene 
om gratis trykking, distribusjon og oppsetting aven stor pla
kat med forbundets navn, emblem og følgende tekst påtrykt: 
«Tenk der du ferdes». Plakaten ble satt opp på Sporveis
Annonsenes faste plakat-plasser i å tte byer. 

Forbundet har ved flere anledninger bidratt med o 
ger og naturvernstoff i publikasjoner m. v. utgitt av ar 

I forbindelse med tikrone-rullingen for «Aksjon H; 
vidda» ble det innrykket fire helsid es avis-annonser. 

NORGES NATURVERNFORBUND PR. 31. 121 9 
Oversikt over kretsforeningene (i parantes er anført 
representanter som medlemstallet gir rett til på rep) 
skapsmøtet). 
Natur og Ungdom (2) 

Akersgt. 63, Postboks 8268, Hammersborg, Oslo I 
Formann: Tore Killingland 

Østlandske N aturvernforening (3) 
Akersgt . 63, Postboks 8268, Hanlmersborg, Oslo l 
Formann: Harald Sunne Høydahl 

Buskerud Natur- og Miljøvernforening (2) 
Postboks 136, 350 I Hønefoss 
Formann: Nils Chr. Bang 

Hedmark Naturvern (2) 
Postboks 55 ,2260 Kirkenær 
Formann: Terje Hagen 

Oppland Naturvern (2) 
Strandgt. 17,2800 Gjøvik 
Formann: M agnar Roseth 

Vestfold Naturvern (2) 
Postboks 73, 310 I Tønsberg 
Formann: Kaare Sæther 

Telemark Natur- og Miljøvern (2) 
Postboks 1077,3701 Gimsøy, Skien 
Formann: Sigvall Rørtveit 

Aust-Agder Naturvern ( I) 
4800 Arendal 
Formann: Kjell Bøe 

Vest-Agder Naturvern (I) 
Kristiansand Park- og Friluftsvesen, 
Tollbodgt. 40,4600 Kristiansand 
Formann: Arne Kr. Bragdø 

Rogaland Naturvern (2) 
Postboks 44 J, 400 I Stavanger 
Formann: Asbjørn Simonsen 

18 



~kre: «Sur nedbør». 
ringi problemene i forbindelse med svovelholdig røyk
om årsakene og virkningene på biologisk produk
matA5, 50 sider. Opplag 3000 eks. Pris kr. 17.-. 

le selges dels gjennom annonser i «Norsk Natur», dels 
ldeise av salgstilbud til forskjellige grupper og institu

gjennom Biblioteksentralen. Arbeidet med å bygge 
Igsapparat er i gang. 
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:r planlagt. 
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llig har forbundet hatt god støtte av enkelte spesiell 
rte journalister/aviser, som til dels er blitt forsynt med 
ff utover det pressemeldingen har gitt. Ved flere 

ger har forbundet deltatt i programinnslag i radio og 
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ler stilt til rådighet av Oslo Handelskammer for 
rnåret 1970», produserte forbundet en større utstil

vann- og luftforurensninger - «Hvor går grensen». 
en er myntet på ungdom fra og med øverste trinn i 
skolen. 
ar fikk forbundet tilbud fra A/S Sporveisannonsene 

s trykking, distribusjon og oppsetting aven stor pla
forbundets navn, emblem og følgende tekst påtrykt: 
er du ferdes». Plakaten ble satt opp på Sporveis
'nes faste plakat-plasser i ålte byer. 

Forbundet har ved flere anledninger bidratt med opplysnin
ger og naturvernstoff i publikasjoner m. v. utgitt av andre. 

I forbindelse med tikrone-rullingen for «Aksjon Hardanger
vidda» ble det innrykket firehelsides avis-annonser. 

NORGES NATURVERNFORBUND PR. 31.12 1972 
Oversikt over kretsforeningene (i parantes er anført det anta.ll 
represen tan ter som medlemstallet gir rett til på representan t
skapsmøtet) . 
Natur og Ungdom (2) 

Akersgt. 63, Postboks 8268, Hammersborg, Oslo I 
Fonnann : Tore Killingland 

Østlandske Naturvernforening (3) 
Akersgt. 63, Postboks 8268, Hammersborg, Oslo 1 
Formann: Harald Sunne Høydahl 

Buskerud Natur- og Miljøvernforening (2) 
Postboks 136, 350 I Hønefoss 
Formann: Nils Chr. Bang 

Hedmark Naturvern (2) 
Postboks 55,2260 Kirkenær 
Formann: Terje Hagen 

Oppland Naturvern (2) 
Strandgt. 17,2800 Gjøvik 
Formann: Magnar Roseth 

Vestfold Naturvern (2) 
Postboks 73, 310 I Tønsberg 
Formann: Kaare Sæther 

Telemark Natur- og Miljøvern (2) 
Postboks 1077,370 I Gimsøy, Skien 
Formann: Sigvall Rørtveit 

Aust-Agder Naturvern (I) 
4800 Arendal 
Formann: Kjell Bøe 

Vest-Agder Naturvern (I) 
Kristiansand Park- og Friluftsvesen, 
Tollbodgt. 40, 4600 Kristiansand 
Formann: Arne Kr. Bragdø 

Rogaland Naturvern (2) 
Postboks 441,400 l Stavanger 
Formann: Asbjørn Simonsen 

I to møter med naturvernorganisasjonene i Danmark, 
Island, Finland og Sverige er nordisk samarbeid om informa
sjonsprosjekter drøftet og konkretisert. 

Haugaland Naturvern (I) 
Postboks 435, 550 I Haugesund 
Formann: Sigrunn Stenby 

Vestlandske Naturvernforening (3) 
Postboks 120 I , 500 I Bergen 
Formann: Per-Chr. Endsjø 

Møre og Romsdal Naturvern (2) 
Postboks 177,6601 Sunndalsøra 
Formann: Kåre Kopreitan 

Sør-Trøndelag Naturvern (3) 
Museet, Erl. Skakkesgt. 47 B, 7000 Trondheim 
Formann: Eldar Gaare 

Nord-Trøndelag Naturvern (2) 
Bamberg, 7600 Levanger 
Formann: Odd Schei 

Nordland Naturvernforening (2) 
Olav V's gt. 38 B, 8000 Bodø 
Formann: Gerd Holbye 

Troms Naturvern (2) 
Postboks 48, 9210 Andselv 
Formann: Thorleif Hagensen 

Finnmark Naturvern og Sør-Varanger Naturvern (I) 
9900 Kirkenes 
Formann: Roy Carlsen 

SEKRETA RIA TET (pr. 31.121972): 
Generalsekretær Magne Midttun 
Kontorsjef Roar Sæther 
Konsulent Thor Midteng 
Redaktør Ragnar Frislid 
Organisasjonssekretær Per Valset 
Kontorass. MaritSkedsmo 
Kontorass. Liv Mile 
Kontorass. Inger Lise Hunnestad (begynt 27.9. 1972) 
Kontorass. Edith Sagen (sluttet juni 1972) 
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KONSULTATIVT FAGUTVA LG .· 
(Oppnevnt for 3 år i 1971 - funksjonstiden følger 
kalenderåret.) 
Førstekonservator Edvard K. Barth 
Cand. øecon. Chr. Børs Lind 
Overarkitekt Elin Conrad i 
Professor Eilif Dahl 
Førstekonservator Johannes A. Dons 
Disponent Nils E. Ekjord 
Professor Carl August Fleischer 
Sivilingeniør Invald Godal 
KonsulentJon Godal 
Konsulent Olav Hjeljord 
Amanuensis Gunnar Holt 
Universitetsstipendiat Alf Inge Jansen 
Kaptein W. Wexahl Johansen 
Sivilingeniør Ole Jacob Kobbe 
Professor Lei v 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 
Hav forsker Karsten Palmork 
Faktor Øivind Pedersen 
Hotellkoordinator Ulf Prytz 
Førstekonservator Arne Skjølsvold 
AvdelingssjefTerje 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 å r 1971 - funksjonstiden følger 

kalenderåret.) 
Finanskomiteen: 
Disponent Nils E. Ekjord 
Bonde Petter Lindstad 
BanksjefJohan Melander 
Landsstyrets form ann 
Kon torsjefen 

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

Redaksjonskomileen : 
Cand. real. Magnar Norderhaug 

Stud. jur. Ragnar Vik 

Generalsekretæren 

Redaktø ren 


MIDLERTIDIGE UTVALG . 

Byk/eutvalget . (Oppløst 28. juli 1972.) 

Arne Berg, Ol av Bø, Ragnar Frislid, Reida r Fritzvold , Jon 

Løyland, Aagot N oss, NNV 's generalsekretær 


Utvalget hadde knyttet til seg Aasmund Tveiten og Arne K. 
Sterten. 

«Femul1dll{va/~et» : 


Gunnar Mork, Knut Rom, Ola v SkuI berg, Thore Svingen, 

Svein Tornås, Ragnar Vik. 


«Aksjon H ardaI1Rervidda»: 

Erik Andreassen, Eivind Bratlie, Ole Jacob Kobbe, Chr. Børs 
Lind, Svein Lie, Magne Midttun, Erik Nesse, Øivind Peder
sen, UlfPrytz, Svein Solhjell, Svein Tornås.) 

«Sjøens na!>jonalparker»: 
Per Svendsen, Johan F. Willgohs, Kristian F. Wiborg, Tor J. 
Samuelsen.) 

FORBUNDETS REPRESENTASJON I ORGA 
NER,KOMITEEROGMDM. V 

Aust-Agder Naturvern , Vest-Agder Naturvern og 
Naturvern: 

Njardarheimutvalg : 
Reidar Fritzvold. 

Det Kgl. Selskap for Norges Vel: 
(U tvalg for natur og miljøsaker) 

Bjørn Bjønrsrud. 
Det Norske Skogselskaps representantskap: 

Thor Midteng. 
Kommunaldepartementet: 
Flerbruksplan for Oslomarka -- rådgivende utvalg : 

Jens Gram. 
Norges Standardiseringsforbund: 
«Standardiseringskomiteen for skilt og merking for 

vet» 

Nils Borchgrevink . 

(Varamann Reidar Fritzvold.) 


Norsk samarbeid for De forente nasjoner. 
Norsk Skogbruksmuseums representantskap. 
Norske 4--H Studieforbund: 

Per Valset. 
Miljøverndepartementet: 
Utvalg for motorisert ferde I i utmark: 

Ragnhild Sundby. 
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ret.) 
11iteen: 
t Nils E. Ekjord 
tter Lindstad 
rohan Melander 
'ets formann 
~fen 

og vedleklskomiteen : 
Erik Schilbred 
Ragnar Vik 
Ole Chr. Wærenskjold 
;jonssekrelæren 

1skomileen : 
J. Magnar Norderhaug 
Ragnar Vik 
~kretæren 

en 


tTlDIGE UTVALG : 

Ilgel : (Oppløs t 28. juli 1972.) 

g, Olav Bø, R agnar Frislid , Reidar Fritzvold , Jon 

Aagot Noss, NNV 's generalsekretær 

.et hadde knyttet lil seg Aasmund Tveiten og Arne K. 


IIval.~el»: 

\>fork , Knut Rom, Olav Skulberg, Thore Svingen, 
nås, Ragnar Vik. 

l ardangervidda» : 

reassen , Eivind Bra tlie, Ole Jacob Kobbe, Chr. Børs 
in Lie, Magne Midttun , Erik Nesse, Øi vind Peder
rytz, Svei n Solhjell, Svein Tornås.) 

1sjona/parker» : 
sen, Johan F. Willgohs, Kristian F. Wiborg, Tor 1. 
.) 

FORBUNDETS REPRESENTASJON I ORGANISASJO
NER, KOMITEER OG RAD M. V. 

Aust-Agder Naturvern, Vest-Agder Naturvern og Rogaland 
Naturvern : 

Njardarheimutvalg: 
Reidar Fritzvold. 

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

Bjørn Bjønrsrud . 
Det Norske Skogselskaps representantskap: 

Thor Midteng. 
Kommunaldepartemen tet: 
Flerbruksplan for Oslomarka - rådgivende utvalg : 

Jens Gram. 
Norges Standardiseringsforbund: 
«Standardiseringskomiteen for skilt og merking for friluftsli

vet» 

Nils Borchgrevink. 

(Varamann Reidar Fritzvold .) 


Norsk samarbeid for De forente nasjo ner. 
Norsk Skogbruksmuseums representantskap. 
Norske 4-H Studieforbund : 

Per Valset. 
M iljøverndepartemen tet : 
Utvalg for motorisert ferdel i utmark: 

Ragnhild Sundby. 

