


DEN FØRSTE NATURBOKA 

NYHET! ~ 


ØKOLOGI FOR DE MINSTE 


DEN SITTER! 
Norges Naturvernforbund lanserer nå klebemerker (stickers) med 
visdommens fugl som sentralt motiv. Merket foreligger i to utgaver, 
et med diameter 38 mm trykt på tekstilpreget «satin doth», og et med 
diameter 100 mm trykt på glatt vinyl. Begge er i fargene brunt og 
grønt på bvit bunn. 

Merkene sitter på alt - på klær av alle slag, på bag'er og barne
vogner, ryggsekker, vesker, biler, båter, ski, sykkel, postkasser - kort 
sagt over alt og hvor som beist man ønsker en dekorativ fargeflekk 
som samtidig kanskje bringer et beskjedent budskap. Hvorfor ikke 
på inngangsdøren hjemme? 

Klebemerkene leveres i sett å 4 stk. (2 stk. på 38 mm og 2 stk. på 
100 mm). Prisen er kr. J 0,- pr. sett. Bruk gjerne bestillingskupongen 
på side 64. 
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«DEN FØRSTE NATURBOKA» 

er skrevet av intendenten i Svenska Naturskydds
foreningen, Mats Segnestam, og utstyrt med tegnin
ger av Anders Helin. Den norske utgaven, som nå 
sendes ut av Norges Naturvernforbund, er det første 
tiltak her i landet med sikte på il formidle enkel og 
grunnleggende økologisk kunnskap til barn på de 
aller laveste skoletrinn. 

Og vi båper og tror at det fins lærere og for
eldre som har ventet på det enkle hjelpemidlet som 
kan gi barna en sunn forståelse for naturens funk
sjoner og for de problemene menneskene skaper for 
sitt eget miljø. Nå foreligger dette hjelpemidlet! 

«Den første naturboka» er på .16 sider i format 
A4. Prisen er kr. 10,-. 

Bruk gjerne bestillingskupongen på side 64. 
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«DEN FØRSTE NATURBOKA» 

er skrevet av intendenten i Svenska Naturskydds
fOreningen, Mats Segnes tam, og utstyrt med tegnin
ger av Anders Helin. Den norske utgaven, som nå 
sendes ut av Norges Naturvernforbund, er det første 
tiltak her i landet med sikte på å formidle enkel og 
grunnleggende økologisk kunnskap til barn på de' 
aller laveste skoletrinn. 

Og vi håper og tror at det fins lærere og for
eldre som har ventet på det enkle hjelpemidlet som 
kan gi barna en sunn forståelse for naturens funk
sjoner og for de problemene menneskene skaper for 
sitt eget miljø. Nå foreligger dette hjelpemidlet! 

«Den første naturboka» er på.l6 sider i format 
A4. Prisen er kr. 10,- . 

Bruk gjerne bestillingskupongen på side 64. 
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ENERGI, MILJØ OG SAMFUNN 

N orge skal i nær fremtid fomlUlere en energipolitikk som vil binde og forme vårt 
samfunn og vårt livsmiljø for årtier fremover. 

Dette var bakgrunnen for Norges Naturvernforbunds beslutning høsten 1973 om å 
nedsette et energiutvalg med oppdrag å utarbeide en utredning om landets fremtidige 
energipolitikk. Utvalgethar bestått av Hugo Parr (formann), Karl Bryne, Paul Hofseth 
og Jon Riekeles. Utredningen foreligger nå , i form aven 160 siders bok med tittelen 
«Energi, miljø og samfunn». 

Bokens siktemål er først og fremst å skissere en alternativ energi- og ressurspolitikk. 
Dessuten er forbundets energimelding blitt en meget anvendelig håndbok, som på 
ett brett gir flere fakta og data om energi og miljøulemper i forbindelse med energi
produksjon enn noen annen publikasjon på norsk. 

Forbundets energiutredning, som foreligger omtrent samtidig med Regjeringens 
energimelding har som hovedkonklusjon at de høyindustrialiserte lands nåværende 
vekst i ressurs- og energiforbruk kan og må stanses. Som tre viktige grunner for 
dette pekes det på at 
- over et visst materielt nivå øker ikke lenger velferden i takt med energiforbruket. 

Når al1e primære livsbehov forlengst er dekket, vil fortsatt vekst bare fremme et 
sløseripreget luksusforbruk. Nytteverdien av fortsatt vekst blir mindre og mindre, 
og etterhvert vil de sosiale og miljømessige ulemper mer enn oppveie den, slik at 
virkningen på vår velferd totalt sett blir negativ. Vi mener Vest-Europa er nær dette 
punktet, og kanskje alt har overskredet det. 

- Naturens kretsløp og biologiske systemer tåler bare en viss belastning før de endres 
el1er bryter sammen. Det er tvingende nødvendig å avtrappe veksten i energi- og 
ressursforbruket for å bevare vårt naturlige livsmiljø. 

- Når det gjelder knappe ressurser, skal vi vise solidaritet med u-landene og med de 
fremtidige generasjoner. De vil trenge disse ressursene for å fylle helt grunnleggende 
behov. La oss ikke sløse dem bort nå' ~ 

LIVSTEGN FRA 
LESERNE 
Det hender at vi får brev med spørsmål 
om «Norsk Natur» vil opprette en egen 
spalte med innlegg fra leserne. Det har 
vi foreløbig ingen planer om. Men det 
betyr ikke at leserinnlegg ikke er vel
komne' Tvert i mot vil vi understreke at 
vi gjerne gir plass for bidrag (helst korte!) 
fra medlemmer og andre lesere - om et 

hvilket som helst spørsmål som angår 
natur- og miUøvernet. Innleggene vil bli 
gjort til gjenstand for alminnelig vur
dering nar det gjelder innhold og form. 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom 
på at det som står i tidsskriftet ikke 
nødvendigvis skal gi uttrykk for for
bundets oppfatning. Det skal være rom 
for meninger i «Norsk Natur». La oss ra 
dem' 

VINNEREN 
VERVET 42 
Konkurransen gav 
2000 nye medlemmer 
Årets lille medlemsvervekonkurranse er 
nå avsluttet - med et resultat som for
bundet har all grunn til å være fornøyd 
med. Oppslutningen har vært stor og hel
hjertet, og vi kan notere ca. 2000 nye 
medlemmer. Hovedpremien til den som 
vervet flest medlemmer - Omar Andreens 
tusjakvarell av ulv i norsk landskap (se 
over) - gikk til Trond A. Svensson, som 
skaffet forbundet 42 nye jedlemmer. 
Norges Naturvernforbund takker alle 
som deltok aktivt i kampanjen. 

HVEM ER 
MEST 

TROVERDIG? 

l Sverige er det nylig gjennomført en 
større undersøkelse over forholdet skog
bruk/ publikum. En del av undersøkelsen 
gjaldt synet på troverdigheten av de for
skjellige informasjonskildene når det 
gjelder skog. De intervjuede ble stilt dette 
spørsmålet: 

«Anta at hver og en av de personer 
eller organisasjoner jeg her skal lese opp 
kom med en uttalelse om hvordan våre 
skoger skal brukes. Hvor stor tillit ville 
De ha til hver enkelt, angi hvilket svar
alternativ som stemmer best med Deres 
egen oppfatning.» 

Svarene fremgår av oppstillingen ne
derst på siden. Det mest iøynefallende 
trekket er at det svenske naturvernfor
bundet helt overlegent skiller seg ut som 
den mest pålitelige informasjonskilden i 
publikums øyne. Naturvårdsverket (som 
er det offentlige organ for natur- og miljø
vern i Sverige) ligger langt etter, men har 
dog litt større troverdigh~t enn skog
bruket selv, etter publikums oppfatning. 
Særlig interessant er det forresten å merke 
seg at Jordbruksministeren vekker langt 
mindre tillit hos det svenske folk når det 
gjelder skogbruksspørsmål enn Natur
vårdsverket. 

Tidsskriftet «Norsk Skogbruk» (utgitt 

av Det 
manns 
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Vi gjer 
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VINNEREN 
VERVET 42 
Konkurransen gav 
2000 nye medlemmer 
Årets lille medlemsvervekonkurranse er 
nå avslu ttet - med et res ultat som for
bundet har all grunn til å være fornøyd 
med. Oppslutningen har vært stor og hel
hjertet, og vi kan notere ca . 2000 nye 
medlemmer. Hovedpremien til den som 
vervet flest medlemmer - Omar Andreens 
tusjakvarell av ulv i norsk landskap (se 
over) - gikk til Trond A. Svensson, som 
skaffet forbundet 42 nye jedlemmer. 
Norges Naturvernforbund takker alle 
som deltok aktivt i kampanjen. 

HVEM ER 
MEST 

TROVERDIG? 

I Sverige er det nylig gjennomført en 
større undersøkelse over forholdet skog
bruk/publikum. En del av undersøkelsen 
gjaldt synet på troverdigheten av de for
skjellige informasjonskildene når det 
gjelder skog. De intervjuede ble stilt dette 
spørsmålet: 

«Anta at hver og en av de personer 
eller organisasjoner jeg her skal lese opp 
kom med en uttalelse om hvordan våre 
skoger skal brukes. Hvor stor tillit ville 
De ha til hver enkelt, angi hvilket svar
alternativ som stemmer best med Deres 
egen oppfatning.» 

Svarene fremgår av oppstillingen ne
derst på siden. Det mest iøynefallende 
trekket er at det svenske naturvernfor
bundet helt overlegent skiller seg ut som 
den mest pålitelige informasjonskilden i 
publikums øyne. Naturvårdsverket (som 
er det offentlige organ for natur- og miljø
vern i Sverige) ligger langt etter, men har 
dog litt større troverdigh~t enn skog
bruket selv, etter publikums oppfatning. 
Særlig interessant er det forresten å merke 
seg at Jordbruksministeren vekker langt 
mindre tillit hos det svenske folk når det 
gjelder skogbruksspørsmål enn Natur
vårdsverket. 

Tidsskriftet «Norsk Skogbruk» (utgitt 

av Det norske Skogselskap, Norsk Forst
mannsforening og Norges Skogtekniker
forbund), brakte nylig data fra under
søkelsen, bl. a. med nedenstående tabell. 
Vi gjengir noe av dette tidsskriftets kom
mentarer: 

«Det er all grunn til å studere denne 
tabellen noe nærmere. Man ser nemlig 
at representanter for forskjellige natur
verninteresser ligger klart på toppen 
sammen med næringens talsmenn. Dette 
er ikke overraskende med hensyn til den 
etter hvert nokså utbredte naturvern
tanken, som går som en rød tråd gjen
nom hele svarmønsteret i undersøkelsen. 
Mer overraskende er imidlertid den klare 
avstandtagen til de folkevalgte og til de 
selvvalgte informasjonskildene dagspres
se og TV, det er jo fra disse kilder 

Stor tro
verdighet 

Representant for 
Naturvårdsverket 16 

En middagsavis 
Representant for 

skogbruk og skogindustri 12 
TV 
En riksdagsmann 
Representant for 

en aksjonsgruppe 
Representant for 

Naturvernforbundet 
Den dagsavis De 

bruker il lese 
Jordbruksministeren 

4 
3 

18 

28 

4 
9 

man henter hoveddelen av sin informa
sjon om næringen. 

Fra næringens synsvinkel er tiltroen til 
representanter for skogbruk og skog
industri et godt tegn, lignende under
søkelser i USA viser nemlig en utbredt 
mistro mot næringens menn. 

Uansett, det var en rekke interessante 
resultater som framkom i den svenske 
undersøkelsen. Det er grunn til il tro at 
de fleste resultater gjerne kan overføres til 
norske forhold. Likevel er det kanskje 
grunn til il overveie om man skal forela 
en tilsvarende undersøkelse i Norge. Vi 
har før vært inne på behovet for il vite mer 
om publikums mening om dette og hint i 
forholdet mellom skogbruk og friluftsliv. 
Det er kan hende bryet og kostnaden 
verdt.» 

Ikke Ingen tro-
Ganske særskilt verdighet 
stor tro- stor tro- i det Vet 
verdighet verdighet hele tatt ikke 

lO 

48 
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28 
45 

5 
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2 
4 

35 31 13 4 

58 10 2 2 

33 
37 

43 
32 

17 
18 

2 
4 

35 



i 

TANKER OM NORSK BYGGESKIKK OG 

LANDSKAPSVERN 

DAGENS FERDIGHUSPRODUKSJON 
TILFREDSSTILLER IKKE KRAVET 
OM LOKALT SÆRPREG 

AV 

ANNEFI RODIN 


, Tegninger av EImer Rod,in 
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Fra Gudbrandsdalen, 

N år man sitter og blar i bokverket 
«Norsk Arkitektur gjennom ti

dene» kan det lett gå som det gikk med 
meg. Jeg fortapte meg i begeistring og 
beundring for det jeg så. 

Bilder av merkelige og spennende stav
kirker, av fjellgårder med torvtak som 
inntil selvutslettelse går i ett med land
skapet, lint grupperte store gårdsanlegg 
fra Gudbrandsdalen, langstrakte vakkert 
dimensjonerte Trøndelagshus, lave Jær
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Fra Nordland. 

stuer med stengjerder. Sørlandets hvit
malte skipper- og liskerhus og rødmalte 
våningshus. Tankene svevet videre av
gårde til steder man har bodd eller reist 
forbi, bilder farer gjennom hodet av hus 
som lyser hvitt i sommernatten, et tuntre 
og lukten av tjæret tømmer. Minner om 
en langsom vandring gjennom smale ga
ter med hvitmalte hus og sortglaserte 
taksten, en solhet døsig dag i Lillesand og 
bildet aven bakgård med svalgang og 
stall i gamlebyen i Fredrikstad. Og man 
husker strevet med å gråve frem en ned
snedd seterhytte på fjellet i påsken og gle
den ved å se husene ligge der så selvfølge
lige og fredelige når man kom tilbake fra 
skiturer. Det kanskje aller fineste i bildet 
når man sitter slik og fortaper seg i min
ner om hus og landskap er utsikten fra 
den rosemalte stua på Nystog, Austbø i 
Rauland, Herfra har man utsikt over 
skog, fjell og sjø og over grenda der de 
fleste gårdene er fredet av Riksantikva
ren. 

Man kunne ta med noen bilder av hus 
fra reiser ute i verden, afrikanske jordhyt
ter med stråtak, hus gravet og hugget inn 
i fjellet på en gresk vulkanøy, og man 
minnes den kolossale opphopningen av 
bygninger man skuet utover fra toppen 
av Empire State Building. 

Men så får det også være nok! 
Alle disse minner og bilder om hus kan 

føres tilbake til og er uløselig knyttet til 
spesielle steder og landskap, lys, værfor
hold og det arbeide menneskene som le
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GGESKIKKOG 


N år man sitter og blar i bokverket 
«Norsk Arkitektur gjennom ti

dene» kan det lett gå som det gikk med 
meg. leg fortapte meg i begeistring og 
beundring for det jeg så. 

Bilder av merkelige og spennende stav
kirker, av fjellgarder med torvtak som 
inntil selvutslettelse går i ett med land
skapet, fint grupperte store gårdsanlegg 
fra Gudbrandsdalen, langstrakte vakkert 
dimensjonerte Trøndelagshus, lave lær
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Fra Nordland. 

stuer med stengjerder. Sørlandets hvit
malte skipper- og fiskerhus og rødmalte 
våningshus. Tankene svevet videre av
gårde til steder man har bodd eller reist 
forbi, bilder farer gjennom hodet av hus 
som lyser hvitt i sommernatten, et tuntre 
og lukten av tjæret tømmer. Minner om 
en langsom vandring gjennom smale ga
ter med hvitmalte hus og sortglaserte 
taksten, en solhet døsig dag i Lillesand og 
bildet aven bakgård med svalgang og 
stall i gamlebyen i Fredrikstad. Og man 
husker strevet med å gråve frem en ned
snedd seterhytte på fjellet i påsken og gle
den ved å se husene ligge der så selvfølge
lige og fredelige når man kom tilbake fra 
skiturer. Det kanskje aller fineste i bildet 
når man sitter slik og fortaper seg i min
ner om hus og landskap er utsikten fra 
den rosemalte stua på Nystog, Austbø i 
Rauland. Herfra har man utsikt over 
skog, fjell og sjø og over grenda der de 
fleste gårdene er fredet av Riksantikva
ren. 

