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NOE Å BEGYN NE MED 

er «Den første naturbo ka» av Segnestam/ 

Helin - det første tilt ak her i landet med 

sikte på å formidl e enkel og grunn

leggende økologisk kunnskap til barn på 

de laveste skoletrinn . Fremst illingen byg

ger på tegninger. 

«Den første naturboka», 16 sid er. 
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~~ETt'~ 
~ ~-.:.~ 
~ .~~ 

Medlemsnål (9 x 9 mm) iforgylt sølv kr. /5 ,-. 
Medlemsnål (9 x 9 mm) i nysølv kr. 5,-. 

lator- ~ 

kalenderen 

1975 

Vi har ennå noen eksemplarer 
igjen' - 25 kroner. 

IT.illJ 

KOLOII
NORGES NATURVERNFORBUND 

ENERGI, MILJØ OG 
SAMFUNN 
- en bok til å bli klokere av for 
a lle som ser a lvoret i energi- og 
ressursproblemene 
- en hå ndbok spek ket med data og 
nøktei'n diskusjon , fyldigere enn i 
noen annen publikasjon på norsk 
om disse pro blemene. 
«Energi, miljø og samfunn». 160 
sider. Format 18 x 24 cm. Pri s 
kr. 20.- . 
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DEN FØRSTE NATURBOKA Inni-nyhet: 

ØIOLOGI 

Økologi er ikke lært i en hå nd vendin g. 
Men her e r i a lle fa ll en god begynnelse. 
Med . utgivelsen av «ØKOLOGI» vil 
Norges Na turvernforbund gjøre sitt til å 
spre økologi kunnskap i populær form til 
nest mulig. 

«ØKOLOGI », som er skrevet av Per
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ENERGI, MILJØ OG 
SAMFUNN 
- en bok til å bli klokere av for 
alle som ser alvoret i energi- og 
ressursproblemene 
- en håndbok spekket med data og 
nøk tej'n diskusjon, fyldigere enn i 
noen a nnen publikasjon på norsk 
om disse problemene. 
«Energi, miljø og samfunn». 160 
sider. Fonnat 18 x 24 cm. Pris 
kr. 20.- . 
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Gass, den gunstigste løsning 


H østen 1972 la Kværner-gruppen fram planer om gasskraftverk på plattformer i 
Nordsjøen. Fra teknokratisk hold ble det straks reagert , og det ble lagt fram 

regnestykker som viste at Kværner-planene var direkte ulønnsomme, ettersom man 
kunne selge gassen på det europeiske marked til en pris som var tre ganger så høy 
som prisen på norsk vannkraft. 

Norges Naturvernforbund rykket straks ut og pekte på at teknokratenes regne
stykke ga et forvridd bilde av virkeligheten, i det man på den ene siden opererte 
med markedspris på gass, og på den annen side med selvkostpris - minus natur
skader - på norsk vannkraft. 

Norges Naturvernforbunds syn var og er at når man først har tatt hull på Nordsjøens 
bunn og påbegynt uttappingen av de fossile ressursene, må gassen nyttes til å dekke 
den nødvendige økningen i norsk energiforbruk - fram til null i 1990. 

I den utredningen Norges Naturvernforbunds Vassdragsvernråd la fram i mars, 
understrekes det ytterligere hvilken rolle gasskraften kan og bør spille i årene frem
over. Vassdragsvernrådet understreker at gassen er overlegen, også økonomisk , selv 
om man benytter den samme haltende sammenligningen som ble tatt i bruk da 
Kværner-planene ble avvist i 1972. Vassdragsvernrådet legger fram klare tall som 
viser at man i perioden fram til 1985 kan spare 168 millioner kroner ved å nytte 
gassen i plattform verk , sammenlignet med å gjennomføre den planlagte atomkraft
vannkraftutbygging og å selge gassen til England. 

Vassdragsvernrådets utredning slår fast - klarere enn noen gang før - at Nord
sjøgassen er det mest økonomiske alternativ for en avtrappet økning i energiforbruket 
i de nærmeste år. Og samtidig representerer den redningen for norsk vassdragsnatur. 

Nordsjøgassen kan redde vassdragene. 

nbnbnbnb 

Styret slår fast __ _ - -
Ikke atomkraft i Aust-Agder! 
Aust-Agder Naturvern går i en uttalelse mot 
kjernekraftverk i Aust-Agder. Styret støtter 
uttalelsen, men understreker at NNV i sin 
energimelding har tatt skarp avstand fra 
kjernekraftutbygging også resten av 
landet. 

Lindåspollene må vernes 
NNVs utvalg for marine leveområder (bio
toper) har fremmet forslag om vern av Lin
dåspollene i Hordaland. Formålet er å sikre 
et betydningsfullt marint økosystem mot 
forurensning og utbygging, samt at den frie 
adgang til pollene blir opprettholdt med tanke 
på friluftsliv og bading. Forslaget søker å 
verne strand, bunn og vannmasser. NNV 
støtter forslaget og ber Miljøverndepar te
mentet om å sikre området i medhold av 
Naturvernloven. 

Lov om produktkontroll. 
Lovforslaget har etter styrets mening såpass 
alvorlige mangler at det ikke kan godtas i 
sin nåværende form. Foruten formelle svak
heter ved saksbehandlingen har intensjoner 
som fremkom i tidligere prinsippskisse (våren 
1974) falt ut. Dette gjelder først og fremst 
en hjemmel for vurdering av produkters 
innhold av energi og råstoffer. Også disse 
hensyn må omfattes av loven slik at man 
kommer sløseripreget forbruk til livs. 