Oljevernrådet: 
Magne Midttun. 

Oslo kommune- Rådet for til synet med byens utseende: 
(destruksjon av biler) 

Roar Sæther. 

LANDSSTYRETS SAMMENSETNING 
(Tallene i parentes angir det år vedkommende er på va lg.) 
Professor Ragnhild Sundby, ÅS, formann (1975 ) 
Cand. real. Magnar Norderhaug, Tønsberg, visefofl11ann (1975) 
Pers. varam. avdelingssjef R oy Carlsen, Kirkenes ( 1975) 
Oberst O . M. Jørgensen, Oslo (1975) 
Pers . Varam. skolestyrer H ans Kr. Eriksen, Stonglandseidet (1975) 
Direktør Anders Kvam, Bergen (1973) 
per. varam. universitetslektor Per-Chr. Endsjø, Bergen (1973) 
Cand. ReaL Øystein D alland, Bø i Telemark (1974) 
Pers. varam. mag. art. Bredo Berntsen, Oslo (1974) 
Fylkeshagearkitekt Oddlaug Brunvoll ,Bodø (1974) 
Pers. varam. stud. jur. Erik Schilbred, Bergen (1974) 
Lege HansJ . Engan , Oslo (1973) 
Pers. varam. maleren Reidar Fritzvold, Oslo (1973) 

Styreutvalget: Sundby, N orderhaug, Engan. 

Revisor: Statsautorisert revi sor HenningZiesleser, Oslo . 
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SNORGES NATURVERNFORBUND 
ARSREGNSKAP 1972 

VJNNINGS- OG TAPSKONTO 1/ 1-31 / 12 1972 

Utgifler: 

Lønninger, ansatte .... . . . 
Lønninger, ekstrahjelp 
Sosiale utgifter 

378498,31 
7090,75 

60314,89 

Konsulenthonorarer 
Husleie, varme, lys, forsikring ............. . 
Kontorutstyr... ...... ... 10133,60 
Kontorrekvisita. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16731,80 
Porto... ............. . . . . 18831,65 
Telefoner .. . . . . . . . . . . .......... . 9346,37 

Kontingenter ........ . . . . . . . . 
Opplysningsvirksomhet og verving 69033,85 
Tidsskriftet NORSK NATUR .... 131 703,70 

Medlemskartotek, ajourhold og kont. ink. .... 
Reiser/befar. og møter/konf. ...... 22 116,42 
Repr.tantsk.- og landsstyremøter .. 19844,60 

Avsatt Livsvarige medlemmers fond 
Diverse andre utgifter ..... . 

445903,95 

3200,
22099,05 

55043,42 

735,05 

200737,55 

30308,82 

41961,02 

5800,
4073,89 

809862,75 

Inntekter: 

Kontingenter: 

tidligere års ...... . . . ... . . . 3080,
personlige 347100,
familiemedlemmer ... . .. . 3200,
gavemedlemmer . . .. . ......... . 500,
kollektive. . . .. .. .. . .. . . . 52 150,-
livsvarige ....... ... . . . . 5800,-

411830,-
Avgis til kretsforeningene 119 173,28 

Bidrag fra: 
Staten . 200000,-
Viltfondet (til NORSK NATUR) 10000,-
Kommuner .......... . . . 40250,-
Konsul Viriks legat .......... . 65000,-
Andre.... . ........ . 16500,-

Ann.inntekter NORSK NATUR .. 5375,-

Abonnenter .................... . 8475,-


Gevinster, renter og utbytte av fonds .. . . . 

Salg publikasjoner etc .. . 

Underskudd 1972 . ........ . ....... . 


292 656,72 

331 750,

13850,

5486,80 
24982,17 

141137,06 

809862,75 

Aktiva: 
Kasse .......... . . . .... . 

Postgiro 9460 .. 


. Postgiro 150310 ..... 
Christiania Bank og Kreditkasse 

Diverse debitorer ............. . . . ... .... .. . . 


Fondsmidler: 
Til forvaltning 
Bankinnskudd ... . . 
Lånekontrakt .... . . . . . 
Obligasjoner 
Aksjer ............ . 

Underbalande pr. l / l 1972 .. . .. 
Underskudd 1972 

Beretning avgi l! 27. mars 1973 
Henning Ziesler, 
statsaut. revisor 

Magne Midttun 
generalsekretær 

539,92 
17099,25 
14431 ,52 
38249,80 

30375,
30400,
4000,
2000,

12500,- 

143767,27 
141 137,06 2 

NORG 

Bredo 
RoyC 
o. M J 
styrem 
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BUND 
STATUS PR. 31/ 12 1972 

1-31 / 12 1972 
Aktiva: Passiva: 
Kasse 539,92 Diverse kreditorer 
Postgiro 9460 ... 17099,25 (inkl. kont. andeler) 161412,81 
Postgiro 150310 . 14431 ,52 Forsk.betalte kontingenter 3960,- 165372 ,81 

'f: 
Christiania Bank og Kreditkasse. 38249,80 70320,49 

Jubileumsgave fra Norske Liv .. 100000,

rs ... .. . . . .......... . 3080, Diverse debitorer .... .... . . . . ..... . . 3797,74 Disponert til miljøvern 1969-72 ... . 64721 ,55 35278,45 

347100,
lemmer .... . . . . . 3200,- Fondsmidler: Bidrag fra Oslo Handelskammer . . 10000,

mmer ........ . . .. · · · . 500,- Til forva ltning 30375,- Disponert til utstilling 1972 . 10000, 0,

52150,- Bankinnskudd . . . ... . . . . 30400,

5800,- Lånekontrakt ................. . 4000,- Overført fra Naturvernåret 1970 ... 105 111,58 
Obligasjoner ... . ......... . . .. . 2000,- Disponert til informasjonsvirks . 1972 17788, 87323,58 

411830,- Aksjer ..... .... . . . . . . .. . . . . .. . 12500, 79275,

etsforeningene .. . . . . . 119173,28 292656,72 
Underbalande pr. I/ I 1972 . . .. ... 143767,27 

Kronerulling Hardangervidda ...... 
D isponert til annonsering 1971- 72 .. 

163861,18 
142 813,46 21047,72 

Underskudd 1972 . . .. ...... 141137,06 284904,33 

200000,- Jubileumsgave fra Norsk 

(til NORSK NATUR) 10000,.--- Varekrigsforsikrings Fond 50000,

r. ............. . 40250,
iriks legat .. . .. . . .. .. . 65000,

16500, 331 750,

Fonds: 
Albert Grøvs Fond 27875,-
Maren Stamsø Knutsens gave 10000,-

Livsvarige medl. fond . . .. 39150,

kter NORSK NATUR 5375, ...:... Disp. ved stift. av 

r ............ . 8475, 13850, foreninQer ..... . 3550,
35600,-

Nye medlemmer 1972 .. 5800, 41400, 79275,

renter og utbytte av fonds 
kasjoner etc. 

5486,80 
24982,17 438297,56 438297,56 

jd 1972 ...... . . . . ... . ..... . . . . . . . 141137,06 o I 31. desember 1972 
s o, 23. februar 1973 

809862,75 
Beretning avgitt 27. mars 1973 
Henning Ziesler, 
statsaut. revisor 

NORGES NATURVERNFORBUND 
Ragn hild Sundby 

formann 
Bredo Berntsen, Oddlaug Brunvoll 
Roy Carlsen , Hans 1. Engan, 

Magne Mi dttun O. M. Jørgensen, Anders Kvam, Roar Sæther 
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FRA NATUR 
OG UNGDOM 

UNGDOMS
ORGANISA
SJONEN I RASK 
VEKST - 32 
LOKAL
KLUBBER 

Veksten i Natur og Ungdom er upåklage
lig. Pr. l. mai 1973 er antallet lokal kl ub
ber kommet opp i 32, hvilket eren fordob
ling bare siden nyttår. Spesielt gledelig 
er det at Nord-Norge er kommet så sterkt 
med i bildet, 7 nye klubber nordpå hittil i 
år. Hele landet er dermed kommet med i 
Natur og Ungdoms arbeid, fra Kristian
sand til Kirkenes. Ingenting tyder heller 
på at Natur og Ungdom stagnerer. Med
lemstallet ligger litt lavt, men vi mener nå 
at vi er på rett vei også her. Vi vil i nær
meste framtid utgi en PR-folder, som vil 
få stor betydning for medlemsvervingen. 
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UNGDOMS
ORGANISA
SJONEN I RASK 
VEKST - 32 
LOKAL
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Veksten i Natur og Ungdom er upåklage
lig. Pr. I. mai 1973 er antallet lokalklub
ber kommet opp i 32, hvilket er en fordob
ling bare siden nyttår. Spesielt gledelig 
er det at Nord-Norge er kommet så sterkt 
med i bildet, 7 nye klubber nordpå hittil i 
år. Hele landet er dermed kommet med i 
Natur og Ungdoms arbeid, fra Kristian
sand til Kirkenes. Ingenting tyder heller 
på at Natur og Ungdom stagnerer. Med
lemstallet ligger litt lavt, men vi mener nå 
at vi er på rett vei også her. Vi vil i nær
meste framtid utgi en PR-folder, som vil 
få stor betydning for medlemsvervingen. 

Den store veksten skyldes i første 
rekke at vi er blitt kjent utover landet. 
Ved den gode pressedekning vi har fått 
på våre aksjoner, samt ved innsats en
kelte av NNV's kretsforeninger har gjort 
på våre vegne, har vi nådd ut til folk vi 
ikke kunne ha konmlet i kontakt med ved 
egen hjelp. Dessuten har arbeidet i orga
nisasjonen innad kommet over i faste for
mer ved at vi har hatt en fast sekretær 
siden i fjor sommer. Økonomien er frem
deles dårlig, men det er å håpe at den vil 
bedre seg med det første. 

NORDISK 
KONFERANSE 
Samarbeidet i Norden går videre. Den 
Nordiske Ungdomskonferansen fant sted 
i Lammi , Finland , like før påske. Natur 
og Ungdom var representert med 4 repre
sentanter, og ellers deltok ungdom fra 
Natur og Ungdom i Danmark, FaItbiolo
gerna i Sverige og Luonto-Liitto i Finn
land, ved siden av den regionale sekretær 
for IYF (den internasjonale ungdomsor
ganisasjon for natur- og miljøvern) i 
Skandinavia. Konferansen tok bl. a. opp 
rovdyrsproblematikken. Bestanden av 
rovdyr har gått sterkt tilbake i Skandina
via, og enkelte rovdyr lider også under 
den forskje llige lovgivning som praktise
res på dette punkt i de Nordiske land. 
D et var enighet om at det måtte arbeides 
for en identisk lovgivning her, slik at rov
dyrsbestanden kunne holdes ved like. 

Forurensningene i østersjøen var også 
et sentralt tema på konferansen. Norge 
stiller her noe i periferien, men for de 

andre Nordiske land er dette et av de 
mest presserende problem. En in ternasjo
nal konferanse om østersjøen er under 
forberedelse, og våre søsterorganisasjo
ner i Danmark, Sverige og Finnland har i 
den forbindelse vært i kontakt med na
turvernorganisasjoner 1 øst- og 
Vest-Tyskland, Polen og Sovjet. Konfe
ransen er planlagt å finne sted til neste år. 

Norge tok opp fiskerigrensespørsmå
let og de biologiske ressurser i havet, i 
tråd med vedtaket på landsmøtet. Vårt 
syn fikk støtte i de andre nordiske fore
nlllgene. 

Ellers ble det på konferansen utvekslet 
erfaringer fra arbeidet i de forskjellige or
ganisasjonene, noe som var både interes
sant og lærerikt. Det ble vedtatt å utvikle 
det internordiske samarbeidet videre 
både på det organisasjonsmessige områ
det og når det gjaldt aksjoner. En større 
nordisk aksjon er under planlegging til 
høsten. Det ble videre vedtatt at neste 
Nordiske Konferanse skulle holdes i 
Norge. ~ 

NATUR 

OG 


UNGDOM 

har eget sekretaria t i 

Norges Naturvern

forbunds lokaler i 

Akersgt. 63, Oslo. 


Telefon: 

337932 - 335257 
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VEKST OG VERN 
ER «NORSK NATUR» 
PÅ VILLSPOR? 
A V KÅRE VARLID 

Når jeg tenker tilbake på siste årgang 
av «Norsk Natur» , sitter jeg igjen med 
en ubehagelig følelse av at bladet vårt 
er i ferd med å skli ut, og etablere seg 
som talsmann for urefelektten «null
vekst». 