Man kunne ta med noen bilder av hus 
fra reiser ute i verden, afrikanske jordhyt
ter med stråtak, hus gravet og hugget inn 
i fjellet på en gresk vulkanøy, og man 
minnes den kolossale opphopningen av 
bygninger man skuet utover fra toppen 
av Empire State Building. 

Men så får det også være nok! 
Alle disse minner og bilder om hus kan 

føres tilbake til og er uløselig knyttet til 
spesielle steder og landskap, lys, værfor
hold og det arbeide menneskene som le
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Fra Jæren, 

vet i husene gjorde, Arkitektur eller det å 
planlegge og bygge et hus slik at det til
fredsstiller våre behov for å bo kan sees 
som et uttrykk for en livsanskuelse eller 
levemåte. 

Konger bor i slott omgitt av store par
ker, liskeren langs norskekysten finner en 
flekk til sitt hus lunt bak en knaus i sjø
kanten. Som man sitter slik og blar i bok
verket undres man på om det skulle være 
så ganske umulig å bygge videre på noen 
av disse glemte verdier, ta dem med inn i 
vår tid slik at de kan gi oss tilbake noe av 
den følelse av sammenheng som ble borte 
underveis . Alle hus kan kanskje mens de 
er helt nye virke fremmede i landskapet, 
men når de er bygget av mennesker med 
følsomhet og evne til innlevelse i den opp
gaven det er å bygge på det spesielle sted 
og med beskjedenhet nok til å innordne 
seg dette stedets landskap eller allerede 
eksisterende hus, vil man ikke oppleve 
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huset som noe fremmed , men som om det 
alltid skulle vært der. 

Med den voldsomme boligbyggingen 
som begynte efter krigen er det lett å for
stå at byggingen ble lite gjennomtenkt, 
man trengte boliger og det så hurtig og 
billig som mulig. Ut av denne planløshe
ten som hersket trengte tanken om en 
forenkling av byggeprosessene seg natur
lig nok frem. Man fikk typehusene eller 
ferdighusene og dermed kan man si at 
byggeskikken ble totalt forandret. I sin 

Fra Sørlandel. 
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iver med a rbeidet for å gjøre typehusene 
så rasjonelle som mulig, glemte man å ta 
hensyn til terrenget, til det eksisterende 
miljø husene skulle plasseres i. Man 
glemte i begeistringen over ny materialer 
som åpnet muligheter for nye konstruk
sjoner og ideer, å ta hensyn til mennes
kene som skulle bo i husene. Man kom 
med noe nytt og fremmed som sprengte 
tradisjonen. Og fordi disse husene ofte 
har en tilsynelatende såkalt lettstelt og 
praktisk planløsning og blir tilbudt til en 
overkommelig pris opponerte man ikke_ 

Samtidig kom en ekspansjon i offent
lig virksomhet, industri og næringsliv 
som hadde et stort behov for bygninger 
av alle slag utover hele landet. Skoler, sy
kehus, verksteder, fabrikker, bensinsta
sjoner og butikksentre, arealkrevende 
bygg hvor det som regel ble tatt lite hen
syn til landskap og miljø. Et eksempel 
blant utallige på dette kan et gamlehjem 
utenfor Arendal være. Her bygget man en 
stygg lireetasjes lysegrønn betongkloss 
tett ved et vakkert gammelt gårdsanlegg. 
Det hadde vel ikke vært umulig å gi de 
gamle et mykere og vennligere sted, mer i 
slekt med det de var vant til og som sam
tidig ville tilpasset seg landskapet og sør
landstrad isjonen . 

Det skulle være mulig å utarbeide ty
pehus som kunne gli mer ubemerket inn 
blant den eksisterende bebyggelse og som 
kunne gi nye boligfelt sammenheng med 

Fra Auslbø, Rauland. 
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huset som noe fremmed, men som om det 
alltid skulle vært der. 

Med den voldsomme boligbyggingen 
som begynte efter krigen er det lett å for
stå at byggingen ble lite gjennomtenkt, 
man trengte boliger og det så hurtig og 
billig som mulig. Ut av denne planløshe
ten som hersket trengte tanken om en 
forenkling av byggeprosessene seg natur
lig nok frem. Man ftkk typehusene eller 
ferdighusene og dermed kan man si at 
byggeskikken ble totalt forandret. I sin 

Fra Sørlandet. 
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iver med arbeidet for å gjøre typehusene 
så rasjonelle som mulig, glemte man å ta 
hensyn til terrenget, til det eksisterende 
miljø husene skulle plasseres i. Man 
glemte i begeistringen over ny materialer 
som åpnet muligheter for nye konstruk
sjoner og ideer, å ta hensyn til mennes
kene som skulle bo i husene. Man kom 
med noe nytt og fremmed som sprengte 
tradisjonen. Og fordi disse husene ofte 
har en tilsynelatende såkalt lettstelt og 
praktisk planløsning og blir tilbudt til en 
overkommelig pris opponerte man ikke. 

Samtidig kom en ekspansjon i offent
lig virksomhet, industri og næringsliv 
som hadde et stort behov for bygninger 
av alle slag utover hele landet. Skoler, sy
kehus, verksteder, fabrikker, bensinsta
sjoner og butikksentre, arealkrevende 
bygg hvor det som regel ble tatt lite hen
syn til landskap og miljø. Et eksempel 
blant utallige på dette kan et gamlehjem 
utenfor Arendal være. Her bygget man en 
stygg fireetasjes lysegrønn betongkloss 
tett ved et vakkert gammelt gårdsanlegg. 
Det hadde vel ikke vært umulig å gi de 
gamle et mykere og vennligere sted, mer i 
slekt med det de var vant til og som sam
tidig vi lle tilpasset seg landskapet og sør
landstrad isjonen. 

Det skulle være mulig å utarbeide ty
pehus som kunne gli mer ubemerket inn 
blant den eksisterende bebyggelse og som 
kunne gi nye boligfelt sammenheng med 

Fra Austbø, Rauland. 

de lokale byggetradisjoner. Man kunne 
tenke seg varianter av typehusene tilpas
set innlandets lange daler og fjell bygders 
byggeskikk, en Jærhustype, en type for 
fjordene og Vestlandet forøvrig (med 
tanke på den store utbygging som kom
mer til å foregå der i den nærmeste frem
tid). En type for Sørlandshus o. s. v. Da 
kan man kanskje unngå at den pregløse 
brunbeisede forstadsarkitekturen sprer 
seg ytterligere, nu som stadig flere områ
der legges ut til begyggelse . Det må ska
pes et ganske anderledes bevisst forhold 

til det å bygge uansett størrelse og det be
hov det skal dekke. Vi må se på en byg
ning som en del av landskapet og først og 
fremst spørre om hvordan den bør plase
res, hvilke materialer som skal brukes o. 
s. v. så den vil gjøre minst mulig vo ld på 
det naturlige landskap. Først når disse 
forhold er grundig vurdert kan man gå 
videre i den prosessen det er å pla'nlegge 
hus. 

En slik fremgangsmåte vil bli nødven
dig hvis vi vil hindre at norsk landskap 
blir en ren «landskapsslum» i fremtiden. 
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SAHEL 

- DEN ØKOLOGISKE KRISEN øo~
~ •• Jff 

For omkring 4000 år 
siden var størstedelen av Sahara vegeta
sjonsdekket. Skoger og savannelandska
per ga livsgrunnlag for et rikt dyreliv, og 
mennesker levde i store deler av området. 
Hulemalerier fra vest-Sahara beretter om 
samfunn som drev jakt og husdyrdrift. Så 
sent som 1200 f.Kr. beitet giraffer fortsatt 
på trær i de sentrale deler av Sahara, og 
ved Kristi fødsel var det ennå skogområ
der langt inne i den nåværende ørken. Si
den den gang har forholdene endret seg 
dithen at Sahara idag er verdens største 
ørken. Og prosessen fortsetter: Gjen
nomgående beveger ørkenen seg nå sør
over på bred front med etpar kilometer i 
året. 

Årsakene til ørkendannelsen 
er på langt nær entydige. I virkeligheten 
fins det neppe et enkelt svar på det som 
har skjedd. Imidlertid er det god dekning 
for å anta at to faktorer har virket i 
samme negative retning: Klimaet og 
mennesket. For 600~2300 år siden var 
det et fuktigere klima enn idag, og selv i 
Middelalderen var forholdene gunstigere 
enn i vår tid. Årsnedbøren må da ha vært 

omkring 400-450 mm, mot 20~250 mm 
mange steder idag. Men dette gir neppe 
den fulle forklaring. I betydelig grad må 
mennesket selv, med sine husdyr, ta skyl
den for overbeiting og erosjon. Dette er 
ikke bare et historisk fenomen, men i like 
stor grad et brennbart spørsmål i dagens 
krisesituasjon i Sahel , grenselandet mot 
ørkenen. 

Hva har skjedd? 
Krisetilstandene i Vest-Afrika er nå vel 
kjent gjennom dagspressen . Men denne 
krisen er ikke kommet som troll av eske. 
Etter relativt gunstige nedbørsforhold i 
Sahel-området 195HiO (som også la 
grunnlaget for optimistiske utvi klings
planer) fulgte tørrere år. Nomadefolkene 
og kvegholdeme som i 1950-årene eks
panderte mot nord, møtte økende van
skeligheter. Siden 1968 har en periode 
med ekstremt tørre år dominert, og grad
vis har krisetilstandene bygd seg opp i de 
sårbare marginalområdene : 

For det første har befolkningsveksten 
fortsatt. Tilveksten i de hardest rammede 
landene (Mali, Mauritania, Niger, Sene
gal , Tchad og Øvre Volta) ligger nå om

7' 


kring 1 .9-2.9 ~~; pr. år (en vekstrate på 
2.0% tilsvarer en fordoblingstid for be
folkningen på 35 år). Med befolknings
veksten følger økt husdyrhold og økt 
oppdyrkning av sårbare områder. 
(Mange a v de beste, og sikreste landbruks
områder i flere av disse land brukes til 
landbruksproduksjon for eksport, bl. a. 
til Europa). Med dette øker presset på 
naturgrunnlaget. Det samme gjelder hele 
samfunnets sårbarhet når en minimums
faktor som nedbøren i lengre tid ligger 
under <<normalen». 

Dette er noen av de grunnleggende år
saker til den pågående ødeleggelse av na
turgrunnlaget, og dermed også til de 
grenseløse menneskelige lidelser som nå 
finner sted iSahelområdet. 

Jordens steppe- og savannelandskaper 
har gjennom lang tid utviklet et vegeta
sjonsdekke og et dyresamfunn som i upå
virket stand er svært stabilt. Det er biolo
giske systemer som kan eksistere «i det 
uendelige» såfremt ikke alvorlige miljø-

Så sem som 1200 år f Kr. beitet giraffer 
på trær i sentrale deler av Sahara . Foto r( 
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kring 1 .9-2.9()~; pr. år (en vekstrate på 
2.0% tilsvarer en fordoblingstid for be
folkningen på 35 år). Med befolknings
veksten følger økt husdyrhold og økt 
oppdyrkning av sårbare områder. 
(Mange av de beste, og sikreste landbruks
områder i flere av disse land brukes til 
landbruksproduksjon for eksport, bl. a. 
til Europa). Med dette øker presset på 
naturgrunnlaget. Det samme gjelder hele 
samfunnets sårbarhet når en minimums
faktor som nedbøren i lengre tid ligger 
under «normalen». 

Dette er noen av de grunnleggende år
saker til den pågående ødeleggelse av na
turgrunnlaget, og dermed også til de 
grenseløse menneskelige lidelser som nå 
finner sted i Sahel området. 

Jordens steppe- og savannelandskaper 
har gjennom lang tid utviklet et vegeta
sjonsdekke og et dyresamfunn som i upå
virket stand er svært stabilt. Det er biolo
giske systemer som kan eksistere «i det 
uendelige» såfremt ikke a lvorlige miljø-

Så sent som 1200 år f Kr. beitet [{irafler 
på trær i sentrale deler av Sahara_ Foto rl 



forstyrrelser finner sted. Det gjaldt asia
tiske steppelandskaper, den nordameri
kanske prærie og de afrikanske steppe
og savanneområdene. 

Men knapt noen naturtype på J:orden 
har blitt dårligere forvaltet av mennesket 
enn slike gras- og buskmarksområder. 
Store deler av ørkenområdene i Midt
østen og Nord-Afrika viser resultatene av 
menneskets systematiske overbelastning 
ved jordbruk og husdyrbeite i slike områ
der. 

Også i vår tid fortsetter den ødeleg
gende prosessen flere steder i Afrika , til
dels med teknisk/økonomisk bistand 
utenfra i form av hjelpeprogrammer som 
sentrerer oppmerksomheten på kortsik
tige «utviklings»-prosjekter for økning av 

~r~ 

Økende vannbehov t-- Økende husdyrbehov Økende brensdbdlo~ 

l 
Øk,":i r.nnboring --; Økende hr ,rhOld 

C_-~V" 

Skader på vegewjonsdck kct 

l 
Rcdus..:-n planteproduksjon 

l 
ØrkcndanneJscr 

l 

Reduserte livsbetingelser for 
planter, dyr 0i mennesker 

Skjemaet viser grove trekk ved endel av 
de prosesser som i mange av Jordens tørre 
og halvtørre strøk/ører til, eller medvirker 
til okologiske sammenbrudd 
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husdyrhold og jordbruksavkastning, 
uten hensyn til de langsiktige økologiske 
konsekvensene. 

«I mange deler av verden, 
både i de utviklede og de underutviklede 
land, blir de halvtørre grasmarksområ
dene ødelagt i en takt som synes å være 
aksellererende. Overføringsprosessen av 
produktivt land til ørkenlignende øde
mark kan observeres på de fleste konti
nenter. - Over store områder medfører 
feilaktig forvaltning av husdyr eller vil t til 
for store bestander, overbeiting, ødeleg
gelse av vegetasjonen, erosjon og innvirk
ning på vannkretsløpet. De ødeleggelser 
som forårsakes kan bli av praktisk talt 
varig art. Noen få husdyrholdere kan 
oppnå kortvarig profitt ved å ødelegge en 
vegetasjons- og jord ressurs som ellers 
kunne gi langsiktige fordeler for mange. 

Kunnskap om hvordan slike landom
råder bør forvaltes er ofte tilgjengelige 
for regjeringsorganer i de berørte land. 
Effektiv anvendelse av denne kunnskap 
og effektiv kontroll m. h. l. arealbruk 
mangler imidlertid nesten alltid.» 

Dette er utdrag aven rapport, «Con
servation and Rational Use of the Envi
ronment», avgitt av FAO og UNESCO 
til ECOSOC i 1968. Og de økologiske 
spillereglene foren fornuftig utnyttelse av 
slike sårbare områder var utviklet av 
nord-amerikanske økologer allerede tid
lig i dette århundrede. 

Antilopene 
Mennesket i Sahel-områder er idag med i 
en uhyggelig økologisk sirkel. Flere men
nesker skaper behov for mer vann, bren
sel, husdyr og landbruksprodukter . Det 
presset som dette medfører på natur

gnmnlaget går mange steder gradvis over 
til en overbelastning som i sin tur reduse
rer menneskets livsbetingelser i området 
ytterligere. (Se forøvrig skjemaet). 