Jeg har dessverre ikke samlet alle 
nummer (slikt krever god skap-plass I) 
så dette er slett ikke ment som en 
grundig analyse av alt miljø-stoff bla
det har bragt. Men jeg har som sagt 
en bestemt følelse av at bladets hold
ning - dets «redaksjonelle linje» 
tenderer i retning «nullvekst-filosofi». 
Mye av stoffet jeg har i tankene er 
skrevet av medlem av redaksjonsut
valget, Magnar Norderhaug, og er 
med respekt å melde dyktig ensidig. 
Samme gjelder Hegge i siste nummer. 

Det første vi bør ha klart for oss 
når vi snakker om økonomisk vekst 

kontra miljøvern, er at økonomisk 
vekst i seg selv ikke er noe umoralsk. 
Tvert imot kan vi - som også våre 
politikere gjør - peke på en rekke 
høyst legitime behov som bare kan 
tilgodeses gjennom øket vekst. 

Umoralsk blir det først hvis veksten 
er med på «å redusere andre befolk
ningsgruppers (u-land) muligheter for 
å nå vå rt materielle levestandards
nivå - eller «å undergrave eller skade 
kommendegenerasjoners livsgrunnlag 
og valgmuligheter», for il si det med 
Norderhaug. Både jeg - og de Aeste 
politikere i delte land, såvidt jeg opp
falter dem - tror fullt og fast at vi 
skal kunne unngå slike uheldige skade
virkninger av fortsatt økonomisk 
veks t. 

Dette innebærer ikke at vi blindt 
trekker eksisterende utviklingslinjer 
inn i fremtiden - fri og bevare meg 
vell Her må så avgjort drastiske 
endringer til, vi må ta sikte på en 
«romskipsøkonomi» i global måle
stokk. 

Ressursene må gradvis over i et 
kretsløp av produksjon, forbruk og 
destruering til råstoff for ny produk
sjon. Uavbrutt MATERIELL/FY
s�sK vekst er en umulighet. Men 
innenfor et slikt system er det rom 
for ØKONOMISK vekst gjennom 
service, høyforedling og intelligens
industri. 

Det er høys t påkrevd med en kurs
endring, men hvis så skjer - og det 
har jo skjedd en del de siste 10 år - så 
er det ingen tvil om at vekst og vern 
lar seg forene. Et slikt syn har da 

også en kapasitet som Norges første 
miljøvernminister, Olav Gjærevoll , 
ved en rekke anledninger har uttrykt. 

En annen sak er at delle blad er 
Naturvernforbundets ansikt utad. 
Med sin ensidige dekning av vekst
problemene har det tilsynelatende 
plassert seg farlig nær diverse ytterlig
gående, udemokratiske grupperinger 
i vå rt land. «Nullvekst» blir av den 
menige mann- kanskje noe urettferdig 
- assosiert med nettopp disse ekstreme 
grupper som det store Aerta ll tar be
stemt avstand fra. Jeg har merket an
tydninger av dette i den smule private 
vervingsvirksomhet jeg har forsøkt å 
drive for NNV. 

Sikkert er det at NNV aldri vil bli 
den brede massebevegelse det burde 
være, hvis menigmann får det inntrykk 
- riktig eller galt at forbund et er en 
pressgruppe for «nullvekst». 

En klargjøring fra redaksjonen sy
nes nødvendig - og kanskje en og 
annen artikkel med konkrete anvis
ninger på «miljø-riktige» løsninger av 
aktuelle problem, istedetfor negativ 
kritikk. Her skjer da en og annen 
teknisk nyvinning som kan komme 
miljø- og ressursvern tilgode hvis de 
bare blir tatt i bruk, får omtale og 
støtte. Slik omtale og støtte burde 

være en naturlig oppgave for bladet, 
det kunne gi positive resultater i 
dobbelt forstand. 

Inntil ovenstående (pkt 1-9) vurde
ringer lar seg avvise eller betrakte som 
uvesentlige, burde man i mei/eho/dels. 
./iJrUlS!!!!l1hetens OR medmenneskelig-

Over liI side 52. 

VERDEN, 
VEKSTEN OG VI 
A V MAGNAR NORDERHAUG 

I forskjellig sammenheng har «Norsk 
Natur» i den senere tid belyst sider 
ved miljø- og ressursproblematikken 
utenfra økologisk betonte betrakt
ningsmåter. Kåre Varlid legger i dette 
nummer fram sine synspunkter på 
dette. 

Det er for tiden interessant å obser
vere hvordan man fra ulike hold , 
herunder seriøse partipolitiske grup
peringer, tar avstand såkalt «nullvekst
filosofi» i unyanserte vendinger. 

Dette skjer ved at man 
- overser at det som angripes er 

den økonomiskeveksten i den rike 
del av verden som skjer ved økt 
overforbruk av energi og ikke 
fornybare naturressurser. 

- betrakter vekstproblematikken 
som et nasjonalt anliggende og 
utelater de globale perspektivene. 

_. 	 betrakter befolkningsproblema
tikken som et utenforliggende 
problem. 
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omisk også en kapasitet som Norges første 
)falsk. miljøvernminister, Olav Gjærevoll , 
, våre ved en rekke anl edninger har uttrykt. 
rekke En annen sak er at dette blad er 
e kan Naturvernforbundets ansikt utad. 

Med sin ensidige dekning av vekst
eksten problemene har det tilsynelatende 
efolk plassert seg farlig nær diverse ytterlig
ter for gående, udemokratiske grupperinger 
dards i vårt land. «Nullvekst» blir av den 
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omisk Sikkert er det at NNV aldri vi l bli 
den brede massebevegelse det burde 

blindt være, hvis menigmann får det inntrykk 
slinjer - riktig eller galt - at forbund et er en 
e meg pressgruppe for «nullvekst». 
'Ist iske En klargjøring fra redaksjonen sy
på en nes nødvendig - og kanskje en og 
måle- annen artikkel med konk rete anvis
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.t rom støtte. Slik omtale og støtle burde 
nnom være en naturlig oppgave for bladet, 

ligens- det kunne gi positive resultater i 
dobbelt forstand. 
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VERDEN, 
VEKSTEN OG VI 
A V MAGNAR NORDERHAUG 

I forskje lli g sammenheng har «Norsk 
Natur» i den senere tid belyst sider 
ved miljø- og ressursproblematikken 
ut enfra økologisk beton te betrakt
ningsmåte r. Kåre Varlid legger i dette 
nummer fram sine synspunkter på 
dette. 

Det er for tiden interessant å obser
vere hvordan man fra ulike hold, 
herunder seriøse parti politiske grup
peringer, tar avstand såkalt <<I1ulivekst
filosofi» i unyanserte vendinger. 

Dette skjer ved at man 
- overser at det som angripes er 

den økonomiske veksten i den rike 
del av verden som skjer ved økt 
overforbruk av energi og ikke 
fornybare naturressurser. 

- betrakter vekstproblematikken 
som et nasjonalt anliggende og 
utelater de globale perspektivene. 

- betrakter befolkningsproblema
tikken som et utenforliggende 
problem. 

Kan vi konsentrere oss om over
nevnte type vekst, samt akseptere at 
menneskeheten idag bør betraktes som 
en, da er vi kommet en vesentlig bit 
på vei mot en mer nyansert resonne
ment, der vi ser samspillet mellom 
befolkningsti lvekst - ressurstilganger 
økonomisk vekst og miljøproblemene 
i sammenheng. 

Vi bør i denne forbindelse videre ha 
grunn til å ko nstantere : 
I . At usikkerhet råder m. h. t. mulig

hetene for å hindre sult og feiler
næring for verdens nåværende be
folkning. 

2. At verdens befolkning venteli g vil 
øke fra ca 3.6 milliarder i 1970 til 
ca 6 milliarder i år 2000. 

3. At befolkningen i en rekke av ver
dens rike land (herunder Norge), 
direkte eller indirek te opprettholdes 
ved matvareimport. 

4. At materiell økonomisk vekst ho
vedsa kelig er bygd på (og opprett
holdes ved) bruk/forbruk av energi 
og naturressurser. 

5. At et større eller mindre antall av 
disse nødvendige tilgangene er be
grenset og forbrukes ved at eks
ponentielt forløp. 

6. At hoveddelen av dette forbruk 
skjer i den rike tredjedelen av ver
den, og at denne tredjedelens mate
rielle velstand er bygd på et forbruk 
som ligger mange ganger over det 
gjennomsnittlige verdensforbruk 
(pr. innb. ). 

7. 	For å opprettholde og øke den 
materielle velferd vee fortsatt mate
riell økonomisk vekst i de rike lan

dene, fortset ter deres forbruk av 
energi og ikke forn ybare ressurser 
å øke. 

8. Samtidig med verdensbefo lknin
gens vekst og økningen i kløften 
mellom verdens rike og fattige, er 
det fra en økologisk synsvinkel 
vanskel ig å se hvordan bl. a. 
- nat urmiljøet 
- fe rskvannst ilga nger 
- jorda realer 
- proteintilganger 
- rås toffki lder 
- energikilder 
lalall selt skal kunne imøtekomme 
de krav som må settes for at ver
dens øvrige befolkning ska l få en 
økonomisk vekst mot et tilnærmel
sesv is menneskeveidig leves tan 
dardsnivå. 

9. Det foreligger ulike faremomen ter 
for at vå r nåværende miljøbelast
ning og ressursutnyttelsestakt vil 
kunne skade kommende generasjo
ner og deres livsbetingelser. 
Utover disse mer «trivielle» pro

blemfelt står vi i globa l må lestokk 
overfor de underliggende problemer 
som knytter seg til menneskets øko
systemforstyrrelser, populasjonsdyna 
mikk og økologiske suksessjonsjkli
maksforhold. 

Jeg håper å bli trodd når jeg sier 
at det er med ulyst jeg har sa tt meg 
ned for å rote sammen denne ar tik
kelen. Jeg - og mange av mine like
sinnede - er livende redd for å bli 
påklistret etiketten «utviklingsopt i
mist» - dvs. stupid , blåøyd tro på 

OV!!/, til neste side. 
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Forts. /rajoregåendl' side. 

fremtiden - og puttet i den dertil 
egnede skuff, ferdig med han der. 

Men det ville rett og slett ikke være 
sant, ihvertfall ikke mer enn, la oss si 
10% av sannheten. Jeg kan min Borg
strøm og PairnsIjerna og «Hvor går 
grensen», etc, etc. Til tross for slike 
dystre spådommer må det likevel være 
klart at den vi rkeligh et vi lever i, og 
ikke minst den fremtid som ligger 
foran oss er uendelig rik på varia
sjoner og nyanser. Bildet svinger fra 
det helt svarte, via alle grå-toner over 
til (nesten) helt hvitt. 

Forts. ji·a side 50. 
hetens navn idag ha lov til å anse 
følgende tiltak som rimelige i Norge 
(såvel som i den rike del av verden 
forøvrig) : 

A. Aktiv medvirkning til en plan
messig nedtrapping av de norske 
befolkningsveksten mot null. 

B. 	 Planmessig nedtrapping av den 
materielle økonomiske vekst i 
Norge som direkte eller indi
rekte skjer på grunnlag av et 
fortsatt økende forbruk (pr. 
innb.) av energi og ikke forny
bare naturressurser. 

Hva blir da tilbake av vår nåvæ
rende materielle økonomiske veks t? 
Den nåværende politiske fri strasjon 
overfor befolknings/ ress urs/miljøpro
blematikken blir selvsagt ikke mindre 
av slike spørsmål. De turde imidlertid 
gradvis kunne bidra til at våre poli
tiske partier inntar en mindre over
fladisk , og mer realisti sk og nyansert 
holdning til fortsatt materiell økono-

La oss i Naturvernforbundet være 
nøkterne, la oss kjempe med blanke 
våpen for vart miljø, ikke fremstille 
saken som om vi kun har valget mel
lom (mullvekst» eller «økokatastrofe». 
En slik forenkling er så grov at den 
blir feilaktig. Den plasserer oss i 
ekstrimistene·; rekker, vi spi ller oss 
selv utfor sidelinjen , blir uten inn
fl ytelse. Ingen tar a lvorlig fanatikeren 
som forkynner dommedag imorgen 
klokken kvart over seks, i høyden 
jatter man med ham, for å bli kvitt 
ham. 

ø 

misk vekst i Norge. Dette har hittil 
ikke vært mulig fordi man ikke har 
vært vi llig til å se problemkom
plekset befolk ning/ ressurser/miljø/ 
vekst i sammenheng og utfra en øko
politisk, global politisk og befol knings
politisk synsvinkel. 

D en «rea lpolitiske virkelighet» sy
nes kanskje forholdsvis lys for de 
fleste av oss. Men den biologiske 
virkelighet fortoner seg noe anderledes 
for de 2/3 av verdens befolkning som 
knapt ser annet enn de svarte og grå 
deler av virkelighetens fargespekter. 

Til slutt en sidebemerkning: 
Utviklingen av naturvernet gjen

nom NNV's sna rt 60-årige histori e, 
fra raritetsfredninger til dagens inn
sats for en øko logisk fo rståelse av 
de globale miljø/ ressurs/befolknings
problemer er en logisk utviklings
linje . M anglende almen og politisk 
forståelse for disse problemene karak
ter og omfang, er åpenbart den største 
utfordring vi idag står overfor. ø 

GRØNT 
VANN 
OG 
FISKE
DØD 

U hell? Kan en bil med malingslast ha 
veltet utfor veien, som her går tett ved 

vannkanten? Vannet var helt blågrønt av 
farge, og konsistensen var tykk og ge
leaktig. Ved nærmere ettersyn ble imid
lertid saken klar: Vannfargen skyltes 
kraftig oppblomstring av planktonalger. 
En slik iøynefallende oppblomstring har 
ikke tidligere vært iakttatt i dette vannet. 
Det er et symptom på eu/rojiering - dvs. 
at 	 mengden av plantenæringsstoffer i 
vannet har øket. 

Det er fire hovedårsaker til eulrofie
nng: 

I. Innsjøens økende alder 

Innsjøens økende alder gjennom å rluse

nene har liten betydning i dagens for

urensningssituasjon . Men i prinsippet går 

alderens betydning Ul på at når plantenæ

ringssalter fra tilløp og jordsmonn i om-


AV 
JAN ØKLAND 
OG 
KAREN ANNA ØKLAND 

Fig. J. Bukten er ./idl av plankfonalger. 
Nærmest land har vannet {arge OK kon
sistens som grønn gele. Fra Bergsvafn ved 
Eidsfoss , syd/or Eikeren (Ve.l lfold). 

Fig. 2. Detalj (fl' !lei grønne vannel. 
Stikker man hån!lenned i dl'!, kjennes del 
III SOI1l en løs !lesser/pudding. Juni 1970. 

givelsene litt etter litl siver ut i innsjøen, 
vil totalmengden av plantenæringssalter i 
sjøens økosystem litt etter litt stige - inn
sjøen virker som en saltfelle. Produksjo
nen i innsjøen øker langsomt, men det 
kan kanskje ta mange tusen år før inn
sjøen n[lrdet punkt på lidsskalaen der det 
skjer en plutselig brå stigning i plantepro
duksjonen (se kurven over forløpet til 
den naturlige eu trofiering). Mange næ
ringsfattige innsjøer når kanskje aldri 
dette stadium dersom ikke menneskelige 
prlvirkninger kommer inn i bildet. 

2. Permanente vannstandssenkninger 
H eller ikke denne årsaken er blant de a l
vorligste i eutrofieringssarnmenheng, idet 
de! vanligvis er andre ulemper ved vass 
dragsreguleringene som er mer betyde
lige. Men at en vannstandssenkning kan 
virke eutrofierende, er f. eks. Lake Sevan 
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GRØNT 
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DØD 

U hell ? Kan en bil med malingslast ha 
veltet utfor veien, som her går tett ved 

vannkanten ? Vannet var helt blågrønt av 
farge, og konsistensen var tykk og ge
h~aktig. Ved nærmere ettersyn ble imid
lertid saken klar : Vannfargen skyltes 

. kraftig oppblomstring av planktonalger. 
En slik iøynefallende oppblomstring har 
ikke tidligere vært iakttatt i dette vannet. 
Det er et symptom på eU frojiering - dvs. 
a t mengden av plantenæringss toffer i 
vannet har øket. 

Det er fire hovedårsa ker til eutrofie
ring : 

L Innsjøens økende alder 

Innsjøens økende alder gjennom å rluse

nene har liten betydning i dagens for

urensningssituasjon . Men i prinsippet går 

a lderens betydning ut på a l når plantenæ

ringssalter fra tilløp og jo rdsmonn i om-


AV 
JAN ØKLAND 
OG 
KAREN ANNA ØKLAND 

Fig. /. Bul<ll'n er IlIlI av plank lonalgl'r. 
Nærmest land har val1lie! p l/ge Of? kon
si!Sfens som grønn gele. Fra Bl'lgsva fl1 ved 
Eie/sfoss . syd/or Eikem? (Ves /fiild ). 

Fig. 2. De/alj ClI' df/ grønne VO/1/1e/. 
Stikka ma/1 hc/nden ned i del. kjennes del 
III .1'0111 en løs de.l'serlpudding . JI/ni /970. 

giveisene lin et ter litt s iver ut i innsjøen, 
vil lo ta lmengden av planlenæringssalter i 
sjøens økosystem lilt etter lilt slige - inn
sjøen vi rker som en salt felle. Produksjo
nen i innsjøen øker langsomt, men det 
kan kanskje ta mange lusen år før inn
sjøen n[lr det punkt på tidsskalaen der det 
skjer en plutseli g brå stigning i plantepro
duksjonen (se kurven over forløpet til 
den na turlige eutrofiering). Mange næ
ringsfattige innsjøer når kanskje a ldri 
dette stadium dersom ikke menneskelige 
påvirkninger kommer inn i bildet. 

2. Permanente vannstandssenkninger 
Heller ikke denne å rsaken er blant de al
vorligste i eutrofieringssammenheng, idet 
det vanligvis er andre ulemper ved vass
dragsreguleringene som er mer betyde
lige. Men at en vannstandssenkning kan 
virke eutrofierende, er f. eks. Lake Sevan 
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INNSJØENS ALDER 

-- NATURLIG EUTROFIERING 
--- KUNSTIG ---,,-- 

EUTROFIERINGSÅRSAKER, 

l. Innsjøens I2fkende alder (natur l ig eutrofie ringl. 
2. Vannstands-senkninger. 
3 landbrukspåvirkninger (gjødsling av jord, 

silo-avløp, hlJsdyrhold. m .m.) 
f.. 	Kloakk påvirkn lng (planten æringsstol', 


organisk slolf). 


Fig. 3. Kurvene viser hvordan produk
.~jonel1 av alger og andre planter stiger 
i tak l med inn\jøens økende alder. De 
prikkede linjer viser virkningen av kloakk 
/J'I. 111. Fire årsaker lil eutro.!iering er 
nevn! under. 

i Kaukasus i Armenia et eksempel på. 
Denne store høyfjellssjøen, hvis vann
fla te er omtrent fire ganger større enn 
Mjøsa, ligger ca. 2000 m o. h . Den er sen
ket 17m, sli k at vannvolumet nesten er 
hal vert. Algemengden ble nesten fordob
let på kort tid. Russiske vannforskere set
ter den økede produksjon i innsjøen i for
bindelse med det mindre vann volum. 
Hvordan kan nå dette ha seg? Populært 
uttrykt kan det sies å ha sammenheng 
med at innsjøens øvre produktive vann
lag er blitt så mye større i forhold til inn
sjøens totalvo lum. 

3, Påvirkning fra landbruk 
Belastningen herfra kommer delvis i form 
av organiske stoffer, bl. a . som utslipp fra 
siloer. En økende mengde organisk stoff 
påvirker oksygenbalansen i innsjøen. 
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Langt viktigere er imidlertid virkn ingen 
av de plantenæringssalter som via land
bruket føres ut i vassdrag på ulike måter: 
Spredning av gjødsel på frosset mark kan 
bevirke at store mengder med plantenæ
ringssalter spyles ut i nærmeste vassdrag 
om våren, til sig med plantenæringssa lter 
fra gjødslet dyrket mark til andre årsti 
der, avrenning fra gjødselkjellere, etc. 

4. Kloakkutslipp 
D ette er vanligvis den viktigste eutrofie
r ingsårsaken i mange vassdrag. I vanlig 
husholdningskloakk er det både organisk 
stoff og plantenæringssalter som fosfat 
og nitrat. Det er i mange tilfelle konsent
rasjonen av slike næringsstoffer som be
stemmer hvor stor produksjon av plank
tonalger og annen plantevekst i innsjøen 
skal bli. En økende mengde av tilførte 
plantenæringsstoffer vil da resultere i en 
økende mengde alger og andre planter. 

Også industriutslipp kan virke i eutro
fierende retning, idet slikt avløp både kan 
in neho lde plantenæringsstoffer og orga
nisk stoff. 

D e avbild ete eutrofieringskurver viser bl. 
a. to forhold: 
A. Katastrofe-fasen i eutrofieringsproses
sen 
Ten bestemt periode av tidsskalaen mer
ker vi oss at produksjonen plutselig stiger 
meget raskt - det er en katastrofepreget 
utvikling i innsjøens planteproduksjon. 
Dette har sammenheng med den økende 
belastning av organisk stoff som innsjøen 
får. Slikt organis k stoff tilføres både fra 
omgivelsene, og det produseres av inn
sjøen selv, bl. a. i form av små plankton
alger som litt ~ller litt dør og «regner» 
ned på bunnen fra innsjøens øvre pro

duktive sone. Når delte organiske stoffet 
råtn er, forbruker det oksygen. Og er det 
meget organisk stoff tilstede, kan bunn
vannet til slutt bli oksygenfritt under 
stagml'J onsperiodene sommer og vin ter 
(vår og høst er det i de fleste innsjøer sir
kulasjon i hele vannmassen som gjør at 
oksygen fra overflaten føres ned til dyp
vannet). I det oksygenfrie bunnvannet 
legges forholdene tilrette for en frigjøring 
av fosfater fra bunnsedimentene, og disse 
næringssalter vil derfor plutselig kunne 
øke innsjøens produksjon. Når bunn van 
net i en innsjø derfor blir oksygenfritt , 
kan man få en katastrofepreget stigning i 
innsjøens egen produksjon , idet fosfatre
servene som gjennom lengre tid har sam
let seg i sedimentene, plutselig frigjøres . 

B. Maksimalnivået i innsjøens produksjon 
I den naturlige eutrofieringsprosessen vil 
produksjonen en tid etler at den katastro
fepregete utviklingen er gjennomgått, 
stabilisere seg på et bestemt nivå. Men vi 
ser av eutrofieringskurvene at tilførsel av 
kloakk m. m. (de prikkede kurver) kan 
bevirke at prod uksjonen ytterligere øker. 
Slike tilleggskurver kunne forøvrig vært 
på plusset den naturlige eu trofierings
ku rve også ved andre tidspunkter. 

Vi har sett på årsakene til eutrofiering, og 
så vidt nevnt litt om virkningen - kraftig 
algevekst. Også den høyere planteveksten 
begunstiges. M ange grunne innsjøer har 
tendens til å gro igj en av større vannplan
ter. 

En kraftig algeoppblomstring nedset
ter vannets bruksverdi - det blir uappetit 
telig som badevann, algene kan skape 
ubehagelig lukt når de råtner, og stanken 
kan bre seg over store områder. Inn

sjøens bruksverdi som rekreasjonsom
råde og fiskeprodusent forringes, og den 
dårligere vannkvalitet gjør 1l1nsJøen 
mindre skikket til vann forsyning. 

Fiskedød 
Fiskedød er et eksempel på sekundær
virkning av eutrofiering. Fiskedøden 
opptrer vanligvis i grunne innsjøer. Når 
store mengder med organ isk stoff samler 
seg på bunnen av sjøen om vinteren, vi l 
det litt etter litt dekomponeres (gå i for
råtnel se), og da brukes oksygenet nær 
bunnen opp. Utover vinteren stiger den 
oksygen frie sonen oppover, og fisken sø
ker tilflukt i de øvre vannmasser som 
fremdeles har oksygen. Til slutt kan den 
oksygen frie sonen nå helt opp under isen. 
Da dør fisken av oksygenmangel. I noen 
tilfelle kan riktignok fiskedød inntreffe 
etter lange vin tre i sjøer som av naturlige 
årsaker inneholder meget organisk stoff, 
men svært ofte har fi skedøden sammen
heng med kulturindusert eutrofiering. 