Ytterligere en tragedie knytter seg til 
denne prosessen. De dyrearter som fra 
naturens side er spesialutrustet til å klare 
seg i det vann fattige og karrige livsmiljøet 
i Afrikas tørre områder, er samtidig i ferd 
med å utryddes. Dette er ikke bare tra
gisk fordi arts-utryddelse i seg selv er be
klagelig. l like stor grad er det tragisk 
fordi flere av områdets antilopearter an
tagelig er de mest effektive kjøtt- og pro
teinprodusentene. De er tilpasset dette 
miljøet på en måte som overgår husdyre
nes, og de utnytter områdene på en måte 
som ikke skader naturgrunnlaget. 

Kuantilopen ( Alcelaphus buselaphus) 
var tidligere vanlig i hele Nord-Afrika. 
Nå er den utdødd. Sabel-oryxen (Oryx 
tao) var tidligere den tallrikeste arten av 
de større pattedyrene i områdene sør for 
Sahara. Idag er den en av Afrikas mest 
truede antilopea rter. Addaxen (Addax 
nasomaculatus) fantes tidligere over store 
deler av Sahara-området. Idag er det bare 
omkring tusen dyr tilbake . Flere eksemp
ler kunne nevnes. De viser alle menne
skets kortsyn thet og økologiske ufor
stand. 

Framtidsutsiktene 
Fra ulike hold er det skapt et inntrykk av 
at Sahel-krisens løsningeret spø rsmål om 
mer vann og f1ere brønner. Dette er en 
halv sannhet. Flere og dypere brønner gir 
bare grunnlag for kortsiktige løsninger. 
Isolert innsats av teknisk/økonomisk mt 
kan i verste fall forskyve og forverre pro
blemet, med ytterligere tragedier til følge. 
Dersom ikke vannprosjekter og annen 

utviklingsvirksomhet i disse områdene 
følges opp med kontroll av husdyrholdet, 
jordbruksvirksomheten og den generelle 
arealutnyttelsen, vil de negative fakto
rene slå til påny og påny. 

Den viktigste faktor som må under 
kontroll er befolkningsveksten. Den ska
per det presset som indirekte fører til 

Flere antilopearter er tilpasset det karrige 
miljøet i Aji-ikas tørre områder og utnytter 
delte miljøet bedre enn husdyr. B7ant disse 
artene er kuantilopene, SO/11 nå er u/ryddet 
i Nord-Afrika. Foto /1 
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grunnlaget går mange steder gradvis over 
til en overbelastning som i sin tur reduse
rer menneskets livsbetingelser i området 
ytterligere. (Se forøvrig skjemaet). 

Ytterligere en tragedie knytter seg til 
denne prosessen. De dyrearter som fra 
naturens side er spesialutrustet til å klare 
seg i det vannfattige og karrige livsmiljøet 
i Afrikas tørre områder, er samtidig i ferd 
med å utryddes. Dette er ikke bare tra
gisk fordi arts-utryddelse i seg selv er be
klagelig. l like stor grad er det tragisk 
fordi flere av områdets antilopearter an
tagelig er de mest effektive kjøtt- og pro
teinprodusentene. De er tilpasset dette 
miljøet på en måte som overgår husdyre
nes, og de utnytter områdene på en måte 
som ikke skader naturgrun nlaget. 

Kuantilopen (Alcelaphus buselaphus) 
var tidligere vanlig i hele Nord-Afrika. 
Nå er den utdødd. Sabel-oryxen (Oryx 
tao) var tidligere den tallrikeste arten av 
de større pattedyrene i områdene sør for 
Sahara. Idag er den en av Afrikas mest 
truede antilopearter. Addaxen (Addax 
nasomaculatus) fantes tidligere over store 
deler av Sahara-området. Idag er det bare 
omkring tusen dyr tilbake. Flere eksemp
ler kunne nevnes. De viser alle menne
skets kortsynthet og økologiske ufor
stand. 

Framtidsutsiktene 
Fra ulike hold er det skapt et inntrykk av 
at Sahel-krisens løsning er et spørsmål om 
mer vann og fl ere brønner. Delte er en 
halv sannhet. Flere og dypere brønner gir 
bare grunnlag for kortsiktige løsninger. 
Isolert innsats av teknisk/økonomisk art 
kan i verste fall forskyve og forverre pro
blemet, med ytterligere tragedier til følge. 
Dersom ikke vannprosjekter og annen 

utviklingsvirksomhet i disse områdene 
følges opp med kontroll av husdyrholdet, 
jordbruksvirksomheten og den generelle 
arealutnyttelsen, vil de negative fakto
rene slå til påny og påny. 

Den viktigste faktor som må under 
kontroll er befolkningsveksten. Den ska
per det presset som indirekte fører til 

Flere antilopearter er tilpasset det karrige 
miljøet i Afi-ikas tørre områder og utnytter 
del te mi(jøet bedre enn husdyr. S7ant disse 
artene er kuantilopene, SO/11 nå er utryddet 
i Nord-Afi-ika. Foto r[ 

økologisk overbelastning, og som slår ut i 
full styrke i perioder der miljøforholdene 
blir ekstreme. At mange av disse områ
dene er «tynt befolket» regnet pr. kvad
ratkilometer er uinteressant når arealene 
fra en biologisk synsvinkel er overbelas
tet. Den vanskelige oppgaven som de kri
serammede landene og vi i den like delen 
av verden her står overfor er derfor: 

- Videreføre, i flere år framover, hjel
peaksjoner som begrenser akutt mennes
kelig nød. 

- Økt bistand til integrerte langtids
prosjekter som tar tilstrekkelig hensyn til 

disse marginalområdenes økologiske sår
barhet og begrensninger. 

- Aktiv innsats for befolkningskon
troll. 

Sahel-tragedien er en gjentagelse av 
kriser som tidligere har rammet menne
sket gjennom 2000-3000 år. Idag rammer 
slike tragedier så hardt, fordi befolknin
gen er så stor. I vår tid har også de dystre 
erfaringene betydning for Jorden som 
helhet. De aktualiserer ikke minst det 
brennende spørsmålet om .når vi vil aks
epte re de økologiske spillereglene . og 1<\ 
konsekvensene av dem. ~ 



HVALROSSEN KOMMER 

TILBAKE TIL SVALBARD 


AV 
THOR LARSEN 
OG 
MAGNAR NORDERHAUG 

G år vi i land på Svalbard idag, fra Moffen i nord, til Tusen
øyane i sør, blir vi møtt av et trist syn. Store hauger med 

bein og kranier etter hundreder av hvalross dekker strendene. 
Minner om tidligere tiders massive hvalrossfangst der nord. 
Ofte var det bare skinnet og tennene de var ute etter. Skallen 
ble kappet med øks like bak tannfestet, mens hele den digre 
skrotten fikk ligge for fugl, rev og bjørn. Bestanden ble gradvis 
redusert til et minimum. Mange fryktet at hvalrossen ville bli 
borte for godt, og at de blekede beinhaugene skulle bli de· 
eneste vidnesbyrd om de store sjødyrene. 

«Vi skjøt 
forgjeves på dem til muskettene var øde
lagt og kruttet oppbrukt, hvorpå vi skjøt 
ut øynene deres med mindre våpen, slik 
at vi kunne komme fra deres blinde side 
og kløve skallen med økser. Men tross alt 
vi gjorde fikk vi bare drept femti av mer 
enn tusen.» 

Slik lyder beretninger fra den første, 
beskrevne hvalrossfangst på Svalbard. 

Hvalrosskirkegård på Moi/en. Foto Jan 
Michaelsen. 

Den fant sted på Bjørnøya, der et britisk 
fartøy landet en julidag i 1604. Dette 
markerte innledningen på hvalrossens 
blodige utryddelseshistorie på Svalbard. 

Utryddelsen av hvalrossen 
på Svalbard skjedde i flere faser. På 
1600-tallet var jakten spredt og usystema
tisk. Hvalrossen var da hovedsakelig 
bytte for britiske, franske, hollandske og 

dansk-norske fartøyer når hvalfangsten 
slo feil. På 1700-tallet kom russiske 
fangstmenn til Svalbard, og med dem 
startet en temmelig systematisk hvalross
jakt som varte fram til 1853. Fra begyn
nelsen av 1800-tallet overtok så gradvis 
nordmennene. Med deres innsats ble så 
Svalbards hvalross-stamme nesten totalt 
utryddet. Den avgjørende sluttfasen kom 
omkring århundreskiftet. Før den tid ble 

hvalrossen mest harpunert og avlivet med 
lanser på kloss hold. Fra nå av gjorde 
moderne rifler raskt fangsten mer enkel. 
Dyrene kunne da skytes på 20-30 meters 
hold. Dette førte ikke bare til at utryddel
sesprosessen gikk raskere, men også til at 
mange dyr gikk tapt, fordi de sank eller 
unnslapp i såret tilstand. 

Hvor stor hvalrossbestanden 
har vært på Svalbard vet vi ikke. Heller 
ikke kjenner vi detaljert til hvor store 
fangster som ble tatt på I 600-1 700-tallet. 

Ved begynnelsen av 1830-årene lå 
gjennomsnittsfangsten på ca. 1800 hval
ross i året, men resultatene varierte bety
delig fra et år til et annet, på grunn av 
varierende fangstinnsats og isforhold. 

Omkring 1886-90 var fangsten sunket 
til omkring 1 000 dyr pr. år. I perioden 
1901-05 var gjennomsnittet sunket til 
bare 53 dyr i året. 

Ifølge statistikker ble 17.543 hvalross 
bragt inn til Norge mellom 1871 - 1914. 
En del av disse ble imidlertid tatt i far\'an
nene rundt Frans Josefs Land og Novaja 
Semlja. 

I 1920-30-årene ble fortsatt endel 
hvalross tatt, men de tallrike flokkene 
langs Svalbards strender var forlengst 
borte. Tilbake lå bare hvite knokkelhau
ger som vitner om kortsyn og uforstand. 

Vernet av hvalrossen 
Allerede i mellomkrigsårene hevet det seg 
røster for beskyttelse av hvalrossen, men 
i likhet med andre naturvernideer som 
knyttet seg til Svalbard, vant de liten 
gjenklang. Etter krigen ble spørsmålet 
påny tatt opp, denne gang av sysselmann 
Balstad og Norsk Polarinstitutt. På tross 
av at hvalrossen da var praktisk talt ut
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dansk-norske fartøyer når hvalfangsten 
slo feil. På 1700-tallet kom russiske 
fangstmenn til Sva lbard, og med dem 
startet en temmelig systematisk hvalross
jakt som varte fram til 1853. Fra begyn
nelsen av 1800-tallet overtok så gradvis 
nordmennene. Med deres innsats ble så 
Svalbards hvalross-stamme nesten totalt 
utryddet. Den avgjørende sluttfasen kom 
omkring århundreskiftet. Før den tid ble 

hvalrossen mest harpunert og avlivet med 
lanser på kloss hold. Fra nå av gjorde 
moderne rifler raskt fangsten mer enkel. 
Dyrene kunne da skytes på 20-30 meters 
hold. Dette førte ikke bare til at utryddel
sesprosessen gikk raskere, men også til at 
mange dyr gikk tapt, fordi de sank eller 
unnslapp i såret tilstand. 

Hvor stor hvalrossbestanden 
har vært på Svalbard vet vi ikke. Heller 
ikke kjenner vi detaljert til hvor store 
fangster som ble tatt på 1600-1700-tallet. 

Ved begynnelsen av 1830-årene lå 
gjennomsnittsfangsten på ca. 1800 hval
ross i året, men resultatene varierte bety
delig fra et år til et annet, på grunn av 
varierende fangstinnsats og isforhold. 

Omkring 1886-90 var fangsten sunket 
til omkring I 000 dyr pr. år. l perioden 
190 l-OS var gjennomsnittet sunket til 
bare 53 dyr i året. 

Ifølge statistikker ble 17.543 hvalross 
bragt inn til Norge mellom 1871-1914. 
En del av disse ble imidlertid tatt i farvan
nene rundt Frans Josefs Land og Novaja 
Semlja. 

l In0-30-årene ble fortsatt endel 
hvalross tatt, men de tallrike flokkene 
langs Svalbards strender var forlengst 
borte. Tilbake lå bare hvite knokkel hau
ger som vitner om kOrlsyn og uforstand. 

Vernet av hvalrossen 
Allerede i mellomkrigsårene hevet det seg 
røster for beskyttelse av hvalrossen, men 
i likhet med andre naturvernideer som 
knyttet seg til Svalbard, vant de liten 
gjenklang. Etter krigen ble spørsmålet 
påny tatt opp, denne gang av sysselmann 
Balstad og Norsk Polarinstitutt. På tross 
av at hvalrossen da var praktisk talt ut

ryddet, vakte fredningsforslaget kritikk 
og motstand. I en uttalelse til forslaget 
fra Tromsø Skipperforening, Nord
Norges Rederiforening og Arktisk For
ening i Tromsø i 1949, heter det for ek
sempel: «Fredning av hvalross kan ikke 
anbefales og må på det sterkeste fra
rådes.» - - - I 1952 ble imidlertid hval
rossen på Svalbard totalfredet. 

Men hvalrossens skjebne hang i en 
tråd. Ingen visste hvor mange som var 
tilbake, eller om det var tilstrekkelig til å 
bygge opp en ny bestand. Først i 
1960-årene fikk vi noen svake holde
punkter. Mellom 1960 og 1969 ble det 
observert i alt 37 hvalross på Svalbard. 
Av disse var ~ observasjoner av hunner 
med unger. Etter alt å dømme var det til
bake en bestandsrest som hadde overlevd 
oppe i de mest ekstreme og utilgjengelige 
deler av øygruppen (de nordøstre delene). 
Og om dette skulle begynnelsen av 
1970-årene bringe betydningsfulle ny
heter. 

Sommeren 1970 
ble omkring 50 hvalross sett ved Kvitøya, 
og dessuten forelå en usikker rapport om 
lO-IS dyr fra Tusenøyene. Fra 1971 
forelå etpar enkeltobservasjoner fra 
nordvestområdene, og i 1972 ble det sett 
tre hvalrosser ved Tusenøyene og om
trent ti dyr i Murchinsonfjorden på Nor
daustiandet. 

Men sommeren 1973 kom så et virke
lig «gjennombrudd». Det løp da inn flere 
meldinger om hvalrossflokker på 25-40 
individer på den gamle hvalrossplassen 
Moffen, og ved sørspissen av Edgeøya 
ble det sett en flokk på 12 dyr. Samtidig 
opererte to ishavsskuter rundt Kvitøya, 
og begge observerte hvalross. Skipper P. 

Stark på m/s «Fortuna» skriver: «Seks 
nautiske mil nord av Kræmerpynten fant 
vi noen strimler med tildels bra is, der 
observerte vi store mengder hvalross, 
opptil seksti på ett flak. Vi anslo samlin
gen til minst tre hundre, men sannsynlig
vis var det adskillig flere .» 

Cand. real T. Benjaminsen fra Fiskeri
direktoratets Havforskningsinstitutt var i 
samme område kort tid etter med far
tøyet m/s «Aarvak». Han rapporterte da 
om minst 300 hvalross i 25- 30 flokker 
med forholdsvis mange unger. 

Status 
En kan kanskje spørre om de siste årenes 
hvalrossobservasjoner skyldes økt ekspe
disjonsaktivitet på Svalbard og større 
oppmerksomhet omkring hvalrossen. 
Men ekspedisjonsvirksomheten har i de 
siste ti år i en stor utstrekning vært kon
sentrert nettopp omkring de nordlige og 
østlige deler av Svalbard, der hvalrossen 
idag hører hjemme. Økningen i antall ob
servasjoner synes å være reell og gir god 
grunn til optimisme. 