Eidsfoss-vassdraget 
Tilbake lil det grønne va nnet i Bergsvatn 
- ell er for den saks skyld til Hill estadvatn 
lenger opp i samme vassdrag, som også 
viser klare tegn på eutrofiering. D ommen 
til lokalkjente folk i dette området er 
samstem mi g - vassdraget har i løpet av 
de siste 6-8 år skiftet karakter. D et er na
turlig å selle den kraftige a lgeoppblom
str ingen i sammenh eng med at vassdraget 
få r en økende belastning av plantenæ
ringsstoffer. I denne sammenhen g betyr 
trolig kloakkutslipp fra tettsted er som 
Sundbyfoss og H or sentrum meget. Sam
men med utslipp fra spredt bebyggelse, 
og landbrukspåvirkningen er dette h o
vedårsakene til eutrofi eringen. 
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duktive sone. Nå r dette o rganiske stoffet 
rå tner, forbruker det oksygen . Og er det 
meget organisk sto ff tilstede, kan bunn
vannet til slutt bli oksygenfritt under 
stagna sjonsperiodene sommer og vinter 
(vår og host er det i de fles te innsjøer sir
kulasJon i hele vannmassen som gjør a t 
oksygen fra overflaten føres ned til dyp
vannet). l det oksygenfrie bunnvanneI 
legges forholdene tilrette for en frigjøring 
av fosfater fra bunnsedimentene, og disse 
næringssalter vil derfor plutselig kunne 
øke innsjøens produksjon. Når bunnvan
net i en innsjø derfor blir oksygenfritt, 
kan man få en katastrofepreget stigning i 
innsjøens egen produksjon, idet fosfatre
servene som gjennom lengre tid har sam
let seg i sedimentene, plutse li g frigjøres. 

B. Maksimalnivået i innsjøens produksjon 
I den naturlige eutrofieringsprosessen vil 
produksjonen en tid etter a t den katastro
fepregete utviklingen er gjennomgått, 
stabilisere seg på et bestemt nivå. Men vi 
ser av eutrofieringskurvene at til førsel av 
kl oakk m. m. (de prikkede kurver) kan 
bevirke at produksjonen ytter ligere øker. 
Slike till eggskurver kunne forøvr ig vært 
påplusset den naturlige eutrofierings
kurve også ved andre tidspunkter. 

Vi ha r sett på årsakene til eutro fierin g, og 
så vidt nevnt litt om virkningen - kraftig 
a lgevekst. Også den høyere planteveksten 
begunstiges. Mange grunne innsjøer har 
tendens til å gro igjen av stø rre vannplan 
ter. 

En kraftig a lgeoppblomst ring nedset
ter vannets bruksverdi - det blir uappeti t
telig som badevann , a lgene kan skape 
ubehagelig lukt når de råtner, og stanken 
kan bre seg over store områder. Inn

sjøens bruksverdi som rekreasjonsom
råde og fiskeprodusent forringes, og den 
dårligere vannkvalitet gjor innsjøen 
mindre skikket til vannforsyning. 

Fiskedød 
Fiskedød er et eksempel på sekundær
virknin g av eutrofiering. Fiskedøden 
opptrer vanli gvis i grunne innsjøer. Når 
store mengder med organisk sloff samler 
seg på bunnen av sjøen om vinteren, vil 
det litt etter litt dekomponeres (gå i for
råtnelse), og da brukes oksygenet nær 
bunnen opp. Utover vinteren stiger den 
oksygen frie sonen oppover, og fisken sø
ker tilflukt i de øvre va nnmasser so m 
fremdeles har oksygen. Til slutt kan den 
oksygen frie sonen nå helt opp under isen. 
Da dør fi sken-av oksygenmangel. I noen 
tilfelle kan riktignok fiskedød inntreffe 
etter lange vi ntre i sjøer som av nalurlige 
årsaker inneholder meget organisk stoff, 
men svært ofte har fiskedøden sammen
heng med kulturindusert eutrofiering. 

Eidsfoss-vassdraget 
Tilbake til det grønne vannet i Bergsvatn 
- eller for den saks skyld til Hillestadvatn 
lenger opp i samme vassdrag, som også 
viser klare tegn på eutrofiering. Dommen 
til lokalkjente folk i dette området er 
samstemmig - vassdraget har i løpet av 
de siste 6--8 år skiftet karakter. Det er na
turlig å sette den kraftige algeoppblom
stringen i sammenheng med at vassdraget 
får en økende belastning av plantenæ
ringsstoffer. I denne sammenheng betyr 
trolig kloakkutslipp fra lettsteder som 
Sundbyfoss og Hof sentrum meget. Sam
men med utslipp fra spredt bebyggelse, 
og landbrukspåvirkningen er dette ho
vedårsakene til eutrofieringen. 

Botemidler 
Hva kan man så gjøre? Både Hof og H ol 
mestrand kommune arbeider nu med sine 
avløpsplaner. D et forh old at noen vann i 
Eidsfoss-vassdraget a llerede er inne i, el
ler sterkt nærmer seg den katastrofepre
gele delen i eutrofieringsprosessen, tilsier 
at utslippsteder, grad av rensing, og ikke 
minst tempo i fremføringen av prosjek
tene må vies oppmerksomhet. Ett synes 
iallfall sikkert: In kludert i renseprosessen 
for avløpsvannet bør være et trinn med 
kjemisk felling av plantenæringsstoffene. 

I litt videre perspektiv bør man være 
oppmerksom på at det grønne vannet 
som denne ar tikkelen prøver å beskrive, 
renner ut i Eikeren, fremtidig vannki ld e 

for store deler av Vestfold og Drammens
regionen. 

Vi må alle være på vakt 
Vi har i Norge tallrike vassdrag som litt 
etter litt - i økende tempo - stadig blir 
mer grønne av algeoppblomstring. 
M ange and re skadelige eutrofieringsvirk
ninger gjør seg også gjeldende. Lokalbe
folkningen på ulike steder i Norge følger 
nu med st igende interesse med i hva som 
skjer med «deres egen» innsjø eller elv. 
Og et aktivt naturvern trenger engasje
ment på det lokale plan. De sentrale 
myndigheter har et stort ansvar med å 
følge opp med virkemidler som kan redu
sere den tiltagende forurensning av na
turmilJøet i våre vassdrag. ~ 

Fig. 4. Den kafasfrolepregefe delen i eutrofieringsfclS(?n inntrer nrlr bunnvannet blir 
Fiff /or oksygen. DaFiK!øre.l./os.!i.tlreservene i sedimentene på hunl7en av innsjøen. 

For tyve år siden : Nåtid: 

NÆRINGSFATT IG 
INNSJØ (OLIGOTROF) 
Lite plantenæringsstoff 
i vannet. 
Små mengder planter 
og dyr. 
Liten produksjon. 
Klart vann. 

VINTER .. --15--.. 
o o 

o 
o o o 

o 

Oksygen tilstede 
i hele vannmassen . 

EUTROFIERING 

NÆRINGSRIK 
INNSjØ (EUTROF) 
Mye plantenæringsstoff 
i vannet. 
Store mengder planter 
og dyr. 
Stor produksjon_ 
Vannet uklart av plankton 
om sommeren. 

VINTER 

.. 15 -* 

FOSFATER 

Oksygen mangler 
i bunnvannet. 
Da frigjøres fosfater 
fra sedimentene. 
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REIRPLYNDRING TRUER NORSKE 
ROVFUGLER 

NATURVERNFORBUNDET STARTER «AKSJON ROVFUGL» 
OG ADVARER MOT FALKONERER OG EGGSAMLERE 

Falkoneersporten, det vil si jakt med 
dressert rovfugl, har i senere år 

blomstret opp i mange land i Europa . 
Dette har Ført til økt press på rovfugl
stammene, og plyndring av reir med sikte 
på ~l skaffe ungfugl for dressur har gre
pet stadig mer om seg. 1 tillegg utgjør 
eggsamlerne, som er ute elter egg av rov
fugl og andre fåtallige fuglearter, er sta 
dig sterkere trusel mot fuglelivet. 

På denne bakgrunn har Norges Natur
vernforbund satt i gang «Aksjon Rov
Fugl», med støtte fra bl a. World Wild
life Fund i Norge. I første omgang 
distribueres en plakat som oppfordrer 
publikum til å vise varsomhet og ikke 
røpe rovfuglers tilholdssteder eller reir
plasser overfor fremmede. Erfaringen 
viser a t reirplyndrerne gjerne opptrer som 
seriøse ornitologer på vitenskapelig eks
kursjon, og de har lett for å vinne ti llit 
hos intetanende lokalkjente som sitter 
inne med opplysninger. Norges Natur
vernforbund understreker derfor nødven
digheten av at alle fremmede som viser 
interesse for våre rovfugler eller and re 
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sjeldne fugler må behandles med den 
største skepsis. 

Alle ugler og rovfugler fredet. 
Norges Naturvernforbund unders treker 
at alle rovfugl er og ugler i Norge er 
fredet året rundt. Det betyr ikke bare at 
det er Forbud t og forbundet med straff 
å drepe fugl ene, men også å røve egg eller 
unger fra reirene. Forbundet mot å for· 
stYlTe reir gjelder forøvrig de aller fleste 
fuglearter, idet bare et fåtall fugl er ikke 

er fredet i hekketiden. Videre er det for
budt å omsette eller føre ut av landet 
fredede fugler, døde eller levende, eller 
deres egg. Ved mistanke om ulovligheter 
på dette området er det altså all grunn til 
politianmeldelse, understreker Natur
vernforbundet. 

Vakthold ved reirene. 
Ettersom presset fra reirplyndrerne kom
mer i tillegg til andre farer som truer 
våre rovfugler i dag, er det av aller 
største viktighet at oppfordringen fra 
«Aksjon Rovfugl» blir fulgt, understreker 

Naturvern Forbundet. Det gjelder å være 
på vakt, og det gjelder at Folk flest som 
er interessert i våre rovfuglers skjebne, er 
klar over den hensynsløshet og pågåen
het som reirrøverne i mange tilfelle viser. 
Bl a. i Sverige, Vest-Tyskland og Eng
land har man funnet det nødvendig å 
etablere vakthold ved særlig utsatte rov
fu glreir. Likevel har reirplyndrerne i flere 
tilfelle greidd å oppnå sin hensikt. 

Eggsamlerliga avslørt. 
Strenge straffer for reirplyndring i de 
fleste europeiske land og dessuten stadig 
synkende antall rovfugler, har fått falk· 
onerer og eggsamlere til å konsentrere 
oppmerksom11eten om Norden i senere 
å r. For en tid siden uttalte formannen 
i en tysk faJkonerorganisasjon at Norge 
var et bra land, ettersom man der «ikke 
er så nøye med hva som skjer med rov
fuglene». Selv om ennå ingen rovfugl
røver er pågrepet i N orge, vet man med 
sikkerhet at de opererer her. En politi
rassia i Sverige for en tid siden avslørte 
en omfa ttende liga av eggsamlere. Blan t 

«Aksjons rovfitgls» plakat, som blir spredt 
ovel' hele landet. 
Formatet er 42 x 60 cm. 

norske egg som ble funnet var også åtte 
kull havørn-egg, som alle var tatt våren 
1971. Et annet eksempel er en vest-tysker 
som for et par år siden ble arrestert ved 
ankomsten til Canada med 13 vandrefalk
unger i bagasjen. Man vet ikke med sik
kerhet hvor disse rovfuglene stammer fra , 
men man vet at vest-tyskeren har vært i 
Norge. 

Formannen i arbeidsutvalget for «Ak
sjon Rovfugl» er dr. Edvard K. Barth , 
Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo 
og øvrige medlemmer er generalsekretær 
Knut Rom , World Wildlife Fund i Norge, 
generalsekretær Per Søilen. Norges Jeger
og Fiskerforbund, universitetshihlioteka r 
Bredo Berntsen, Norges Naturvernfor
bund og redaktør Ragnar Fris/id. Norges 
Naturvernforbund. *f 
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norske egg som ble funnet var også åtte 
kull havørn-egg, som alle var tatt våren 
1971. Et annet eksempel er en vest-tysker 
som for et par år siden ble arrestert ved 
ankomsten til Canada med 13 vandrefalk
unger i bagasjen. Man vet ikke med sik
kerhet hvor disse rovfuglene stammer fra, 
men man vet at vest-tyskeren har vært i 
Norge. 

Formannen i arbeidsutvalget for «Ak
sjon Rovfugl» er dr. Edvard K. Barth, 
Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo 
og øvrige medlemmer er generalsekretær 
Knut Rom, World Wildlife Fund i Norge, 
genera lsekretær Per Søilen, Norges Jeger
og Fiskerforbund, universitetshihliotebr 
Bredo Berntsen, Norges Naturvernfor
bund og redaktør Ragnar Frislid. Norges 
Naturvernforbund. *Il 

Interpol har avslørt noen. " men virksomheten for tsetter. 


Rovfuglrøverne ser pa Norge som et givende land. 