Denne økningen skyldes utvilsomt 
flere forhold . For det første har selve 
fredningen og den avtagende seIfangst
virksomheten i Svalbardområdet ført til 
at den lille bestandsresten har fått være i 
fred og fått bedre livsbetingelser. En viss 
fonmering i Svalbardområdet må dess
uten ha funnet sted, selv om dette vanske
lig kan gi den hele forklaring . Hvalros
sen, som vanligvis blir kjønnsmoden først 
i S-6-årsalderen, får bare en unge hvert 
annet til tredje år. Forklaringen ligger 
nok delvis også i at det er rimelig å be
trakte Svalbard og Frans Josefs Land
området som en naturlig økologisk en
het. l Frans Josefs Land-området ble 
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hvalrossen også utsatt for beskatning tid
ligere, men bestanden klarte seg antagelig 
der bedre enn på Svalbard. Det er derfor 
grunn til å regne med at hvalrosser fra 
Frans Josefs Land har bidradd til den po
sitive bestandsutviklingen som nå finner 
sted på Svalbard. 

Forholdene for nykolonisering på 

Svalbard burde nå være gode. En med

virkning til dette er blant annet etablerin

gen av de nye vemeområdene på Sval

bard i 1973. Av særlig stor betydning i 

denne forbindelse er de to store reserva

tene Nordaust-Svalbard naturreservat og 
Søraust-Svalbard naturreservat, som 
dekker de viktigste tilholdsstedene for 
hvalross på Svalbard idag. 

Utviklingen må følges 

Selv om observasjonene av hvalross i 

Svalbardområdet nå viser en gledelig øk

ning, bør vi ikke slå oss til tåls med dette. 

Nettopp i denne fasen er det viktig å følge 

den videre bestandsutviklingen, for å se 

hvordan dyrene formerer seg, hvilke nye 
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områder som taes i bruk , hvor de trekker 
m.m. 

Hvalrossen, som lever av muslinger, er 

knyttet til grunne kystområder. De gamle 

hvalrossplassene på Svalbard har nå i 

mange år fått ligge ubrukt, og det er 

grunn til å anta at næringsgrunnlaget for 

hvalrossen idag bør være godt (dersom 

ikke uforutsette næringskonkurrenter i 

mellomtiden har utnyttet plassen). 


Arbeidet med å følge hvalrossbestan
den på Svalbard bør i årene framover dri
ves langs to linjer. Dels bør det igangset

tes systematiske, langsiktige registre
ringsprogrammer (der antagelig flyteIlin
ger bør inngå), dels bør forvaltningen av 
hvalrossbestanden skje i nøye sammen
heng med opplegget av den generelle for
valtning av nasjonalparkene og naturre
servatene på Svalbard. 

MO/Slående side: 

Observasjoner av hvalross · ved Svalbard 

/960-73. For hvert år er angitt i hvilke 

sek tarer observasjoner har vært konsen

trert. Hvalrossens viktigste tilholdssteder 

i sektorene fl og IV. 

Nedenfor: Hvalross på Svalbard. Foto: 

E. M. Haugen. 
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områder som taes i bruk, hvor de trekker 
m.m. 

Hvalrossen, som lever av muslinger, er 
knyttet til grunne kystområder. De gamle 
hvalrossplassene på Svalbard har nå i 
mange år fått ligge ubrukt, og det er 
grunn til å anta at næringsgrunnlaget for 
hvalrossen idag bør være godt (dersom 
ikke uforutsette næringskonkurrenter i 
mellomtiden har utnyttet plassen). 

Arbeidet med å følge hvalrossbestan
den på Svalbard bør i årene framover dri
ves langs to linjer. Dels bør det igangset

tes systematiske, langsiktige registre
ringsprogrammer (der antagelig flyteIlin
ger bør inngå), dels bør forvaltningen av 
hvalrossbestanden skje i nøye sammen
heng med opplegget av den generelle for
valtning av nasjonalparkene og naturre
servatene på Svalbard. 

Motstående side: 

Observasjoner av hvalross ved Svalbard 

1960-73. For hvert år er angitt i hvilke 

sektorer observasjoner har vær/ konsen

trert. Hva/rossens viktigste tilholdssteder 

i sektorene Jf og IV. 

Nedenfor: Hvalross på Svalbard. Foto: 

E. M. Haugen . 

Noen vil frykte at krypskytteriet vil 
kunne tilta når hvalrossen nå langsomt er 
i ferd med å ta seg opp. Men oppsynet der 
nord blir gradvis bedre, og forholdene er 
temmelig gjennomsiktige, ikke minst på 
grunn aven økende naturverninteresse 
og den positive interesse og oppmerk
somhet som hvalrossen i vår tid møtes 
med fra den stedlige befolkningen og 
andre som har sitt virke på Svalbard. 

Hvalrossens framtid 
på Svalbard burde med andre ord nå for
tone seg noenlunde lys. Men lang tid vil 
gå før resultatene av menneskets 

3S0-årige uvett og rovdrift kan leges. Vi 
må imidlertid kunne håpe og tro at hval
rossens gradvise tilbakekomst vil bli en 
ny, ve rdifull berikelse av naturen på øy
gruppen, og et nytt bevis på betydningen 
av å beskytte Svalbard, et av den nordlige 
halvkules siste, og mest enestående vill
marksområder. 

Hvalrossens skjebne på Svalbard er 
også et eksempel på at lykken noen gan
ger kan være bedre enn forstanden. Men 
vi gjør neppe klokt i å stole på lykken 
også i lignende saker. Da er det bedre å 
erkjenne rekkevidden av våre inngrep i 
naturen og å ta konsekvensen av det. ** 
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JOHN GUSTAVSEN 

NYE SLAG MOT 
NORDKALOTTEN 


N å satses det store penger på å selge 
Nordkalotten. Mye av det euro

peiske og det amerikanske kontinent er 
tilgriset og ødelagt. I Sveits og Østerrike 
har turismen forårsaket store natur- og 
kulturødeleggelser. Landene faller som 
attraksjonsmåL Den rikeste del av verden 
vil ikke lengere velte seg i det søppelet 
den har kastet fra seg. De siste naturom
råder skal nå brukes ut. Kynisk kapital 
slår til, bryter seg fram. I Spania er stren
dene ødelagt, små fiskelandsbyer rasert 
av euro-kapitalen. Skylinen på Costa del 
Sol huser Europas øvre middelklasse. Su
perklassen er for lengst på orientalske 
cruise eller arktiske safari. Nå rettes skyt
set mot Nordkalotten. 

«SAS slår et slag for Nordkalotten» 
leser jeg i Finnmark Dagblad 14. februar. 
SAS akter å starte en kampanje. Det 
heter så smukt og fordekt at «Kampanjen 
har til hensikt å informere et internasjo
nalt publikum om en del av Europa hvor 
man fremdeles kan finne frisk og uberørt 
natur og hvor man kan feriere på en sunn 

og helsebringende måte i naturskjønne 
omgivelsem. I det man kaller «verdens 
mest siviliserte ødemark>i. Kampanjen 
har startet alt - bl. a. er det sendt ut en 
brosjyre trykt i 200 000 eksemplarer. 
Klart er det - SAS slår på stortromma -
Nordkalotten skal selges. 

«Top of Europe»-brosjyren er kommet 
meg i hende. Vakkert, vidunderlig - noe 
for amerikanere med dollar , for tyskere 
feite av mark. Ganske riktig - i topp-de
sign på kostbart papir (brosjyren koster 
mange ganger det en gjennomsnitts-inder 
daglig tjener) står ordene som skal fange 
overklassen - for dette er det bare disse 
som har råd til: «Mens økologene over 
hele verden er alaImert av forurensnings
problemene forårsaket av røyk, søppel, 
trafikksammenbrudd, industrieJt avfall
er det en behagelig tanke at det i det 
minste er 110000 kV.miles i Europa hvor 
Mor Jord fortsatt regjerer suverent. 
Dette er området i Skandinavia nord for 
Polarcirkelen. Dette er toppen av Eu
ropa!» 

Det er forresten nere enn SAS som 
skal selge Europatoppen. «Top of Eu
rope News» heter et blad som trippelal
liansen Wikberg, Persson og Anderson i 
Luleå står som utgivere av. Bladet sirku
lerer i et opplag på ISO 000 og er engelsk
språklig. Nordkalotten betegnes her som 
«det nye ferielandet» og «det uødelagte 
Europa». Invitasjonene til rikmanns
klubben er klare. SAS er forøvrig med 
på distribusjonen av produktet. 

I voldsomme ordelag loves alle bedre 
helse, mer styrke, større skjønnhet, en ny 
ungdom - iblandet ny turer, biltripper, 
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Det er forresten flere enn SAS som drinker og nytt av året (?) - go-go-girls. er slutt på naturen. «På toppen av Eu
skal selge Europatoppen. «Top of Eu Det er ikke bare naturen som prostitueres ropa kan du møte en ung mann med en 
rope News» heter et blad som trippelal på Nordkalotten. «Vi har laget denne ryggsekk - han spaserer med lange be

MOT 	 liansen Wikberg, Persson og Anderson i avisen for å gjøre deg lykkelig!» stemte skritt i fjellene». Det er ikke hvem
Luleå står som utgivere av. Bladet sirku Lykken er selvsagt det søte liv, vak som helst som deltar i salget av fjell
lerer i et opplag på 150 000 og er engelsk lende mellom barbarisk sauna og billige eventyret. «Det er Sveriges nye konge,OTTEN språklig. Nordkalotten betegnes her som barer, i jomfruelig terreng med små is Carl XVI Gustaf». VIPs tråkker her, dvs. 
«det nye ferielandet» og «det uødelagte havspiker. Man mikser en dasj same med meget viktige personer - Kekkonen, 
Europa». Invitasjonene til rikmanns dasjer av nye drinker, juggel og sper på Palme, men merkelig nok ikke Bratteli. 
klubben er klare. SAS er forøvrig med med litt sex - så får man dette - «Europas Jeg tipper han har nok med runden forbi 
på distribusjonen av produktet. siste villmark». Reiselivet står i jom Ullevålseter. 

I voldsomme ordelag loves alle bedre fruens tegn, så lenge det varer. Dette friske og morsomme bladet - det 
helse, mer styrke, større skjønnhet, en ny Med undring kan en lese om alt fin har kommet jevnt ut de siste årene- satser 
ungdom - iblandet f1yturer , biltripper, folk som har tråkket her hvor det snart selvsagt også på fjell-indianerne . EJler for 

o å selge og helsebringende måte i naturskjønne 
et euro omgivelser». I det man kaller «verdens 
tinent er mest siviliserte ødemark». Kampanjen 

sterrike har startet alt - bl. a. er det sendt ut en 
atur- og brosjyre trykt i 200 000 eksemplarer. 
Iler som Klart er det - SAS slår på stortromma 
v verden Nordkalotten skal selges. 
søppelet «Top of Europe»-brosjyren er kommet 
aturom meg i hende. Vakkert, vidunderlig  noe 

kapital for amerikanere med dollar , for tyskere 
er stren feite av mark . Ganske riktig - i topp-de
er rasert sign på kostbart papir (brosjyren koster 
~osta del mange ganger det en gjennomsni tts-inder 
asse. Su daglig tjener) står ordene som skal fange 
'ientalske overklassen - for dette er det bare disse 
ttes skyt som har råd til: «Mens økologene over 

hele verden er alarmert av forurensnings
alotten» problemene forårsaket av røyk, søppel, 

. februar. trafikksammenbrudd , industrielt avfall -
nje. Det er det en behagelig tanke at det i det 
mpanjen minste er 110000 kV.miles i Europa hvor 
ternasjo Mor Jord fortsatt regjerer suverent.. 
opa hvor Dette er området i Skandinavia nord for 
o uberørt Polarcirkelen. Dette er toppen av Eu

en sunn ropa!» 
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å bruke teksten, «like så fascinerende og 
interessante som indianerne». En rekke 
feilaktige og halvsanne framstillinger og 
informasjoner om samene spres utover i 
teksten. Samene fisket her oppe for 15 
tusen år siden, de joiker dagen lang og 
den som hører det, slår brått av både ra
dio og TV. Dessuten er samene blitt ri
kere, noen lever som and re mennesker i 
forstedene, har fargefjernsyn og adski ll
ige badeværelser. Og for noen år siden 
var det en velholden same som forærte 
sin datter en Porse sportsvogn idet hun 
tok eksamen. Folkeopplyserne har neppe 
snust i likningsprotokollene eller festet 
seg ved bolignøden på kalotten, langt 
mindre brydd seg om den rasering av næ
ringsgrunnlaget for lokalbefolkningen 
som turismen har ført til. Tvert om opp
fordres det til jakt, også på samene - sær
lig gjelder det å snike til seg samebryllup. 

Litt etnografi krydrer bildet. Vi vet i 
dag litt om skoltesamenes tragiske 
skjebne, takket være bl. a . Kåre Holts 
vakre bok «Folket ved Svanesjøen». 
Skoltesamene står på utryddingens rand, 
men i turistbladet forsikres det at «skol
tene har levd omkring i uminnelige tider 
og det vil kreve mer enn presset fra mo
derne sivilisasjon å stryke dem ut». 

J alt er falsumene mange. På Polar bar 
Ueg gjetter det er i Bodø) møter du norske 
fiskere som nylig har returnert etter en 
måneds havseilas til Grønland, samer i 
fargesprakende klær som har kommet 
ned fra fjellene for å sluk ke tørsten og 
gruvearbeidere som feirer en lykkelig uke 
i gruvegangene. Muligens kan slik t virke 
lokkende på den livstrette euro-amerika
ner? Stoffet gir mi ldt sagt et fortegnet 
bilde av hardt arbeidende folk. 

Naturlig nok lokkes det med vi lle dyr 

ved siden av ville innfødt. En finner f. 
eks: «Det er mange hundre bjørner på 
toppen av Europa og det er store sjanser 
for at du vil få seen eller flere». 

En bør prinsipielt stille seg meget kri
tisk til slike PR-framstøt, enten det er 
SAS eller andre som står for dem. Det er 
påfallende at flyselskapet SAS nå plutse
lig står fram som informator og kampan
jeleder for et «slag» mot Nordkalotten. 
Selskapet startet sterkt ved årsskiftet med 
en artikkel i sitt eget blad «Scanorama» 

. om sølvsmedparet Juhls som f. eks. sa
misk institutt i Kautokeino har protestert 
mot. Jeg hevder at artikkelen var egnet til 
å bygge opp under fordommer om sa
mene og at den bar ved seg ikke så lite av 
europeisk ku ltur-arroganse. Jeg frykter 
at SAS er med på et slag mot befolkninga 
i den fjerde verden. Hva har ikke skjedd 
med indianerne i USA, esk imoene i Ca
nada og Grønland og mange andre mino
riteter? Falske fremstillinger av and re 
folks natur og kultur kan føre til utryd
ding. Den massive formen for turisme 
som vi øyner med dette, er et slikt signal. 
Bare når man forakter andre folk kan 
man framstille dem foraktelig. 

Når noen hevder at de vil slå et slag for 
Nordkalotten eller andre U-land, virker 
det ofte fariseisk, og særlig gjør det så 
denne gangen. Helst vil man slå et slag 
for sin egen økonomi enn si profittbe
gjær. 