Lær dem noe annet! Vær pd .vakt! Røp ikke reirplasser! 

Nøl ikke med politianmeldelse ved mistanke! 


Husk . Alle rovfugler og ugler er fredet etter norsk lov 

I 
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LIVET LYSERE FOR BJ0RN, ULV, 

JERV OG SEL 

Bjørn og ulver fredet i hele la ndet fra 
15 mai i år. Fredningen ble fastsatt ved 
Kgl. resolusjon I l. mai, i medhold av 
jaktloven. Samtidig ble jerv fredet i Sør
Norge til og med Sør-Trøndelag fylke. 

l fredningsbestemmelsene heter det at 
bjørn, ulv ell er jerv som er fredet i hen
hold til disse forskrifter kan felles hvis det 
er nødvendig for å avverge direkte 
angrep på husdyr eller tamrein . 

Videre heter det at når det gjelder 
bjørn i Finnmark fylke kan Direktoratet 
for jakt, viltstel l og ferskvannsfiske gi 
særski lt oppnevnte jegere tillatelse til å 

felle enkeltdyr so m er ilrsak til sa rlig 
store skader nå r hensynet til bjørnestam
men gjør det ubetenkelig. 

Også sel-artene langs norskekysten h·ar 
fått bedre vern. Ved Kgl. resolusjon 13. 
april i å r ble sel av a lle arter fredet på 
strekn ingen fra svenskegrensen til og med 
Sogn og Fjordane fylke. Videre nordover 
til grensen mot Sovet unionen er a ll e sel
arter fredet fra I. mai til 30. november. 
Unntak er gjort for sel som gjør skade 
på lakseredskap i sjøen , og sel som opp
holder seg i vassdrag der det går laks, 
sjøørret ell er sjørøye. a 

DET NYTTER 
- AV OG TIL! 
NATURVERNSE IER pA 
MONGSTAD 

«Nytteløst å protestere mot Norsk Hy
dro» , heter det i en stor overskrift i 
Dagbladet ror 29/5, i rorbindelse med 
Hyd ros plan lagte petrokjemiske bedrift i 
Bamle i Telemark . Vestlandske Natur
vernforening har errart noe annet. Fore
ningen anket Røykskaderådets konsesjon 
for SO,-utslipp rra Norsk Hyd ros plan
lagte raffineri på Mongstad , og anken ble 
lall ti l føl ge' 

Norsk Hydro hadde søkt om et S02
ulslipp pti 12 .500 tonn pr. k I tillegg kom 
1500 tonn rra et koksverk, til sammen 
ailsti el ulslipp på 14.000 tonn S02/år. 
Detle er ca. 11''-" av Norges 10lalulslipp, 
og 10 ganger så mye som Bergens total
ut slipp i 197 1. 

Fuktig klima og overveiende nord- og 
sø rgående vindretninger P~I kysten ville gi 
et Slort nedl·all av svo velsy,·e i (:Julen og 
Nord-Horliland . P. g. a. den kalkfattige 
jorden vil le jord- og skogbruk bli sterk t 
ska det og li ve l i fi skevann og elver øde
lagt. Bergen by, som hadde klart ,\ redu
sere ~ itl SO,-ulslipp til del halve rnl 1970 
lil 1971, ville men kraftig øking i luft
forurensingen igjen. Likevelullaile NOI·sk 
Hydros miljøvernsjef Per B. HoiIIlesland 
r11el1110le i Bergen like før jul at Rafinors 
ulslipr ri'l 12.500 tonn ville være full t 
forsvarlig. 

V,:sllandsk.: Naturvernforening har en 
cgcn gruppe biologer og kjemikere som 
arbeider med f"orurensningssrørsmål. Da 
R.lnnors søknad ble kjent, tok grupren 
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DET NYTTER 
- AV OG TIL! 
NATURVERNSEIER pA 
MONGSTAD 

«Nytteløst å protestere mot Norsk Hy
dro», heter det i en stor overskrift i 
Dagbladet for 29/5, i forbindelse med 
Hydros planlagte petrokjemiske bedrift i 
Baml e i Telemark. Vestlandske Natur
vernforeni ng har erfart noe annet. Fore
ningen anket Røyks kaderådets kon sesjon 
for SO,-utsl ipp fra Norsk Hydros plan
lagte raffineri på Mongstad, og anken ble 
tatt til fø lge l 

Norsk Hydro hadde søkt om et SO,
utslipp pti 12.500 tonn pr. {l r. I till egg kom 
1500 tonn '-ra et koksver k, til sammen 
a ltså et utslipp på 14.000 to nn SO,/år. 
Delte er ca. Il ";, av Norges to ta lutslipp, 
og 10 ganger så mye som Bergens total
ut slipp i 1971. 

Fuktig klima og overveiende nord- og 
sørg,\ende vindretninger på kysten ville gi 
el ston nedfall av svovelsY I'e i Gulen og 
Nord-Hordland . P. g. a. den kalkrattige 
jorden ville .iord- og skogbruk bli sterkt 
skadet og livet i liskevann og elver øde
lagl. Bergen by , som hadde klart fl redu
sere sitt SO, -utslipp til det halve CI'a 1970 
til 197 1. vi ll e få en kraft ig øk ing i luft
fmurcnsi nge n igjen . Likevelultaltc Norsk 
Hydros miljøvernsjef Per B. Hollnesland 
[1,i ct mote i Bergen li ke førjul at Ralinors 
utslip[1 [1'1 12.500 tonn ville være Cullt 
Corsva rli g. 

Vest landske Na turvernforening har en 
egen gruppe biologer og kjemikere som 
arbeider med forul·ens ningss[1ørsmå l. Da 
R,dintlrs søknad ble kjent, ttlk gru ppen 

kontakt med kjemiingeniør Rolf Voss
gård og direktør Carl Rasmussen , som 
begge hadde vist sin sakkunnskap og 
interesse for Mongstadsaken gjennom 
innlegg i pressen. Denne utv idete foruren
singsgruppen, «Mongsladgruppen», star
tet straks innsamling av data til bruk i 
argumentasjonen mot Rafinors planlagle 
SO,- utslipp. Det viste seg f. eks. at mens 
en produksjon på 4 mill. tonn olje/år på 
Mongstad ville gi et utslipp på 12.500 
tonn S02, gi r til sviIrende produksjon ved 
raffinerier i Rotterdam et utslipp på 4.500 
tonn , ved Shell, Sola 3.200 tonn, ved B.P., 
Gøteborg 1.800 tonn . 

En av grunnene til det store SO,-ut
slippet fra Mongstad Vill' al Norsk Hydro 
ønsket å rarflnere billig per, i, k olje med 
høyt svovelinnhol d. Ved r,d'linering av 
den langt renere Nordsjøoljen vill e ut
sli ppet komme ned i 1.770 tonn. 

For å forsvare bruken av persisk olje 
påsto Rafinors direktør at lJlan ved bruk 
av Nordsjøolje ikke ville kunne produ
sere nok parafin til husoppvanning. Vår 
Mongstadgruppe kunne da straks legge 
frem destil lasj onsk urven for Nordsjøolje 
som viser a t denne o ljen kan gi nok 
parailn til å dekke hele det norske mar
ked. Dette viser hVa l' viktig det er 1<)1' 
na turvernerne å kjenne til I'aktd. 

Etter sterke protester mot det store SO,
utsli ppet som Hydro krevde, reduserte 
Røykskaderådet konsesjonen til 7.400 
tonn. Dette er lik evel dobbelt så mye som 
utslippet fra eldre svenske ramneri er og 
Shell-rafllneriet på Sola. Derl'or anket 
VNV konsesjonen til Miljøverndepdrt e
mentet like før jul. r begy nnelsen av mai 
kom nyheten om at anken va r ta lt til følge 
og a t Miljøverndepanementet hadde re
duser t utslippstillatelsen til 2.500 tOIlIl" 

SO,!ilr, a lt så till /Savden mengden Norsk 
Hydro opprinnelig hadde søkt om. Sam
arbeidet mellom sakkyndige enkeltper
soner og VNV med sin opinionsdannende 
medl emsmasse i ryggen rørte altså til et 
resultat vi sik kert ikke vi ll e oppnådd om 
vi ikke hadde arbe idet hver for oss. 

Samarbeidet mellom VNV og Mong
stad gruppen pågår fremdeles. Norsk 
Hydro har som kjent planer om å bygge 
en aluminafabrikk på Mongstad, og har 
søkt om uts li[1p i FensOorden av 2,7 mill. 
tonn rød sbm pr. år. Dette rødslammet 
består bl. a. av Jernoksyd, alum inium
oksyd <)g gil 'tige tungmeta ll er. En under
søkelse SOIll nylig er fOITt<ltt av strøm 
forholdene i Fensljorden viser at pastan
den om at rødslammet vil deponeres på 
bunnen av Gorden ikke er holdbar. P. g. 3. 

vertikale strømmer og en årli g dypvanns
utveksli ng vil tvert imot rødslammet bli 
ført inn i Oordsystemene og ut i øyrikene i 
Gulen og Nord-Hordland. Al le bunn
organismer i dette store området vi l dø 
når de dekkes av rødslammet, og tllng
metallene vil etter hvert forgifte ilsk og 
andre sjødyr, slik at alt liv i sjøen vi l 
forsvinne. 

VNV og Mongstadgruppen a rbeider 
intenst fo r ,\ forhindre denne naturøde
leggelsen. P. g. a. Stortingets klare krav 
om <I t nye prod uksj onsa nlegg må utformes 
slik at f"orurcnsingsgraden blir sterkt 
reduserl. regner VNV med at Miljøvern
depa rtementet vil redde vå rt naturmiljø 
en gang til og avvise Norsk Hydros krav 
0111 dumping av de svære rødsIammeng
dene. 

HOl1or;a Hamre. 
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NATURVERNPROBLEMER 

FRA HAV TIL 
HEI 

Samtale med 
naturvernkonsulenten 
i Rogaland 

- Blant de viktigste naturvernsakene i 
fylket i dag er problemene i forbindelse 
med utbyggingen av høyfjellet - veier, 
hyttebygging og kraftutbygging, det siste 
særlig i forbindelse med Ulla-Førre-

Naturvernkonsulenten i Rogaland, 
Per Frøyland Pallesen, 
er 28 år gammel og cand. real. med 
nalUrgeograji (geomorfologi) som 
hovedfag. Etter embedseksamen 
var han ansatt ved Kontaktutvalget 
for Vassdragsreguleringer, Univer
sitetet i Oslo, der han arbeidet med 
bakgrunnsmateriale fo r Sperstad
utvalget, oversikt over norske 
vassdrag og Fy Lkeskompendiuin for 
vassdrag i Rogaland. 

verkene, sier na turvernkonsulenten i 
Rogaland , Per Frøyland PaLlesen . - Vide
re har vi vern av fuglebiotoper og stren
der på Jæren , og problemer knyttet til 
landskapspleie og landskapsvern i områ
der der det pågår omfa ttende massetekt 
og nydyrking. Også dette gjelder særlig 
Jæren . Alvorlige forurensninger har vi i 
enkelte fjordområder, i elvene på Jæren 
og i enkelte elver i Nord-Rogaland. 
Knappheten på naturområder og aktuel
le verneproblemer i den forbindelse har vi 
særlig på Nord-Jæren , spesielt i Stavan
ger kommune, og endelig reiser utbyggin
gen av fritidshus i Ryfylke viktige natur
vernspørsmål. 

- Er du fo rnøyd med naturvernkonsu
Lentens administrative plassering ? 

- Plasseringen ved U tbyggingsavdelin
gen er etler min mening riktig. Kontak
ten med det alminnelige planleggingsar
beid etler bygningsloven og avdel ingens 

store tverrfaglige bredde er meget verdi
fullt. Imidlertid har stillingen den svakhet 
at det tilligger fylkesmannen å avgjøre 
hvorvidt konsulentens na turvernmessige 
vurderinger skal komme til uttrykk of
fentlig. 

I friluftsspørsmål har konsulenten et 
talerør for sine vurderinger gjennom se
kretærarbeidet i fylkesfriluftsnemnda, 
men nemnda har hverken mandat eller 
kompetanse til å behandle spesifikke na
turvernsaker. Hva angår friluftsspørsmål 
må sekretærfunksjonen betraktes som 
meget nyttig. 

Generelt vil jeg si at stil lingen som na
turvernkonsulent byr på allsidige og inte
ressante arbeidsoppgaver, og Rogaland 
fylke som sådant har et stort spekter av 
naturtyper og naturvernmessige pro
blemstillinger å ta fat t på. 

- Er kontakten med politikerne god, og 
er politikerne i takt med opinionen? 

- Kontakten med almenheten og poli
tikere er gjennomgående god, men varie
rer mye fra sak ti l sak, og fra distrikt til 
distrikt. Politikernes holdning er svært 
varierende overfor naturvernspørsmål. I 
enkelte relasjoner er almenheten og poli
tikerne i takt, i andre svært i utakt. Para
doksalt nok er politikerne i landkommu
ner ofte mer «na turvernminded» enn by
politikere. I særdeleshet må bypolitiker
nes holdning ikraftutbyggi ngsspørsmål 
sies å være svært skuffende, i utakt med 
opinionen og ikke minst i utakt med sine 
egen valgprogrammer. Fylkestinget i R o
galand har f. eks. enstemmig gått inn for 
maksiinal teknisk/økonomisk utbygging 
av Ulla-Førreverkene. I den forbindelse 
var det ikke mulig å få gehør for selv små 
modifiseringer av vital betydning til for
del for naturverninteressene i høgfjellet. 

- Særlig positive trekk i biLdet når del 
~/('/der naturvernet i RogaLand? 

Jeg syns det har vært særlig gledelig å 
h'Il \I:\ tere hvilken ansvarsbevisst hold
nin t: e l1 del grunneiere ha r vist overfor 
nallil \ClIloppgaver, og det høye nivå når 
det gjeld er opplysni ng om naturkva liteter 
man kan finne i enkelte fredningsspørs
mål. Her må jeg spesielt nevnte grunnei
erne ved Grudevatn på Jæren , hvor det 
a rbeides med planer om fugl ereservat. 
Men andre steder ka n man oppleve det 
motsatte. 

Gledelig er også det gode samarbeidet 
med friluftsråd , na turvernforeninger og 
turistforen inger i fylket. Det jeg kunne 
ønske meg i det fremtidige arbeidet må 
være en større forståelse for naturvern
synspunktene og et bedre samarbeid med 
den politiske og adminis tra tive ledelsen i 
fylket. ~ 
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store tverrfaglige bredde er meget verdi
fullt. Imidlertid har stillingen den svakhet 
at det tilligger fylkesmannen å avgjøre 
hvorvidt konsulentens naturvernmessige 
vurderinger skal komme til uttrykk of
fentlig. 

I friluftsspørsmål har konsulenten et 
talerør for sine vurderinger gjennom se
kretærarbeidet i fylkesfriluftsnemnda, 
men nemnda har hverken mandat eller 
kompetanse til å behandle spesifikke na
turvernsaker. Hva angår friluftsspørsmål 
må sekretærfunksjonen betraktes som 
meget nyttig. 

Generelt vil jeg si at stillingen som na
turvernkonsulent byr på allsidige og inte
ressante arbeidsoppgaver, og Rogaland 
fylke som sådant har et stort spekter av 
naturtyper og naturvernmessige pro
blemstillinger å ta fatt på. 

- Er kontakten med politikerne god, og 
er politikerne i takt med opinionen? 

- Kontakten med almenheten og poli
tikere er gjennomgående god, men varie
rer mye fra sak til sak, og fra distrikt til 
distrikt. Politikernes holdning er svært 
varierende overfor naturvernspørsmål. I 
enkelte relasjoner er almenheten og poli
tikerne i takt, i andre svært i utakt. Para
doksalt nok er politikerne i landkommu
ner ofte mer «naturvernminded» enn by
politikere. I særdeleshet må bypolitiker
nes holdning ikraftutbyggingsspørsmål 
sies å være svært skuffende, i utakt med 
opinionen og ikke minst i utakt med sine 
egen valgprogrammer. Fylkestinget i Ro
galand har f. eks. enstenm1ig gått inn for 
maksimal teknisk/økonomisk utbygging 
av Ulla-Førreverkene. I den forbindelse 
var det ikke mulig å få gehør for selv små 
modifiseringer av vital betydning til for
del for naturvernin teressene i høgfjellet. 

- Særlig positive trekk i bildet når del 
>';1' '!der naturvernet i Rogaland ? 

Jeg syns det har vært særlig gledelig å 
kl'\l\I :l tere hvilken ansvarsbevisst hold
nil1~l. cn del grunneiere har vist overfor 
natlll\crnoppgaver, og det høye nivå når 
det gjeldcr opplysning om naturkvaliteter 
man kan finne i enkelte fredningsspørs
mål. Her må jeg spesielt nevnte grunnei
erne ved Grudevatn på Jæren, hvor det 
arbeides med planer om fuglereservat. 
Men andre steder kan man oppleve det 
motsatte. 

Gledelig er også det gode samarbeidet 
med friluftsråd, naturvernforeninger og 
turistforeninger i fylket. Det jeg kunne 
ønske meg i det fremtidige arbeidet må 
være en større forståelse for naturvern
synspunktene og et bedre samarbeid med 
den politiske og administrative ledelsen i 
fylket. n 

VERNEPLANEN PÅ 
REPRESENTANT
SKAPSMØTET 
I det redaksjonen for dette nummeret av 
«Norsk Natur» skal gå i trykken, av
sluttes Norges Naturvernforbunds rep
resentantskapsmøte 1973. Utførlig referat 
fra møtet kommer i NN nr. 3. Vi skal 
her kort omtale representantskapets be
handling aven brennaktuell sak, verne
planen for vassdrag, som ble vedtatt av 
Stortinget 6. april. 

Når det gjelder vassdrag som i følge 
verneplanen skal være varig vernet, 
gjorde representantskapet dette vedtak: 

Det varige vern gjelder kraftutbygging. 
Forbundet må overvåke al vernestatus 
overholdes og SIraks slå ned på evl. planer 
0/11 utbygging. 

Forbundet må dessuten virke/or GI vass
draget vernes mol Gndre tekniske inngrep, 
bebyggelse og.!orurensninger. 

For vassdrag i kategorien 10 års vern 
gjorde representantskapet dette vedtak: 

Forbundet må av all kraft arbeide/or at 
vassdragel oppnår varig vernestatus. For
øvrig virke /01' at vassdraget vernes 1110t 
andre tekniske inngrep, bebyggelse og/or
urensninger. 

Videre vedtok representantskapet å 
gjøre følgende henvendelser til regjeringen 
og til de politiske partienes stortings
grupper: 

Til Regjeringen. 


Det videre arbeid for vern av våre vass

drag. 

Norges Naturvernforbunds represen

tantskap har på sitt møte den 25. mai 

i år drøftet verneplanen for vassdrag 


som ble sluttbehandlet av Stortinget den 
6. april i år. 

l Industrikomiteens innstilling festet 
man seg bl. a. ved følgende avsnitt 
(Innst. S. nr. 207 (1972-73) s. 596): 

«Når det gjeld dei vassdrag det er 
utsettingsframlegg om i verneplanen , 
er det ein føresetnad frå Sperstad
utvalget si side at arbeidet med desse 
vassdraga skal takast oppatt. 

Komiteen ber om at departementet, 
ut i frå den røynsla ein har fått under 
arbeidet med verneplanen, og tek opp 
spørsmålet om det ikkje ville vera 
rett å halda fram med eit liknande 
opplegg for å fullføra arbeidet med 
ein endeleg verneplan for vassdrag. 

Komiteen er elles samd i at vedtak 
om varig vern bør gjerast i medhald 
av naturvernlova, og då gjerne i sam
band med nationalparkar og andre 
verneområde. .. 

VERNEPLANE.NS FORSKJELLIGE 


OMFANG VERNEPLAN FORSLAG 
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Spørsmålet om å utarbeid a eit fram
legg til landsplan for slike område 
innan utgangen av verneperioden bør 
vurderas t. Delte ka,1 då vena ei t 
viktigt grunnlagsmateriell etler utgan
gen av 10 års perioden når det ska l 
gjerast endeleg vedtak for ein større 
del av vassd raga vå re, 

I denne samanhengen vil også 
komiteen nemna a t det er viktigt a t 
dei som har ansvaret for area lpla n
legginga tek opp spørsmålet om [I 

gjera dei verna vassdra gå og land 
skapet sikring mot andre utnyttings 
former som kan vera uheldige,» 

Med ulgangspunkt i dette utsagn fra 
Indus trik om iteen vil Norges Nat urvern
lo rbund anl110de Regjerin gen 0111 umid 
delbart ~ oppnevne en allsidig sammen
sa lt og j1crmanent vassdragskomite som 
filr til oppgave: 
a, ~I fll JlrørcSperS ladutva lgetsarbeid med 

sik te pil en verneplan 2. 
b, il (\vgi innstilling om hvilken statw, de 

10-[11 ', vernede vassdrag skal ta ved ut
løpet Cl v 10 [u's perioden. 

c. 	 [I væ re rådgivende organ i vassdrags 
saker som er undergitt konsesjonsbe
handl ing. 

d . å 	overvåke at vassd rag som er gi tt 
verneSl<\t us også sikres 1110t andre 
uheldige inngrep (veier, hytlebyggi ng, 
kraftlinjer etc,) slik Industri kom iteen 
fOl·utscller. 

Det Norske Arbeiderpartis 

stort ingsgruppe. 

Høyres sto rtingsgruppe, 

Senterpartiets stortingsgruppe. 

K ristelig Folkeparties stortingsgruppe. 

Venstres stortingsgruppe. 
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Det Nye Folkeparties sto rtingsgruppe. 

Sosialistisk Folkepartis 

stortingsrepresen tant, 


Ad. verneplanen for vassdrag. 

Norges Naturvernforbunds representant

skap har på sitt mo te den 25. mai i år 

ved tatt følgende utta lelse: 


Verneplanen for vassd rag er ferdigbe
handlet av Stortinget. For dem som er 
opptatt av nåtur- og miljøvern, bør saken 
spore til alvorlig ettertanke. I denne som 
i andre natur- og miljøvernsaker kommer 
det fram en klar konflikt mellom kort
siktige økonomiske interesser og ønsket 
om en langsiktig avbalansert disponering 
av vå re naturress urser. I behandlingen 
av verneplanen kom disse motsetninger 
lite til uttryk k. 

Den verneplan som Sperstadutvalget 
la 	 fram va r fullt rea liserbar ut fra hen
synet til landets energiforsyn ing og øko
nomi, Likevel opplever vi at det store 
flertall av våre stortingsrepresentanter, 
på tross av den rek ke med betenkelig
heter som forelå, åpnet for en storstilt 
utbygging og skade på en rekke av våre 
vassdrag med omliggende naturrikdom
mer. Som begrunnelse for delte bie det 
igjen bygd på kortsiktige økonomiske 
vurderinger, hvis riktighet på flere punkter 
kan trekkes i tvil. 

Sjelden har avstanden mellom partienes 
programfestede gode vilje til natur- og 
miljøvern, og deres vilj e og ev ner til å 
omsette dette i prakti sk politikk kommet 
klarere fram. 

Utfra ovenstående oppford rer vi stor
tingsrepresentantene til å drive en mer 
natur- og miljøvernret tet politikk i tiden 
framover. 

Vi vil avslutningsvis rette en takk til de 
stortingsrepresen tanter som aktivt og 
positivt markerte seg i stortingsbehand
lingen av verneplanen, blant annet repre
sentantene Dyring, Hysing-Dahl, Kiel
land og Rossbach. ** 

KOKSVERK
DEBATT 
PÅ VILLSPOR 

AV 
SVEIN 
MYRBERGET 

M ange sil vel TV-programmet 17. ja
nuar 1973 med tittel «Kommunen 

so m sa nei». Det gjaldt et vedtak i Lenvik 
kommunestyre om nei til anlegg av et 
koksverk i FinnIjordbotn, Troms. Det er 
så pass lenge siden at delte TV -program
met ble vist, at det ikke tjener noe å 
komme inn på dette i detalj nå. Jeg vil 
likevel ta opp en side av saken, nemlig at 
etter mit! skjønn har den offentlige de
batt væ rt ført på et feil grunnlag, noe som 
igjen til dels må bygge på sviktende in fo r
masjon, 

Da det ikke eksisterer referat fra 
TV -progråmmet, skal jeg ta mitt utgangs
punkt i et par avisers omtale av program
met. R, S. Carlsson skrev i «VG» 17. ja
nuar at Selskapet for industri ell og tek 
nisk forskning i Trondheim (SINTEF) 
«har konkludert sin rapport med at man 
her kan gå med på en industrireising uten 
a t det vil gjøre skade på omgivelsene». 
Etter programmet het det i «Dagbladet» 
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lingen av verneplanen, blant annet repre
sentantene Dyring, H ysing-Dahl , Kiel

~n tant land og Rossbach . ** 
ai i å r 

rdigbe
som er 
l' saken 
ne som 
.ommer 
1 kort
ønsket 
nering 

dlingen 
tninger 

Jtvalget 
'a hen
g øko

-t store 
Hanter, 
nkelig
torstilt 
v våre 

ikdom
bie det 
o miske 
unkter 

lrtienes 
tur- og 
r til å 

omme[ 

i stor
'n mer 
i tiden 

KOKSVERK
DEBATT 
PÅ VILLSPOR 

AV 
SVEIN 
MYRBERGET 

M ange så vel TV-programmet 17. j<l
nuar 1973 med tittel «Kommunen 

som sa nei». Det gjaldt et vedtak i Lenvik 
kommunestyre om nei til anlegg av et 
koksverk i FinnGordbotn, Troms. D et er 
så p<lSS lenge siden a l delte TV-program
met ble vist, <lt det ikke tjener noe å 
komme inn på dette i detalj nå. Jeg vil 
likevel ta opp en side av saken, nemlig at 
etler mit! skjønn har den ofTentlige de
balt vært [ørt på et feil grunnlag, noe som 
igjen til dels må bygge på sviktende infor
maSjon. 