Reiselivsnæringa har stadig hevdet at 
det er svært så fruktbare saker man driver 
med. Nå ha Finnmark fylke presentert ei 
utredning, som viser at fy lket f. eks. tapte 
I Y:z million kroner på den utenlandske 
turismen og at fylkets nettovinst av det 
hele kan dreie seg om høyst 5 millioner 
kroner. Regninga viser også at skattebe

talerne i fylket må bære de hardeste utgif
tene som reiselivet påfører i form av vei- . 
slitasje , subsidier på mat, utgifter ved tra
fikkulykker m. m. Dessuten kommer 
kostnadene ved forsøpling og forgiftning 
i naturen. Tar man så med den mengde av 
bær, fisk og vi lt som turistene tar med seg 
ut av fy lket uten å betale nevneverdig for 
det, kan det hende Finnmark alene sitter 
ti lbake med et netto tap som må skrives 
med åtte sifre. 

En bør på ingen måte avvise reisel iv og 
bruk av naturen. Samvær mellom men
nesker er mer enn noensinne nødvendig, 
bruk av naturen for stressete bymennes
ker er o fte en utflukt i eget sinn som kan 
bygge inn styrke fo r et nytt arbeidsår. 
Derfor er det dobbelt beklagelig at da
gens turisme med dens uheldige former 
ska l få utvikle seg og bre seg fra konti
nent til kontinent. Det hele er blitt en 
rastløs konsumsjon som ofte ender med 
at den reisende er mer redusert etter ut
flukten. 

Det utspi llet vi her har festet oss med 
kan sammenliknes med prostitusjon. 
Man legger opp til kynisk utnytting av 
den nakne natur. Alt som heter respekt, 
føle lse, solidaritet og omsorg slettes ut. 
Den reisende opplever en impotens ved at 
hun både blir ute av stand til å føle noe 
for landet og dets folk og til å leve med 
dets egenskaper. Man tar for seg av den 
utstilte. Det verste av alt er jo her at den 
prostituerte ikke får særlig igjen av utbyt
tinga. 

Industriturismen synes i øyeblikket å 
vil le klore seg fast på Nordkalotten. Så 
snart den har hentet det som er av profitt, 
må vi regne med at den forsvinner like 
glatt som den nå prøver å smyge seg inn . 

~ 

SKOGBRUKETS 
INNFL YTELSE PÅ 
BIOTOPENE 

Viltste/lkonsulent ARNE GABRIELSEN 
ha;-pel Landbruks/orlaget utgitt en 
inslrukliv bok , «Viltbiotoper - Skjøtsel 
Of( vern». Denne artikkelen er el kapitel 
i boka, illustrert med tegninger av Rudoll 
Vie. 

H itti l har skogbrukets innflytelse på 
biotopene og dermed på dyre livet 

vært tilfeldig og blindtvirkende. Det er 
Ile re årsaker til det: 

For det første har lov om skogvern og 
skogproduksjon til nå ingen bestemmel
ser om at det samtidig med skogbruket 
skal tas hensyn også til dyrelivet, til bio
topene. 

For det andre har skogbrukerne fram 
til de senere år fått en mangelfull under
visning både om vilkårssammenhengen 
mellom skogbruk/dyreliv og om hvordan 
markene og skogbildet helst bør se ut for 
best mulig å dekke dyrelivets generelle 
krav. 

For det tredje har skogbruket, som 
alle andre næringer, vært ledet av rene 
økonomiske siktemål. 

Skogbrukets lavtynninger 
Skogbrukerne gikk mange steder inn for 
lavtynninger på kar rige, tørre marker. 
Hele skogbildet virket ryddig og gjen
nomluftet og lok seg pent ut. På slike 
marker var mulighetene til beskyttelse fra 
før meget svake. Etter at tynningene var 
gjennomført, gav særlig de flate markty
per ingen beskyttelse i det hele tatt. Man 

~ 

~ ~}
( 

framelsk 
male for 
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turisme Det utspillet vi her har festet oss med visning både om vilkårssammenhengen 
signal. kan sammenliknes med prostitusjon. mellom skogbruk/dyreliv og om hvordanIIk kan Man legger opp til kynisk utnytting av markene og skogbildet helst bør se ut for 

den nakne natur. Alt som heter respekt, best mulig å dekke dyrelivets generelle 
slag for følelse, solidaritet og omsorg slettes ut. krav. 
, virker Den reisende opplever en impotens ved at For det tredje har skogbruket, som 
det så hun både blir ute av stand til å føle noe alle andre næringer, vært ledet av rene 
et slag for landet og dets folk og til å leve med økonomiske siktemål. 

ofittbe- dets egenskaper. Man tar for seg av den 
utstilte. Det verste av alt er jo her at den Skogbrukets lavtynninger 

,vdet at prostituerte ikke får særlig igjen av utbyt Skogbrukeme gikk mange steder inn for 
driver tinga. lavtynninger på karrige, tørre marker. 

,ntert ei Industri turismen synes i øyeblikket å Hele skogbildet virket ryddig og gjen
,s. tapte ville klore seg fast på Nordkalotten. Så nomluftet og tok seg pent ut. På slike 
andske snart den har hentet det som er av profitt, marker var mulighetene til beskyttelse fra 
av det må vi regne med at den forsvinner like før meget svake. Etter at tynningene var 
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attebe- per ingen beskyttelse i det hele tatt. Mann .--------. 
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dyrelivsvennlig enn den skjøttede skogen. 
Selv om naturskogen jevnt over er mer 
frisk/fuktig enn den skjøttede skogen, er 
variasjonstilbudet (randvirkningen) sva
kere enn i den skjøttede. Variasjonsgra
den er en indikator for markenes'skikket
het for dyreliv, 

Det synes likevel klart at de store/later 
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(antydningsvis fra ca. 50 dekar og der
over), alt etter den form og den avgrens
ning t1atene har, er mer og mindre skade
lige sett ut fra de generelle krav til dyreliv, 
Ved snauhogst over store t1ater Gemes 
umiddelbart all beskyttelse og i tørre om
råder vil heller ikke t1atene ha noe emæ
ringsti I bud på flere år. 

Hvis kantdekningen er god kan nok 
skogsfugl, hare, rådyr bl. a. bruke den 
aller ytterste brem av de store flater. 

Flatehogst vil undertiden føre til at 
spillplasser for storfugl raderes bort. 
Man kjenner ikke nok til å vite hvilke 
virkninger dette har for storfuglen, men 
noe positivt synes det vanskelig å si om 
det. 

Som ledd i ensaIderskogbruket har det 
også fram mot de siste år vært allminnelig 
å rydde flatene hardt, dvs, man Gerner 
gjenstående busker, kratt og dessverre 
ofte også enkeltstående eller endog skjer
mer av f. eks. bjørketrær. En slik hard 
rydding av på forhånd store fl ater for
sterker i vesentlig grad skadeinntrykket 
av flatene. 

Med den tilfeldighet som har rådd vis
a-vis dyrelivet, er det bare naturlig at fla
tenes form og avgrensning ofte er blitt 
svært uheldig. 

Det lar seg ikke bortforklare at det 
økonomiske, og fra dyrelivssynspunkt 
blindtvirkende skogbruk, mer generelt 
har framskaffet en større variasjons
bredde enn naturskogen. Vi sikter her 
først og fremst til flatl!skoghrukets varia
sjonsskapende og planteforyngende e}](>/((. 
Og generelt sett er det hittil mest hogd 
relativt små t1ater. Det henger først og 
fremst sammen med at de fleste eiendom
mer er små, men det henger også sammen 
med topografiske forhold. De små hyp
pige åpninger i tidligere ensartet skog har 

øverst,' Inntil videre er øksa ofte vill
bio IOpenes farligste ,fiende. 
Til venstre . Hvor del er litt kratt og bus
kas..finner viltet dekning og trivsel. 
Motslående side,' Biotoper/ vann/skogbruk 
- et visst konfliktforhold. 

ført til en utilsiktet foryngelse av bær, 
gras og lauvkratt på flatene samtidig med 
en klart større og gunstigere randsoneef
fekt enn den vi finner i naturskogen. 

Ikke uten gnmn legges det stor vekt 
nettopp på flateskogbruket og beitefor
yngeisen når f. eks. elgoppgangen siden 
1940-tallet skal søkes forklart. (En rekke 
andre forhold spiller også her inn .) 

Bekjempelse av Jam'skog 
Bekjempelsen av lauvskogen til visse pe
rioder er direkte viltfiendtlig. Skogbru
kerne har gjennom årene med øksas hjelp 
hogd jerpa ut aven rekke biotoper. Det 
samme har hendt med orrfuglen sine ste
der. Rugemulighetene for hu/lrugerne er 
over store områder blitt Gernet gjennom 
ulike hogstinngrep. En meget betenkelig 
utvikling, som biologisk vurdert også an
takelig rammer skogbruket selv i sin tur. 
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Hvis kantdekningen er god kan nok 
skogsfugl, hare, rådyr bl. a. bruke den 
aller ytterste brem av de store flater. 

Flatehogst vil undertiden føre til at 
spillplasser for storfugl raderes bort. 
Man kjenner ikke nok til å vite hvilke 
virkninger dette har for storfuglen, men 
noe positivt synes det vanskelig å si om 
det. 

Som ledd i ensaIderskogbruket har det 
også fram mot de siste år vært al lminnelig 
å rydde flatene hardt, dvs. man fjerner 
gjenstående busker, kratt og dessverre 
ofte også enkeltstående el ler endog skjer
mer av f. eks. bjørketrær. EI1 slik hard 
rydding av på forhånd store flater for
sterker i vesentlig grad skadeinntrykket 
av flatene. 

Med den tilfe ldighet som har rådd vis
a-vis dyrelivet, er det bare naturlig at fla
tenes fonn og avgrensning ofte er blitt 
svært uheldig. 

Det lar seg ikke bortforklare at det 
økonomiske, og fra dyrelivssynspunkt 
blindtvirkende skogbruk, mer generelt 
har framskaffet en større variasjons
bredde enn naturskogen. Vi sikter her 
først og fremst til/laleskogimlkets v({riC/
~jol1sskapende og plante/oryngende efj'ekl. 
Og generelt sett eI~ det hittil mest hogd 
relativt små flater. Det henger først og 
fremst sammen med at de fleste eiendom
mer er små, men det henger også sammen 
med topografiske forh,old. De små hyp
pige åpninger i tidligere ensartet skog har 

ø verSl: Inn til videre er øksa O/le vill

biotopenes/arligste/iend('. 

Til venstre: Hvor det er lill kratt og bus

kas../il1ner vilt('t dekning og trivsel. 

Motslående side: Biotoper/vann/skogbruk 

- el visst konfliktforhold. 


ført til en utilsiktet foryngelse av bær, 
gras og lauvkratt på flatene samtidig med 
en klart større og gunstigere randsoneef
fekt enn den vi finner i naturskogen. 

Ikke uten grunn legges det stor vekt 
nettopp på flateskogbruket og beitefor
yngelsen når f. eks. elgoppgangen siden 
l 940-tallet skal søkes forklart. (En rekke 
andre forhold spiller også her inn.) 

Bekjempelse av lauvskog 
Bekjempelsen av lauvskogen til visse pe
rioder er direkte viltfiendtlig. Skogbru
kerne har gjennom årene med øks as hjelp 
hogd jerpa ut aven rekke biotoper. Det 
samme har hendt med orrfuglen sine ste
der. Rugemulighetene for hullrugerne er 
over store Områder blitt fjernet gjennom 
ulike hogstinngrep. En meget betenkelig 
utvikling, som biologisk vurdert også an
takelig rammer skogbruket selv i sin tur. 

Hogging av få, spredtstående eldre os
per i storfuglmarker har skjedd ofte. 

Bekjempelsen av lauvskog og lauv
kratt med kjemiske midler vil lokalt redu
sere dyrelivets muligheter betraktelig, 
men mer generelt har slik bekjempelse til 
nåhatt lite omfang. 

Grøfting av myr 
Grø/ting av myr og forsumpet mark er et 
vel motivert forstlig tiltak. Vi ser da bort 
fra en del begynner-vansker med å 
skjelne mellom de mer og mindre grøfte
verdie myrtyper. 

Grøfting av myr kan ikke uten videre 
ogentydig oppfattes som en skade for dy
relivet, men særlig utgrøfting og skoginn
vinning på alle små myrer (antydningsvis 
myrer fra I til 20 dekar) bedømmes som 
uheldig for dyrelivet. Som variasjonsele
ment i ellers tørre marker er småmyrene 
svært attraktive. Det gjelder særlig myr
laggen, men også hele myra bare den er 
liten nok. 

Friske marker er et av kjennetegnene 
på gode viltmarker, og det er neppe 
grunn til å skju le at skogbruk/vi ltste ll går 
dårlig sammen nettopp i synet på vann/ 
fuktighet. Grøfting al' Slore myrer be
dømmes som positivt sett fra dyrelivets 
synspunkt. De store, relativt snaue my
rene blir omtrent ikke brukt av dyr og 
fugl slik de ligger, bortsett fra som spill
plasser for orrfugl. Ved grøfting får vi ofte 
lubne voller av vegetasjon, i det minst 
langs grøftekantene. Det gir næring og 
skjul for en rekke arter, og myrene som 
helhet vinnes inn for økt produksjon av 
dyreliv. 

Gjødsling av myr og fastmark 
Gjødsling av myr og fastmark bedømmes 

som biotopvennlig. Om gjødslingen pri
mært tar sikte på å øke skogproduksjo
nen, vil den indirekte virke som en gene
rell bonitetshevning med en i sum økt 
planteproduksjon. 

Veibygging i skogen 
Omfattende og for skogbruket nødven
dig veibygging har indirekte ført til at 
større befolkningsgrupper lett kommer 
inn i markene med alt det fører med seg. 
Det kan se ut til å være en viss sanunen
heng mellom denne veibygging og den til
tagende plyndringav reir og annen natur
forstyrreise som i dag mer og mer preger 
viltmarkene opp mot større byer og sen
tra: Skogsbil- og traktorveiene har i ve
sentlig grad gjortdet lettere å frakte ut ca . 
6000-7000 elger årlig. 

Vilkårligheten må ikke fortsette 
Denne oversikt over skogbrukets betyd
ning for dyrelivet til nå viser at det byr på 
en rekke negative og noen positive sider. 
Det alvorlige er den vilkårlighet som rår, 
og den bær ikke fortsette. 

Øksa, som er kalt skogens venn, er 
inntil videre viltbiotopenes farli gs te 
fiende, så lenge vilkårligheten rår. Det 
bør være et realistisk mål innen et fler
bruksområde at øksa i størst mulig ut
strekning og samtidig kan tjene så vel 
skogbrukets som dyrelivets og friluftsli
vets interesser best mulig. 

Det grove siktemål er et skogbilde med 
optimal variasjons- eller rande/lekt. Et 
slik skogbilde tjener dyrelivet og frilufts
folket og, særlig innen alle mindre eien
dommer, også skogbruket. Med bedre 
planlegging enn hittil bør også de støre 
skogkomplekser kunne drives lønnsomt 
under dette felles sikte. ** 

55 



l 

RAGNAR VIK 

«VANNKRAFTEN 

- hva betyr den for deg og ditt miljø?» 


E nergi-«krisen» og den sterke prisstig
ningen på viktige råvarer har på en 

dramatisk og klar måte gitt naturver
nerne rett i deres advarsler til industri
samfunnene. Situasjonen må ha ført mye t 
positivt med seg, i retning av ny erkjen
nelse og tiltrengte kurskorreksjoner. Vi r·' 
må imidlertid se i øynene at ønsket om i 
det lengste å utsette en ubehagelig omstil ff 
lingsprosess vil sette naturvernet på nye 
prøver. Vi vil bl. a. få merke det i arbeidet 
med å hindre at alle de vassdrag som ble 
salt ut av Verneplanen , skal gå den visse 
regulering i møte. 

Det er på denne bakgrunn verdt å no
tere seg utgivelsen av brosjyren «Vann
kraften ~ hva betyr den for deg og ditt 
miljø?» Den representerer enda en start 
på bar bakke ikraftutbyggingsdebatten, 
skrevet som den er av folk som lite har 
lært og intet forstått av hva naturvern er. 
Reguleringsforeningenes Landssammen
slutning har utgitt brosjyren, og den er 
utarbeidet av Elforsyningens Infonna
sjonstjeneste. 

De gamle honnørordene 
får vi her servert på ny, lett kjennelige 
tross selskapet med moteordene miljø og 

miljøvern som klinger særlig hult i elfor
syningsprosaen: «l de siste årtider har ut
viklingen gått frem med kjempeskritt på 
grunn av de store vitenskapelige og tek
nologiske fremskritt». «Det er nemlig du 
ogditt miljø som høster fruktene av kraft
utbyggernes arbeide med de hvite kull». 
«Vår rikdom i dag ligger i vår vannkraft» 

. «dette naturens vidunderlige 
kretsløp». 

Vekstfilosofien 
får utvetydige uttrykk i denne publikasjo
nen: «Karakteristisk for vår tilværelse er 
et høyt energiforbruk og da spesielt elek
trisitet». «Energibehovet stiger stadig 
som følge av befolkningstilveksten og det 
alminnelige krav om øket levestandard». 
«Innen 1980 vil verdens elektrisitetsfor
bruk være fordoblet av hva det var i be
gynnelsen av 70-årene». «Vi har i Norge 
rikelig rent vann og verdens billigste elek
trisitet - og vi kan enda ødsle med begge 
deler». Jeg ber leseren notere uttrykket 
«ødsle» og bære det i sitt hjerte inntil han 
neste gang møter en kraftutbygger som 
truer med «kraftkrise» dersom ikke det 
eller det vassdrag blir utbygget, den eller 
den alternative kraftkilde tatt i bruk. 

Halve sannheter 
gjør ofte samme nytten som de mer ba
stante fonner for lettsindig omgang med 
fakta. - Brosjyren, som preges av klar og 
oversiktlig layout, opererer med en graf
isk fremstilling av våre vannkraftressur
ser som viser at bare 23%, med tillegg av 
de 4% som verneplanen omfatter, er øko
nomisk utbyggbare. Jeg vil plassere dette 
i gruppen halve sannheter, idet utgiveren 
av brosjyren, for å få frem dette tallet, må 
ha tatt med omtrent alt det vann som fin
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t miljø?» 


miljøvern som klinger særlig hult i elfor
syningsprosaen : «l de siste årtider har ut
viklingen gått frem med kjempeskritt på 
grunn av de store vitenskapelige og tek
nologiske fremskritt» . «Det er nemlig du 
ogdilt miljø som høster fruktene av kraft
utbyggernes arbeide med de hvite kull». 
«Vår rikdom i dag ligger i vår vannkraft» 

. «dette naturens vidunderlige 
kretsløp». 

Vekstfilosofien 
får utvetydige uttrykk i denne publikasjo
nen: «Karakteristisk for vår tilværelse er 
et høyt energiforbruk og da spesielt elek
trisitet». «Energibehovet stiger stadig 
som følge av befolkningstilveksten og det 
alminnelige krav om øket levestandard». 
«Innen 1980 vil verdens elektrisitetsfor
bruk være fordoblet av hva det var i be
gynnelsen av 70-årene». «Vi har i Norge 
rikelig rent vann og verdens billigste elek
trisitet - og vi kan enda ødsle med begge 
deler». Jeg ber leseren notere uttrykket 
«ødsle» og bære det i sitt hjerte inntil han 
neste gang møter en kraftutbygger som 
truer med «kraftkrise» dersom ikke det 
eller det vassdrag blir utbygget, den eller 
den alternative kraftkilde tatt i bruk. 

Halve sannheter 
gjør ofte samme nytten som de mer ba
stante former for lettsindig omgang med 
fakta . - Brosjyren, som preges av klar og 
oversiktlig layout, opererer med en graf
isk fremstilling av våre vannkraftressur
ser som viser at bare 23%, med tillegg av 
de 4% som verneplanen omfatter, er øko
nomisk utbyggbare. Jeg vil plassere dette 
i gruppen halve sannheter, idet utgiveren 
av brosjyren, for å få frem dette tallet, må 
ha tatt med omtrent alt det vann som fin

nes på Norges overflate. Dette er en to
talt uinteressant og rent teoretisk betrakt
ningsmåte, istand bragt for å gi almen
heten den feilaktige tro at 73 + inntil 4% 
av Norges vassdrag aldri vil bli ramme~ 
av kraftutbyggingen. Dette taller utsier 
intet om situasjonen for vassdragene som 
naturtype i Norge, og blir ikke bedre 
fordi om det, slik det er grunn til å tro, 
stammer fra NVE. 

Misvisende ufullstendighet 
synes å være den rette karakteristikk av 
publikasjonens fremstilling av kraftut
byggingens konsekvenser. Naiv uttrykks
måte og ufrivillig komikk, Gerner neppe 
risikoen for at forutsetningsløse lesere 
kan bli uheldig påvirket. 

Under overskriften «bivirkninger» blir 
vi, foruten med anleggsveienes betydning 
for tur- og friluftslivet, blant annet gjort 
kjent med at «som en konsekvens av re
guleringene ... (blir) gyte- og næringsfor
holdene for flere fiskearter enkelte steder 
.. . dårligere.» - Men her satses det nå 
stort i reguleringsforeningenes regi! 

«Landskapspleie» er stikkordet for en 
solskinnshistorie om magasinfylling og 
terskeldanuner: «Flere steder i landet er 
disse terskeldammene blitt meget popu
lære og har funnet anvendelse bl. a. som 
badebassenger, fiskekulper og skøyteba
ner. Ved disse anlegg finner også turis
tene seg til rette, og det er flere steder 
grodd opp campingplasser og hyttebe
byggelse til glede for bygdene - og et 
kjærkomment tilskudd til befolkningens 
økonomi.» Steintippene er ikke glemt: 
«Mange av våre kraftanlegg er idag blitt 
turistattraksjoner, og tilsådde steintipper 
benyttes dels til beiter og campingplasser 
...» 

TvilsolJUUe påstander forøvrig 
skal det her gis eksempler på. Således vi l 
den våkne leser av omhandlede trykksak 
stusse over formuleringer som : «Kraftut
byggerne i Norge - som ellers i store deler 
av verden - legger i dag vesentlig vekt på 
naturvern.» «Det viktigste for kraftut
byggeren er at det ikke foretas inngrep i 
naturen uten at den samlede virkning er 
en forbedring av vårt miljø og av våre 
levevilkår.» «Vannkraftutbygging er vik
tig ledd i distriktsutbyggingen.» 

Tvilsom er også beskrivelsen av hvor 
fortreffelig beslutningsprosessen er i 
vassdragssakene. Vemeplantanken tvang 
seg vel nettopp frem som følge av konse
sjonsbehandlingens iboende svakhet: 
Den ledet praktisk talt bestandig til at 
konsesjon ble gitt. 

En gammel traver er påstanden om 
vannkraftens renhet. Som kjent får man i 
pose og sekk ved vassdragsutbygging : 
Ødelagte vassdrag og alt det innebærer, 
sammen med et økende antall forurens
ningskilder i den kraftkrevende industri. 

Hensikten med denne brosjyre 
er ifølge utgiverne «å gi en kort oriente
ring og skape en bredere forståelse for det 
arbeide reguleringsforeningene daglig 
steller med.» 

Hensikten med denne anmeldelsen er å 
gi en kort orientering om hvorfor det er 
grunn til å være på vakt mot brosjyren. 
Ikke minst bør skoler og andre som kan 
tenkes å bli tilbudt klassesett være klar 
over hva dette egentlig er for slags opp
lysningsmateriell. 

PS: Det er en hån å pryde(orsiden på en 
slik trykksak med farvebilde av Aur/ands
elv i utemmet vårflom. ~ 
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MATERIELL

AVSKAFFELSE 

AV O. M. JØRGENSEN 

et er ikke trykkfeil. Det skal være avD skaffelse, - en funksjon som hittil 
har vært lite påaktet. Forholdet er at lan gt 
de fleste - kjøper og bruker, produsent og 
selger, - er mest opptatt av og derfor har 
konsentrert seg om materiellets anakaf
fei se. Få ofrer avskaffelsen særlig opp
merksomhet. Dette forhold kan føre til 
både økonomiske, tekniske og natur
vernmessige problemer når materiell i sin 
tid skal kasseres eller skiftes ut, - noe det 
også har gjort. 

Når det gjelder materiellplanlegging 
og forvaltning har man hittil konsentrert 
seg om: 

- anskaffelsen, og herunder introduk
sjon, innkjøp og bruk m. v. vurdert ut fra 
heller kortsiktige økonomiske og bruker
tekniske krav. 

Tiden synes nå å være inne for under 
planleggingsfasen og som en del av denne 
også å vurdere: 

- avskaffelsen av materiellet, og her
under kassasjon, destruksjon, skrapverdi 
og gjenvinning, forurensning m. v. ut fra 
så vel økonomiske som tekniske og na
turvernmessige betraktningsmåter. 

Det siste er et underutviklet område 
både hos oss og andre. Behovet har hittil 
kanskje ikke vært presserende. Men nå 

melder det seg, - sterkere og sterkere dag 
for dag og år for år. Man bør godta at de 
naturlige ressurser og jordens regenere
rende og selvrensende evne er begrenset, 
og innrette seg deretter, dvs. lære ikke å 
ødsle og ikke å forsøple - uten derved 
helt å slutte seg til dagens mest ekstreme 
økosofiske dommedagsprofetier. 

Ressursknapphet, forurensning og 
gjenvinning er forøvrig ikke problemer 
av helt ny dato, jfr. Magnus Lagabøters 
Landslov Bolk VII Kap. 9 og visse reli
gionsfilosofiske kilder. Det later bare til 
at menneskene under en teknisk og indu
strie ll boom i selvgodhet har glemt eller 
oversett dette. Men vi har også ordtaket 
«Nød lærer nøken kvinde å spinde». Det 
er en annen side av samme sak. Under 
den annen verdenskr ig så vi bevisste til
løp til jgenvinning, . uten hensyn til kost
nad. l Storbritannia gjaldt det de såkalte 
«sa lvage campaigns». Det ble ble forbudt 
å lempe likt og ulikt i søppeldunker og på 
fyllinger. Avfall og skrap måtte omsorgs
fullt sor teres , fordeles og henlegges for 
seg som «Bones», «Metals», «Textiles», 
«Swills», «Paper» osv. 

Siden er vi kommet markert over i 
overflodssamfunnet med aksellererende 
produksjon av sluttprodukter, biproduk

ter, emballasje og avfall, og med for
urensning og forsøpling - ): avskaffelse
som et medfølgende problem. Bilvrak og 
bildeler, uttjente kjøleskap, komfyrer, 
sengebunner og emballasje m. v. rundt i 
landskapet og lekteren med avfa llstøn
nene ved Hidle i Sunnhordland er illus
trerende eksempel. l det små går det hel
ler ikke særlig meget lenger med vår 
hjemlige praksis: - hver husstand sin søp
pelhaug ov her bedrift sin tømmeplass for 
grovere avfall. Avskaffelse, gjenvinning 

, og resirkulering må nå inn i ordnede for
mer, og avfal l og skrap må utnyttes langt 
bedre enn tilfellet er idag. 

Selv med de beste intensjoner og en 
positiv innstilling er destruksjon og gjen
vinning for tiden ingen enkel sak. Det er 
så meget en ikke vet, bestemmelser sav
nes og kontrollorganer mangler. Noe er 
forbudt , verre ting er fremdeles tillat, 
handlinger som er forbudt er ikke til å 
unngå, og det meste koster penger. Og en 
kommer dessverre fortsatt godt ut av det 
ved ikke å foreta seg noe. 

Vi har etter hvert fått diverse naturvern
organer som Norsk institutt for vann
forskning, Norsk institutt for lu ftforsk
ning, Røykskaderådet og Oljevernrådet 
m. n. Vi har også fått «vedkommende de

partement» - Det kongelige miljøvernde
partement og Utvalget for naturvern i 
Forsvaret. Men vi savner fremdeles effek
tive kontrollorganer og en offentlig de
struksjons- og gjenvinningsservice - et 
«Statsskrapverk» om man vil - for slike 
oppgaver som private og kommunale or
ganer for tiden ikke befatter seg med. 

Viktige felter i avskaffelsesprosessen er 
materialkunnskap og tidsmessige tverr
faglige bestemmelser med reglementsverk 
- nasjonalt og internasjonalt - for gjen
stander som brukes/slites og for artikler 
som forbrukes, og herunder eksempelvis 
direktiver og referansematerieJJ for: 

- deklarasjon (tilsvarende som for tek
stiler, hermetikk, medisin m. v.) 

- klassefisering 
- kodifisering 
-- identifisering 
- destruksjonsanvisninger med opp

lysn inger om gjenvinning og resirkule
ring 

-kontroll 
Med tidens registreringsteknikk, data

behandling og kommunikasjonsmulig
heter burde det være mulig å holde et slikt 
«styringsverk» fl jour. 

At det her røres ved beklagelige og 
ubehagelige sider ved et ømtålig og alvor
ligproblem vil bl. a. fremgå av dejevnJige 
pressemeldinger om : 

- utslipp av kjemikalier til vassdrag, 
røyk, gasser og lukt fra industri og fy
ringsanlegg, naturgjødsel i kloakk og 
vassdrag, olje i Frognerdammen og 

- avfallstønnene i drift ved Hidle i 
Sunnhordland, osv. 

Andre primitive løsninger er: 
- kassasjon/destruksjon av ammuni

sjon og sprengstoff ved dumping i sjø og 
vassdrag. 
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ter, emballasje og avfall , og med for
urensning og forsøpling - ): avskaffelse
som el medfølgende problem, Bilvrak og 
bildeler, uttjente kjøleskap, komfyrer, 
sengebunner og emballasje m. v. rundt i 
landskapet og lekteren med avfallstøn
nene ved Hidle i Sunnhordland er illus
trerende eksempel. [ det små går det hel
ler ikke særlig meget lenger med vår 
hjemlige praksis: - hver husstand sin søp
pelhaug ov her bedrift sin tømmeplass for 

, grovere avfall. Avskaffelse, gjenvinning 
og resirkulering må nå inn i ordnede for
mer, og avfall og skrap må utnyttes langt 
bedre enn tilfellet er idag. 

Selv med de beste intensjoner og en 
positiv innstilling er destruksjon og gjen
vinning for tiden ingen enkel sak. Det er 
så meget en ikke vet, bestemmelser sav
nes og kontrollorganer mangler. Noe er 
forbudt , verre ting er fremdeles tillat, 
handlinger som er forbudt er ikke til å 
unngå, og det meste koster penger. Og en 
kommer dessverre fortsatt godt ut av det 
ved ikke å foreta seg noe. 

Vihar etter hvert fått diverse naturvern
organer som Norsk institutt for vann
forskning, Norsk institutt for luftforsk
ning, Røykskaderådet og Oljevernrådet 
m. fl. Vi har også fått «vedkommende de

partement» - Det kongelige miljøvernde
partement og Utvalget for naturvern i 
Forsvaret. Men vi savner fremdeles effek
tive kontrollorganer og en offentlig de
struksjons- og gjenvinningsservice - et 
«Statsskrapverk» om man vil - for slike 
oppgaver som private og kommunale or
ganer for tiden ikke befatter segmed. 