Da det ikke eksisterer referat fra 
TV-programmet, skaljeg ta mitt utgangs
punkt i et par avisers omtale av program
met. R. S. Carlsson skrev i «VG» 17. ja
nuar at Selskapet for industriell og tek
nisk forskning i Trondheim (SINTEF) 
«har konkludert sin rapport med at man 
her kan gå med på en industrireisi ng uten 
at det vil gjøre skade på omgivelsene». 
Etter programmet hel det i «Dagblade[» 

ved T. Ellingsen at «uansett hvem som 
har «rell» - SINTEF-ekspertene i Trond
heim eller innvånerne I Lenvik I 
Midt-Troms, så avslørte gårdagens pro
gram i «Rapport» igj en hvor stor avstan
den er mellom de som falter beslutnin
gene sentralt, og dem beslutningen skal 
omfatte lokalt». 

Av begge disse TV-om[aler synes det å 
gå fram at SINTEF-rapporten hal· «slå[[ 
fast a[ den nye fabrikken ikke vil skade 
livsnlllJuet på stedet» (sitat fra «VG»). 

Da undertegnede var en av de såkal[e 
eksperter S0111 hadde vært forespurt av 
SINTEF under utarbeidelse av rappor
ten, ble jeg meget overra sket over a l eks
pertene va r enige om detle. Jeg har nå få II 
tilsendt rapporten , og del går klart fram 
av denne at denne konkl usjon ikke stem
mer med hva som er sk revet der. Jeg vil 
derfor kOrl tillate meg å s ummere opp 
noen konkl usjoner når del gjelder skade
virkn inger på livsmiljøet: 

Bygging av et slikt koksverk vil med
føre en relativt stor fo rurensn ing. Så vidt 
jeg kjenner til, foregår det i N orge om
trent like store eller litt større 
S02-utslipp bare følgende steder: Sulit
hjelma, Mo i Rana, Herøya , Larvik og 
Sarpsborg. Totalt slipper storindustrien i 
Norge ut ca. 20000 kg S02 pr. Time, og 
utslippet fra FinnGordbotn-verket alene 
ville dreie seg om 300- 700 kg, altså ca. 
2-3~-;; av landets totale utslipp. Det er be
regnet at innenfor en avsland av 10-25 
km fra kilden, vi l det pr. år totalt kunne 
bli avsatt ca. 2 lonn svovelsyre pr. km 2 

Til sammen ligning kan nevnes at del i 
våre problemområder når det gjelder for
urensning av luften, Sørlandet på østsi
den av LangGei lene mot Telemark og 
Buskerud , har belastningsnivåret i førsle 

halvår 1972 ligget på ca. 2 tonn svovel
syre pr. km 2 Miljøbelastningen 10- 25 
km fra det planlagte koksverk vi l altså bli 
det hal ve av dette. Nærmere verket blir 
belastningenlang[ Slørre. 

Det blir ikke her anledning til i detalj å 
komme inn på miljøforstyrrelsene ; j eg vil 
her holde meg til lakseelver, vilt og vege
tasjon. I havel blir skadene minimale. 

Det går fram at to av lakseelvene kan 
bli påvirket ganske raskt, [o andre ak
tuelle elver på lengere sikt. Det er vel 
kjent fra forsluinger på Sørlandet at 
kommer man under en viss grense, vil 
produksjonen av yngel bli sterkt nedsatt, 
even tuelt hell utebli. Forsuringen innvir
ker ogsii rå mengden av næringsdYI· for 
fisken. 

Rapporten hevder at del neppe vil bli 
noen skader på jordbruhvekster. Innen
for 5 km vil man få svake til moderale 
sv iskader på barskogen. FOI·suringen vil 
imidlertid virke direkte inn på økosyste
mene i betydelig avstand fra koksverket. 
Deltevil kunne bli en endret sammenset
ning av vegetasjo nen , samt nedsatt pro
duksjonsevne hl. a. på skog. Virkningene 
på skogproduksjonen er imidlertid nokså 
omdisk uter!, men del kan nevnes at i øm
fillliige områder i Syd-Sverige har reduk
sjonen i tilveksten vært anslåu til 0 , 3~~;) 

pr. år. 
Undertegnede ble forespurt om virk

ningene på viltet, idet jeg i en årrekke har 
arbeidet bl. a. med ryper på Senja. Når 
det er så vanskelig å si noe om virknin
gene på vegetasjonen , er det naturligvis 
enda vanskeligere å si noe sikkert om vil
tet, men i noen grad vil det bli påvirket 
indirekte via plantedekkel. Om det blir 
skadevirkninger på rypebestanden , kan 
man imidlertid ikkesi med sikkerhet.. • 
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Vi driver rovdrift på naturen og forgifter 
våre omgivelser som stadig flere skal leve 
i. Slik ødelegger vi vår egen og vår klodes 
framtid . 
Hvis vi skal overleve CA Blueprint for 
Survival) tar opp den overhengende øko
krisen , analyserer problemene og foreslår 

Lavartene er særlig omfintlige overfor 
S02, men lappefogden i Troms har uttal t 
at han regner mulighetene for at koksver
ket skal bety noe for reindriften, for liten . 

Den nye fabrikken vil altså kunne 
skade livsmiljøet på stedet. For det første 
er det påpekt at visse mindre skadevirk
ninger vil man sikkert få. For det andre er 
det åpenbart at de økologiske problemer 
er så kompliserte at eksper tene ikke kan 
uttale seg med sikkerhet om skadeproble
mene. Dette er ikke det samme som at 
skader ikke vil finne sted. Man må også 
huske på at dette området ligger langt 
mot nord hvor mange naturprosesser fo
regår relativt langsomt, også den selvren
sende effekt. Dessuten er det ihvertfall på 
deler av Senja et jordsmonn som er svært 
ømfin tlig for forsuring. 

Rapporten er bestilt av og eies av Len
vik kommune. Hvordan rapportens kon
klusjoner har blitt og burde ha vært gjort 
kjent offentlig, vil jeg ikke komme inn på. 
Åpenbart er det imidlertid at en slik rap
port, som er fremstilt for samfWlnets 
midler, på en helt annen måte enn hva 
som er tilfelle, burde ha vært trukket inn i 
den offentlige debatt. a 

tiltak som kan bremse den farlige utvik

lingen. 

Denne kriseplanen for å overleve er tiltrådt 

av 37 ledende engelske naturvitenskaps

menn. 

Den er hyperaktuell! 


Kr. 25 .- tiden 

- - - Bestillingskupong (se omslagets side 2, 3 og 4) - - 
NB! Hvis De nødig vil klippe i tidsskriftet, blir vi minst like glade over å få 


bestillingen på annen måte! 


Til Norges Naturvernforbund, Postboks 8268 Hammersborg, Oslo l. -
Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 6001.05.70835 

Jeg bestiller med dette: 

eks. mini-utstillingen «Sirkelen» cl kr. 45.
eks. plaktat «Perleugle» cl kr. 17.

· eks. plakat «Rådyrkalv» cl kr. 17.
eks. 8. Berntsen : «Litteratur om natur» cl kr. 16.

... eks. ø. Dalland : «Finnmarksvidda - for hvem» cl kr. 12.
· eks. O. Skre: «Sur nedbør» akr. 13 . 

. .... eks. A.-I. Jansen : «H vem gjør hva i natur- og miljø
vernet» cl kr. 72. 

· eks. medlemsnål i sø lv cl kr. 5.
... eks. medlemsnål i gull cl kr. 15.-

Navn: 

Adresse: 

Pos tsted : ..... .. . . 

ti ls. kr. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

D et samlede beløp kr.. . ... sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bank

giro/postgiro/postanvisning (stryk det som ikke passer). 

Bes sendt i oppkrav. NB! Ved oppkravsbestilling kommer porto i tillegg. 


Det n 
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andre ne 

Littl 

Finnmarksvidda fare 

Vår nyeste publikasjon er Øystein Dal
lands «Finnmarksvidda - for hvem?», 
der han gjør rede for planene om kraft
utbygging og for de problemene som 
knytter seg til dette unike naturområdets 
fremtid . En brennaktuell bok om et brenn
bart tema. IIIustret med fotografier og 
kart. 

Øystein Dalland: Finnmarksvidda - for 
hvem ? 48 sider. Format AS. Pris kr. 12,-. 
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Finnmarksvidda fare 

Vår nyeste publikasjon er Øystein Dal
lands «Finnmarksvidda - for hvem?», 
der han gjør rede for planene om kraft
utbygging og for de problemene som 
knytter seg til dette unike naturområdets 
fremtid. En brennaktuell bok om et brenn
bart tema. Illustret med fotografier og 
kar t. 

Øystein Da/land: Finnmarksvidda - for 
hvem? 48 sider. Format AS. Pris kr. 12,-. 

Inni Ulgitt p NorgeI N"aturvernfofbuncl 

Det regner fortsatt svovel 
og den eneste veien til løsning, her som i 
andre naturvernsaker, er at det reises en 
opinion. Men opinionen bør bygge på 
viten, og her er det anledning til å ori
entere seg o m problemene i forbind else 
med sur nedbør, om årsaker og virk
ninger. Oddvar Skre: Sur nedbør. 50 sider. 
Fonnat AS. Pris kr. 13,- . 

Litteratur om natur 


En annote rt natuP'crnbibliografi av Bredo Be rnt se n 

Inni 

Kilden til kildene 
for foredragsholdere, artikkelforfat tere 

. og a lle andre som vi l skaffe seg allsidig 
orientering om natur- og miUøvern , er 
en passende karak teristikk av Bredo 
Berntsens «Litteratur om natur». Biblio 
grafien er annotert, det vil si at det ikke 
dreier seg om en snau bokliste, men en 
oversikt der hver bok ha r fått en kort, 
orienterende omtale. 

Bredo Bern/sen: Litteratur om natur. 
96 sider. Fonnat AS. Pris kr.. 16,-. 
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Hvorfor ikke 

«Hvem gjør hva . ... ? 


«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» 
har fått akkurat den fine mottagelsen vi 
ventet! Vi nø ler ikke med å karakterisere 
den som et grunnleggende verk i natur
vernarbeidet i Norge. Boken presenterer 
300 norske organisasjoner, institusjoner 
og bedrifter og deres befatning med natur
og miljøvernproblemer. Uunnværlig for 
a lle som søker kon takter i naturvern
arbeidet. 

Alf-Inge Jansen: Hvem gjør hva i natur
og miljøverner ? 252 sider. Format A4. 
Pris kr. 72,-. 

i ..·....--·-··-- - ---I 

[ HVEMGJOR l 
i 

!NAl ! 

NATUR-OG ! 
MlOO"{ mDl\..TD'T'i, 

, V .r.:..nl. "IL ~ 10 

I 
I 

f:Sl prt'S<'ntasjon av 300 organisasjon,,,., i 
institusjoner Ol: bedrifter - utarbeidet ml : 

AlF-INGE .IAl'OEN ;
I 

, I 
nn En publika.jon fra II 

1'K)RCES NAfURVffiNFORBlND 

l_.._.._ .._.. _. ..J 



Rådyrkalven 

kommer til 

verden i juni. 

Det gjør også 

vår nye plakat 

- rådyrkalven i 

sommerenga 

( til venstre i 

forminsket ut

gave) 

Plakaten 

koster 17 kroner, 

og måler 64 X 94 cm. 

Se omslagets 

innsider 

med oversikt 
over hva vi 

har å selge. 