Viktige felter i avskaffelsesprosessen er 
materialkunnskap og tidsmessige tverr
faglige bestemmelser med reglementsverk 
- nasjonalt og internasjonalt - for gjen
stander som brukes/slites og for artikler 
som forbrukes, og herunder eksempelvis 
direktiver og referansemateriell for: 

- deklarasjon (tilsvarende som for tek
stiler, hermetikk, medisin m. v.) 

- klassefisering 
- kodi fisering 
- identifisering 
- destruksjonsanvisninger med opp

lysninger om gjenvinning og resirkule
flng 

-kontroll 
Med tidens registreringsteknikk, data

behandling og kommunikasjonsmulig
heter burde det være mulig å holde et slikt 
«styringsverk» ajour. 

At det her røres ved beklagelige og 
ubehagelige sider ved et ømtålig og alvor
lig problem vil bl. a. fremgå av de jevnlige 
pressemeldinger om: 

- utslipp av kjemikalier til vassdrag, 
røyk, gasser og lukt fra industri og fy
ringsanlegg, naturgjødsel i kloakk og 
vassdrag, olje i Frognerdammen og 

- avfallstønnene i drift ved Hidle i 
Sunnhordland, osv. 

Andre primitive løsninger er: 
- kassasjon/destruksjon av ammuni

sjon og sprengstoff ved dumping i sjø og 
vassdrag. 

- tomhylser av plast og metall fra jakt 
og militære øvelser 
hvor gjenvinning og forsvarlig destruk
sjon har vært etterlyst. 

KrigsmaterielJ og skrap fra krigen og 
okkupasjonsmakten er en sak for seg. 
Her forelå det bide forslag og muliglleter 
for opprydding som dessverre ikke ble 
påaktet. Frankrike var nærmest ferdig 
med oppryddingen etter krigen før vi 
kom igang, og idag 25-30 år etter kan vi 
ennå ikke si oss ferdig. 

Staten som storforbruker av materiell 
bør nå vise vei. Vi må få like klare be
stemmelser for avskaffelse som for an
skaffelse, - som et bidrag til å få kontroll 
med den forurensning som også vårt land 
i stadig større grad utsettes for. 

A vskaffelsen, herunder gjenvinning og 
destruksjon av kassert materiell, er ingen 
mindre viktig forvaltningsfunksjon om 
en har helheten og fremtiden for øye. 
Fjerning/ bortkjøring og destruksjon kan 
medføre utgifter. Innføring og anskaf
felse av nytt materiell og nye produkter 
kan derfor idag ikke sies å være heIvur
dert og sluttført før også alle sider ved 
bruken og avskaffelsen av det samme ma
teriell er vurdert. Derved vil en også 
kunne avverge at materiell og produkter 
som fra et naturvernsynspunkt er uøn
sket, blir tatt i bruk i offentlige elater. Fra 
myndigl1etenes side direkte å forby pro
duksjon og omsetning av uønskede artik
ler, er ikke like enkelt. 

Går sTaten foran, vil en lettere kunne 
kreve noe av andre. Det ville være en god 
hjelp om man ved anskaffelser til Staten 
også vurderte - ut fra miljø- og natur
vernhensyn - hvordan man i sin tid skal 
avskaffe det anskaffede. Blir dette all

ment kjent, vil nok leverandørene sørge 
for at det ved anbudsinnbydelser og kjøp 
også fremkommer data om gjenvinning, 
destruksjon m. v. Det vil da etter hvert 
tvinge seg frem en viss praksis på dette 
område, men her vil vel også Miljøvern
departementet ha et ord med i laget. 

For det videre arbeid trengs et visst 
teknisk grunnlag. Men det kan være 
praktisk å komme igang og la erfaringene 
forme et regelverk, snarere enn først å 
«lage» et regelverk som i starten kanskje 
møter motstand og vanskeligl1eter. Fra 
stikkordene foran kan en utlede behov 
for et kodifisert regelverk, internasjonalt 
referansemateriale, kontroJlteknikk , et 
destruksjons- og gjenvinningsorgan, og 
et kontrollapparat som det kanskje aller 
viktigste. 

Som nevnt har dette problemområdet 
hittil vært lite påaktet. Behovet for at noe 
må gjøres blir sterkere og sterkere for 
hver dag som går. Behovet er foreløpig 
ikke begrunnet i ressursknapphet, men 
som et nødvendig tiltak av økonomiske 
grunner og for å gjenopprette orden i 
landskapet. Et viktig virkemiddel og 
prinsipp i den forbindelse ville det være 
om alle nyanskaffelser, - i. e. innføring 
og anskaffelser av nytt materiell - ikke 
var å anse som ferdigbehandlet før også 
avskaffelsen av det samme materiell var 
behørig burdert og tatt standpunkt til. 
Dette er et felt hvor en neppe kommer 
noen vei uten visse pålegg fra myndigl1et
enes side. Det krev"es også samarbeid 
nasjonalt og internasjonalt - gjennom 
alle ledd. Men noen må begynne. Det er 
handling som nå må til. Moralen bør fra 
nå av være: 

- ingen anskaffelse før avskaffelsen er 
vurdert. ~ 
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stell. Kurs med naturvern og forurens	 rent næl NATURFORVALTNING ningav naturmiljøet inngår i begge emner fremgår 
sammen med bl. a. systemøkologi. vitenska 

Opplegget i naturvern tar utgangspunkt arbeidet 
i naturvernets filosofi: det holdnings universit 
messige grunnsyn med disponeringen av meget or 

- NY STUDIERETNING 
VED NLH 

naturressursene på et økologisk grunnlag ved land 
og tar videre for seg de forvaltnings ogandre 
messige oppgaver som den spesielle na Høgsx 
turvernlovgivningen og naturvernbe mottatt 
stemmeIser i andre lovverk innebærer. ningfra ~ -' 

Under forurensninger legges spesielt vekt har de 
kert etter det europeiske naturvernår valtning og bruk av de fornybare naturI siste del av 6O-årene og særlig mar visningssystem, nemlig på området for


på de felter hvor det foregå r en om opptas. 

1970 vokste det frem en økende bevisst ressursene knyttet til jord, skog og ut
 fattende forskningved Norges landbruks det aktu 
het for nødvendigheten av å verne natur mark. I de senere år har en ønsket å ut høgskole, spesielt i forbindelse med virk med kva 
miljøet, å komme over til en mer lang vide perspektivet for landbruk i tradisjo ninger på jordsmonn og planteliv og ut gjør va lg 
siktig husholdning med naturressursene. nell mening til å gjelde «bruk av land» i nytting av jorda som resipient elter et adgange 
Det er en slik målsetting som er uttrykt vid forstand. Det var derfor særlig nær resirkuleringsprinsipp. Under ressursøko forvaltni 
i formålsparagrafen i naturvernloven av liggende for høgskolen å vurdere sin rolle nomi tas bl. ·a. opp langsiktig ressurs

disponering i lys av økonomisk teori , I inni. 

motivering for praktisk handling i vår interesse for bruken av naturressursene. 
19. juni 1970. Denne bevissthet skapte 	 i forhold ti l den videre samfunnsmessige 

fornybare og ikke fornybare naturressur økende ! 

ressursforvaltning, og til å skaffe seg Alt i 1963 nedsatte høgskolen en egen ser i samfunnsmessig sammenheng m. v . gjøre nOt 

ønskelige kunnskaper for slik hand ling. komite for å komme med forslag til Vilt- ogfiskeslell som sentrale fag for en problem. 

I stigende grad ble det fra skoleungdom forskning og undervisning på områdene bedre forvaltning av utmarksressursene valtning 

stilt spørsmål om muligheten til å skaffe naturvern, friluftsliv og utmarksnæringer som næring og for rekreasjon er vesent lig for å a 

seg en utdanning som kvalifiserte for m. v. I 1972 ble de første studenter tatt utbygget i forhold til tidligere. leggings

arbeid med naturvern og ressursforvalt opp til en ny stud ieretning, Natwforvalt Ressursøkonomi og fiske- og viltstell hold til k 
ning i lys av nye, spesielt økologiske er ning, en av i a lt Il studieretninger ved er altså sammen med naturvern hoved vi lt- og li 
kjennelser. På denne bakgrunn har en høgskolen. Naturforvaltning er et full kurs ved disse studieplanene. Siste semes av biolo 

jord ogter av 5. studieår er i sin helhet avsatt 
år utviklet kurs under betegnelser som Skogbruk, Allsidigjordbruk, Landskaps
rekke utdanningsinstitusjoner i de seneste 	 stendig 5 års studium på linje med f. eks. 

for arbeid med hovedoppgaver innen et naturver 

natur- og miljøvern, miljøkunnskap m. v., arkitektur m. v. Studiets første del er bygd av disse fagfeltene. Siden det er hoved verk sor 

vesentlig som del av et annet studium. opp med en «grunn blokk» som er særlig uten un<kursene (og hovedoppgavene innen sam
me fagfelt) som gir en studieretning dens 	 somhet I 

kandidal 
Ved Norges landbrukshøgskole kom et preget av biologiske fag og økologi for

profil , kan en si at studieretning Natur
va ltning 

slikt kurs igang i 1970, etter at en allerede 	 uten <00rdfag» - altså det en kan kalle 
forvaltning er spesielt orientert mot 

Det e 
et par år hadde gitt etterutdanningskurs «naturgrunnlagsfag». Fagkretsen omfat

natur- og ressursvern og utmarksutnyt
ressursol 

i utmarkslære og disponering av natur	 ter også samfunnsfaglige emner som øko
ting, med faglig forankring i det generelle 

løsning 
ressurser. Større interesse knytter det seg 	 nomi,planleggingogrettslærem. v. Midt

naturvitenskapelige og landbruksfaglige 
helleriU 

imidlertid til en helt ny studieretning 	 veis i studiet skjer det en differensiering 
mi ljø ved høgskolen. Også flere av de 

større gl
høgskolen har etablert. 	 i fagkrets ved at det kan velges mellom 

øvrige studieretninger ved høgskolen omNorges landbrukshøgskole innehar en to standard studieplaner - naturvern/ 
dagen.falte r selvsagt «miljøfag» ved siden avspesiell «nisje» innen det nasjonale under-	 ressursøkonomi og naturvemlflske og vilt-

AV DOSENT 

SIGMUND HUSE 
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stell . Kurs med na turvern og forurens
ningav natUimiljøet inngår i begge emner 
sammen med bl. a. systemøkologi. 

Opplegget i naturvern tar utgangspunkt 
i naturvernets filoso fi: det holdnings
messige grunnsyn med disponeringen av 
naturressursenc på et økologisk grunnlag 
og tar videre for seg de forvaltnings
messige oppgaver som den spesielle na
turvernlovgivningen og naturvernbe
stemmeiser i andre lovverk innebærer. 
Under forurensnin ger legges spesielt vekt 
på de felter hvor det foregår en om
fattende forsknin g ved Norges landbruks
høgskole, spesielt i forbindelse med virk
ninger på jordsmonn og planteliv og ut
nytting av jorda som resipient etler et 
resirk uleringsprinsipp. Under ressursøko
nomi tas bl. a. opp langsiktig ressurs
disponering i lys av øko nomisk teori, 
fornybare og ikke fornybare naturressur
ser i samfunnsmessig sammenheng m. v. 
Vilt- ogfiskestel/ som sen trale fag for en 
bedre forvaltning av utma rksressursene 
som næring og for rekreasjon er vesen tlig 
utbygget i forhold t il tidligere. 

Ressursøkonomi og fiske- og viltstell 
er a ltså sammen med naturvern hoved
kurs ved disse studieplanene. Siste semes
ter av S. studieår er i sin helhet avsatt 
for arbeid med hovedoppgaver innen et 
av disse fagfeltene. Siden det er hoved
kursene (og hovedoppgavene innen sam
me fagfelt) som gir en studieretning dens 
profil, kan en si at studieretning Natur
fo rvaltning er spesielt o rientert mot 
natur- og ressursvern og utmarksutnyt
ting, med faglig forankring i det generelle 
naturvitenskapelige og land bruksfaglige 
miljø ved høgsko len . Også flere av de 
øvrige st udieretninger ved høgskolen om
fatter selvsagt «milj øfag» ved siden av 

rent næringsrettede fag. Som det bl. a. 
fremgår aven oversik t Norges almen
vitenskapelige forskningsråd nylig har ut
arbeidet over «m ilj øvernforskning» ved 
universiteter og høgskoler, foregår en 
meget omfattende forskning på dette felt 
ved landbrukshøgsko lens ulike institutter 
ogandrevitenskapeli ge institusjoner i ÅS. 

Høgskolens nye studietil bud er blitt 
mottatt med en nær enestående oppslu t
ning fra studentenes side. A v antall søkere 
har de første årene bare 10% kunnet 
opptas . Det understreker in teressen for 
det ak tuelle felt at så mange studenter 
med kvalifikasjoner på et ni vå som mulig
gjør valg mellom ulike høyere studier der 
adgangen er begrenset, har valgt Natur
forva ltning . 

I innledningen ble det pekt på den 
økende samfunnsmessige interesse fo r å 
gjøre noe mer med natur- og ressursvern
problemene. Kandidater fra Naturfor
valtningslinjen vi l ha en særlig bakgrunn 
for å arbeide med utrednings-, plan
leggings- og forvaltnin gsoppgaver i hen
hold til lovgivningen på feltene naturvern, 
vi lt- og fiskestell , rekreasjon, disponering 
av biologiske naturressurser knyttet til 
jord og ferskvann (fo rnybare ressurser), 
naturvernende bestcmmelser i diverse lov
verk som omfatte r naturinngrep, dess
uten undervisnings- og veiledningsvirk
somhet på de aktuelle områder. De første 
kandidater fra studieretning Naturfor
valtn ing vi l bli uteksam inert våren 1976. 

Det er ingen tvil om at natur- og 
ressursoppgavene, og behol'et for deres 
løsning er der - a llerede idag. Det er 
heller ikke særlig tvil om at behovet i enda 
større grad vil være til SLede i l11or?,en

dagen. ** 

... en bok til å bli 
klokere av 

- for alle som ser a lvoret i energi- og 
ressursproblemene - nasjonalt og globa lt 
- og som leter e tter en løsning. 

«E NERGI, MILJØ OG SAMFUNN» 
gir bakgrunn for svar på flommen av 
spørsmål i et innfløk t og mangfoldig tema 

- en håndbok spekket med data og nøk
tern diskusjon, fyldigere enn i noen annen 
publikasjon på norsk om disse brenn
aktuelle problemene. 

Utgitt av 
NORGES NATURVERNFORBUND 
Pris kr. 20,-. Bruk gjerne kupongen på 
side 64. 
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NASJONAL
PARK 
MED 
BØLGE
BLIKK 

AV 

NATURVERNINSPEKTØR 

KRISTEN KROGH 


! «Norsk Natur» nr. 4/73 - er det en ar
tikkel med denne overskrift og dess

uten en redaksjonell leder «Byggmestere i 
nasjonalparkene» om det samme. Jeg ser 
meg nødt til åsvare på det. 

For det første et godt råd til alle: Uttal 
deg aldri om en sak som angår noe i ter
renget uten at du har vært på stedet og 
satt deg inn i forholdene. 

Det er merkelig at en på lokalt hold i 
Snåsa øyensynlig ikke har kjennskap til 
hvordan forholdene er i Gressåmoen. 

Den meget omtalte «Gressåmosete
ren» har aldri vært noen seter. Der er en 

gang satt opp en bu, kanskje med tanke 
på seterbu, og der er tømret 3-4 omfar på 
et fjøs eller uthus. Det er således ikke noe 
kulturminne som det er verdt å ta vare 
på. Det er for så vidt beklagelig at det i 
Gressåmo-boka er kommet med at Gres
såmoen hadde egen seter. 

På min første befaring i Gressåmoen i 
forbindelse med landsplanen for nasjon
alparker slo det meg at bua i «Gressåmo
seteren» måtte være ideell som oppsyns
hytte. Ved ny befaring noen år seinere da 
oppsynshytte var blitt aktuell, viste det 
seg imidlertid at bua var så oppråtnet at 
det ikke var noe å bygge på. Dertil var 
tomta mindre bra, bl. a. med dårlig til
gang på vann. Når det likevel måtte byg
ges nytt , valgte vi en tomt som lå mer sen
tralt til for formålet. 

Den ting det lettest syndes mot i na
sjonalparkene, er forbudet mot motori
sert trafikk. Oppsyn trengs mest i de deler 
der dette kan forekomme. I Gressåmoen 
er det i forbindelse med fiskevatna, som 
ligger i sørøstre del av nasjonalparken. 
Gressåmogården ligger utenfor nasjonal
parken i nordvest, og det er i beste fall 
412 times gange fra den til det nærmeste 
fiskevatnet. Fra oppsynshytta er det ca. 
2V2 times veg. Når den ikke er plassert 
nærmere, er det bl. a. fordi den må ligge i 
skog og ikke i snaufjellet. På Gressåmo
gården kan det dessuten være helt fullt i 
den kraftigsteluristsesongen og under ry
pejakta . (Det drives jakt utenfor nasjon
alparken). En oppsynsmann i nasjonal
parken, som har forholdsvis liten lønn og 
ingen diettgodtgjørelse, bør også slippe å 
betale for overnatting når han er ute på 
tjenesteturer . 

La meg understreke at naturvernmyn
dighetene, deriblant jeg, er helt enig i de 

retningslinjer for husvær som Naturvern
forbundet har satt opp, og det er de vi 
praktiserer. Således restaureres og brukes 
eksisterende bygninger i nasjonalparkene 
eller husvær utenfor tiloppsynshytter. 
Men det heter «Der det er mulig», og i 
Gressåmoen var det altså ikke mulig. En 
kan være forvisset om at naturvernmyn
dighetene ikke setter i gang noe tiltak i 
nasjonalparkene uten at det er undersøkt 
på stedet og grundig overveid. 

Når det gjelder det famøse bølgeblik
ket, er det nok bølgeblikk, men det er 
grønnmalt, og det skal males over med en 
annen grønnfarge, som er enda mer na
turvennlig. Dessuten er bølgeblikk ut
merket som underlag for torvtak , og en 
vil legge slikt seinere. Når bølgeblikk ble 
valgt fremfor eternit, som kunne gjøre 
samme nytten, var det fordi det er lettere 
å transportere bølgeblikk i vegløst ter
reng. 

Det er ganske merkelig at en skal lage 
så stort nummer aven bagatell som delte. 
En liten hytte på 15 m2 med smårutede 
vinduer og naturvennlige farger er ikke 
noe «moderne byggverk». Det er en over
drivelse å si at dette vil forringe de liv
sverdier en drar inn i nasjonalparken for 
å finne . Særlig når en tenker på hva en 
kan treffe på av byggverk i andre nasjon
alparker, bl. a. private hytter. Det er en 
sak en heller burde ta opp. 

* 
I brev av 30. mai 1973 fra Naturvern
/orbundet ti! Miljøverndepartementet, ble 
departementet/orelagt de opplysninger som 
senere (novemher 1973) ble gjengill i 
«Norsk Natur». Ettersom departementet 
ikke reagerte på henvendelsen,fclnt vi ingen 
grunn ti! ikke å offentliggjøre stoffet. 

•
FRA NATUR 
OG UNGDOM 

Natur og Ungdom har i den senere tid 
engasjert seg sterkt i befolknings- og er
næringspolitikk . Natur og Ungdom er i 
stadig vekst, og vi tar dette som et tegn 
på at ungdommen er opptatt av hvordan 
fremtidens samfunn vil se ut. Et konkret 
utslag av denne interessen er aksjonen for 
å bevare Skøyen Hovedgård i Oslo . Natur 
og Ungdom i Oslo gjennomførte i år en 
aksjon mot at gården skal nedlegges og 
arealet brukes til 1500 leiligheter. Skøyen 
Hovedgård er byens siste levende gårds
bruk, det ligger nær sentrum og er et 
yndet friareal. Natur og Ungdom pekte 
på at man ved utbygging ville fjerne 
enhver kontakt byungdommen har med 
gårdsdrift, og foreslo at man skulle legge 
gården ut til skolegårdsbruk for Oslo
skolene, noe som ville være viktig både 
for bymiljøet og for undervisningen 
skolen. 

Den feltbiologiske aktiviteten i Natur 
og Ungdom er i ferd med å ta seg opp 
igjen, og spesielt fugler er populært blant 
medlemmene. Natur og Ungdom har og

så deltatt 
Rana N 
BI. a. er 
der dr. J 
Bergen \ 
området 
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retningslinjer for husvær som Naturvern så deltatt i «Aksjon Rovfugl», der spesielt Ungdom flere somrnerleire, der medlem
forbundet har satt opp, og det er de vi 
praktiserer. Således restaureres og brukes 
eksisterende bygninger i nasjonalparkene 
eller husvær utenfor tiloppsynshytter. 
Men det heter «Der det er mulig», og i 
Gressåmoen var det altså ikke mulig. En 
kan være forvisset om at naturvernmyn
dighetene ikke setter i gang noe tiltak i 
nasjonalparkene uten at det er undersøkt 
på stedet og grundig overveid. 

Når det gjelder det famøse bølgeblik
ket, er det nok bølgeblikk, men det er 
grønnmalt, og det skal males over med en 
annen grønnfarge, som er enda mer na
turvennlig. Dessuten er bølgeblikk ut
merket som underlag for torvtak, og en 
vil legge slikt seinere. Når bølgeblikk ble 
valgt fremfor eternit, som kunne gjøre 
samme nytten, var det fordi det er lettere 
å transportere bølgeblikk i vegløst ter
reng. 

Det er ganske merkelig at en skal lage 
så stort nummer aven bagatell som dette. 
En liten hytte på 15 m 2 med smårutede 
vinduer og naturvennlige farger er ikke 
noe «moderne byggverk». Det er en over
drivelse å si at dette vi l forringe de liv
sverdier en drar inn i nasjonalparken for 
å finne. Særlig når en tenker på hva en 
kan treffe på av byggverk i andre nasjon
alparker, bl. a. private hytter. Det er en 
sak en heller burde ta opp. 

* 
I brev av 30. mai 1973 fra Naturvern
fo,.bundet til Miljøverndepartementet, ble 
departementetforelagt de opplysninger som 
senere (november 1973) ble gjengill i 
«Norsk Natur». Ellersol11 departementet 
ikke reagerte på henvendelsenJant vi ingen 
grunn til ikke å offentliggjøre stoffet. 

•
FRA NATUR 
OG UNGDOM 

Natur og Ungdom har i den senere tid 
engasjert seg sterkt i befolknings- og er
næringspolitikk. Na tur og Ungdom er i 
stadig vekst, og vi tar dette som et tegn 
på at ungdommen er opptatt av hvordan 
fremtidens samfunn vil se ut. Et konkret 
utslag av denne in teressen er aksjonen for 
å bevare Skøyen Hovedgård i Oslo. Natur 
og Ungdom i Oslo gjennomførte i år en 
aksjon mot at gården skal nedlegges og 
arealet brukes til 1500 leiligheter. Skøyen 
Hovedgård er byens siste levende gårds
bruk, det ligger nær sentrum og er et 
yndet friareal. Natur og Ungdom pekte 
på at man ved utbygging ville fjerne 
enhver kontakt byungdomrnen har med 
gårdsdrift, og foreslo at man skulle legge 
gården ut til skolegårdsbruk for Oslo
skolene, noe som ville være viktig både 
for bymiljøet og for' undervisningen i 
skolen. 

Den feltbiologiske aktivite ten i Natur 
og Ungdom er i ferd med å ta seg opp 
igjen , og spesielt fugler er populært blant 
medlemmene. Natur og Ungdom har og-

Rana Natur og Ungdom har vært aktive. 
BI. a. er det avholdt et åpent møte i Rana 
der dr. J. F. Willgohs fra Universitetet i 
Bergen var innleder. Bøndene i Rana
området har enkelte steder gått til det 
skritt å innføre privat skuddpremie på 
ørn, og møtet og de andre aksjo nene fra 
Natur og Ungdom har forsøkt å dempe 
gemyttene noe. 

Aktiviteten i Natur og Ungdom har 
ellers vært preget aven av åre ts inter
nasjonale aksjoner - «Truede plante- og 
dyrearter». Alle Natur og Ungdoms lokal
lag har arrangert en natursti med spørs
målom truedearterogfeltbiologi generelt. 
Speidernes fe llesråd var også med på 
arrangementet som sam let flere tusen del
takere over hele landet. Naturstien har 
fo rhåpent ligvis øket folks forståelse for 
vern av truede arter, samtidig som den 
bidro til å skape større kontakt mellom 
Natur og Ungdom-lag og befolkningen 
ellers. 

Lokallagene i Natur og Ungdom er på 
offensiven ellers også. Stavanger Natur 
og Ungdom har nylig utgitt en PR-folder 
der man tar opp saker på den lokale 
natur- og miljøvernfronten , og naboklub
ben Jæren Natur og Ungdom har tilmed 
eget tidsskrift. I tidsskriftets siste nummer 
kunne vi lese a t Jæren Natur og Ungdom 
har fått seg et fast lokale, der medlem
mene kan ha møter, jobbe dugnad og 
lese om natur- og miljøvern i klubbens 
eget naturvern-bibliotek I Gjøvik Natur 
og Ungdom har også et eget tidsskrift, og 
her er det naturlig nok Mjøsa som står i 
sentrum. I det hele tatt - det spirer og gror 
for naturverninteressen blant ungdom, 
og kontakten mellom medlemmene blir 
stadig bedre. I år arrangerer Natur og 

mer og andre kan komme sammen, bli 
kjent og drive feltb iologiske aktiviteter. 

Natur og U ngdoms tidsskrift «Skog 
og Mark» kommer ut 4 ganger i året. 
For 10 kroner kan du lese mer om våre 
aktiviteter og følge med i hva som rører 
seg blan t ungdommen. Vi sender gjerne et 
prøveeksemplar av tidsskriftet. Skriv til 
oss! 

Årets store sommerslgaer er Natur og 
Ungdoms T-skjorte I Skjorten , som er 
hvit med Natur og Ungdoms emblem i 
grønt, fås i 3 størrelser (stor, middels, 
liten) og koster kr. 25,-. Vær med å 
drive aktivt PR for naturvernarbeidet 
blant ungdom - kjøp og bruk Natur og 
Ungdoms T-skjorte! 

~ 

BP er der folk 

arbeider og bor 
i Norge. 

NORSK BRÆNDSELOLJE AlS 

63 



Bestillingskupong 
NB! Hvis du 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. plakat «Svalestjert» il kr. 17, tils. kr. .. ... ... . . 

eks. plakat «Perleugle» il kr. 17, » » 

eks. plakat «Rådyrkalv» il kr. 17,- » » 

eks. llliniutstillingen «Sirkelen» il kr. 45,- » » 


. . . eks. «Energi, miljø og samfunn» akr. 20, » » 
eks. M. Segnestam: «Den første naturboka» 
akr. 10,- » » 
eks. 0. Dalland : «Finnmarksvidda - for 
hvem?» akr. 12,- » » 
eks. B. Berntsen: «Litteratu r om natur» 
akr. 16,- » » 
eks. O. Skre: «Sur nedbør» il kr. 13,- » » 
eks. A.-I. Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og 
miljøvernet» il kr. 72,- » » 
sett å 4 stk. klebemerker (stickers) «Du slette 
tid!» akr. I0,- pr. sett » » 
eks. medlemsnål i sølv akr. 5,- » » 

. . . . . . .. eks. medlemsnål i gull a kr. 15,- » » 
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Det samlede beløp kr. ...... sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/ 
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Som folk flest sliter 
NORGES 
NATURVERN
FORBUND 
med å få endene til 
å møtes - vår økonomi 
er ikke særlig 
storartet. 
Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg 
av publikasjoner m.v. 
er ingen stor og 
lukrativ forretning . 
Men den har i senere 
tid skaffet oss meget 
velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper 
en kalender eller en 
plakat du kan glede deg 
over - eller glede andre 
med - eller en bok 
som kan øke din inn
sikt i naturvernsaker 
betyr det også en 
verdifull støtte for 
forbundets arbeid. 
Studer våre egenannon
ser i dette nummeret 
av «Norsk Natur» 
finn noe som passer 
for deg, og la oss få din 
bestilling (bruk gjerne 
kupongen til venstre 1) 

Litteratur om natur 


En annotert nalunernbibliografi av Brcdo Berntsen 

Inni 

Bredo Berntsen: Litteratur om natur. 
96 sider. Format AS. Pris kr.· 16,- . 

Øystein Dalland: Finnmarksvidda - for 
hvem? 48 sider. Format A5. Pris kr. 12,-. 

UtgiR ev NorgMI toIaturvernforbund 
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Som folk flest sliter 
NORGES 
NATURVERN·å 
FORBUND 
med å få endene til 
å møtes - vår økonomi 
er ikke særlig 
storartet. 
Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg 
av publikasjoner m.v. 
er ingen stor og 
lukrativ forretning. 
Men den har i senere 
tid skaffet oss meget 
velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper 
en kalender eller en 
plakat du kan glede deg 
over - eller glede andre 
med - eller en bok 
som kan øke din inn
sikt i naturvernsaker 
betyr det også en 
verdifull støtte for 
forbundets arbeid. 
Studer våre egenannon
ser i dette nummeret 
av «Norsk Natur» 
finn noe som passer 
for deg, og la oss få din 

nkgiroj 
bestilling (bruk gjerne 
kupongen til venstre!) 

En annotert natunernbibli ografi av Bredo Berntsen 

Inni 

Bredo Berntsen: L illeratur om natur. Oddvar Skre: Sur nedbør. 50 sider. 
96 sider. Format AS. Pris kr..16,-. Format AS. Pris kr. 13,-. 

Alf-Inge Jansen: Hvem gjør hva i nalur
Øystein Dal/and: Finnmarksvidda - fal' og miljøvernet? 252 sider. Format A4. 

hvem? 48 sider. Format AS. Pris kr. 12,-. Pris kr. 72,-. 
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Litteratur om natur 


"PUBLIKASJONER 
FRA 
NORGES 
NATURVERN
FORBUND 

Miniutstillingen 
«SIRKELEN» 

- en hel leksjon i økologi, 
natuf og miljøvern for 45 
kroner! 

MEDLEMSNÅL 
Norges Naturvernforbunds med
lemsnål, med forbundets enk le em
blem i grønt mot bunn i sølv eller 
gull, måler 9 x 9 mm. 
Pris gullnål kr. 15,-. 
Pris sølvnål kr. 5,-. 

BESTILLINGS
KUPONG 
PÅ SIDE 64 



ANDRE NYHETER 

er Norges første økologi bok for barn, i enkel 

tegneseriefremsti Il ing, 

«Den første naturboka» som koster kr. 10,-, 

og dessuten klebemerket «Du slette tid !», som 

koster kr. I 0,- for et sett på 4 stk. 

Se omslagets 2. side og bruk gjerne bestil

lingskupongen på side 64. 


NY PLAKAT! 
Svalestjerten er en av Norges største sommerfugler. Vår utgave måler 

bortimot en meter mellom vingespissene. Og den venter på å få plass på 

din vegg. Fomlat 61 x 91 cm. 

Våre to andre plakater «Perleugleunge» og «Rådyrkalv», foreligger i nytt 

opplag. 

Plakatene koster kr. 17,- pr. stk. 

Bruk gjerne bestillingskupongen på side 64. 
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