Syntetiske stoffer og produksjoner der 
slike inngår i fremstillingen har etter styrets 
mening krav på «særbehandling» gjennom 
en egen lovparagraf. Styret peker på faren 
ved spredning av syntetiske stoffer gjennom 
næringskjedene. Pi! sikt kan dette by på 
meget alvorlige medisinske og genetiske pro
blemer. 

Lovutkastet foreslår opprettet et Produkt
kontrollråd. Oså representanter fra organer 

«Ryggjavern» - økopolitisk fra 

Rogaland. 

I januar presenterte Rogaland Naturvern 
første nummer av sin nye avis, «Ryggja
vern», som skal utkomme seks ganger årlig. 
I en presentasjonsartikkel understreker for

' mannen, Asbjørn Simonsen, at avisen er et 
· eksperiment - ikke minst økonomisk. Det 
er sikkert riktig. Men «Norsk Natur» vil 
påstå at når det gjelder innhold er vår 
kollega «Rygjavern» neppe på eksperiment
stadiet - starten er meget lovende. At vi kan 
vente oss meninger i den nye natur- og miljø
vernavisen for Rogaland fylke, fremgår ikke 

· minst av formannens presentasjon, der det 
bl.a. heter: «Rygjavern vil få sterk politisk 
slagside. Den eneste politiske retning som vil 
kunne vente å møte forståelse i Rygjaverns 
redaksjon er 0KOPOLlTIKK». 

Bruk og vern av Hardangervidda 

I det dette nummeret av «Norsk Natur» 
går i trykken, er arbeidet med forbundets 
uttalelse om Hardangervidda inne i den av
sluttende fase. Vi kommer tilbake til ut
talelsen i «NN» nr. 3. 

I sin uttalelse vil forbundet kreve at det 
offentlige Hardangerviddautvalgets arbeid, 
«Bruken av Hardangervidda», og konsesjons

· sakene Veig og Dagali blir behandlet under 
ett og lagt fram for Stortinget i en samlet 
plan for bruk og vern av Hardangervidda. 
Forbundet har tidligere gått imot videre 
vassdragsutbygging på Hardangervidda. 
Dette standpunktet vil nå bli betydelig bedre 
underbygget, ikke minst takket være de ut
redninger som foreligger i dag, som f.eks. 

med økologisk innsikt og ansvar må komme 
med her, mener NNV. Rådet må ikke bli 
et ensidig ekspertorgan. Landsstyret gir for-! 
øvrig honnør til det arbeid som er utført 
og mener det bør legges til grunn for en 
endelig lov forberedelse som snarest må 
komme igang. 
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LindåspoUene må vernes 
NNVs utvalg for marine leveområder (bio
toper) har fremmet forslag om vern av Lin
dåspollene i Hordaland, Formålet er å sikre 
et betydningsfullt marint økosystem mot 
forurensning og utbygging, samt at den frie 
adgang til pollene blir opprettholdt med tanke 
på friluftsliv og bading, Forslaget søker å 
verne strand , bunn og vannmasser. NNV 
støtter forslaget og ber Miljøverndeparte
mentet om å sikre området i medhold av 
Naturvernloven, 

Lov om produktkontroll. 
Lovforslaget har etter styrets mening såpass 
alvorlige mangler at det ikke kan godtas i 
sin nåværende fonn, Foruten fonnelle svak
heter ved saksbehandlingen har intensjoner 
som fremkom i tidligere prinsippskisse (våren 
1974) falt ut Dette gjelder først og fremst 
en hjemmel for vurdering av produkters 
innhold av energi og råstoffer. Også disse 
hensyn må omfattes av loven slik at man 
kommer sløseri preget forbruk til livs, 

Syntetiske stoffer og produksjoner der 
slike inngår i fremstillingen har etter styrets 
mening krav på «særbehandling» gjennom 
en egen lovparagraf. Styret peker på faren 
ved spredning av syntetiske stoffer gjennom 
næringskjedene, På sikt kan dette by på 
meget alvorlige medisinske og genetiske pro
blemer. 

Lovutkastet foreslår opprettet et Produkt
kontrollråd, Oså representanter fra organer 

«Ryggjavern» - økopolitisk fra 

Rogaland. 


I januar presenterte Rogaland Naturvern 
første nummer av sin nye avis, «Ryggja
vern», som skal utkomme seks ganger årlig, 
I en presentasjonsartikkel understreker for

' mannen, Asbjørn Simonsen, at avisen er et 
,eksperiment - ikke minst økonomisk, Det 
er sikkert riktig, Men «Norsk Natur» vil 
påstå at når det gjelder innhold er vår 
kollega «Rygjavern» neppe på eksperiment
stadiet - starten er meget lovende, At vi kan 
vente oss meninger i den nye natur- og miljø
vernavisen for Rogaland fylke, fremgår ikke 

. minst av fonnannens presentasjon, der det 
bLa, heter: «Rygjavern vil få sterk politisk 
slagside, Den eneste politiske retning som vil 
kunne vente å møte forståelse i Rygjaverns 
redaksjon er 0KOPOLITIKK», 

Bruk og vern av Hardangervidda 

I det dette nummeret av «Norsk Natur» 
går i trykken, er arbeidet med forbundets 
uttalelse om Hardangervidda inne i den av
sluttende fase. Vi kommer tilbake til ut
talelsen i «NN» nr. 3. 

I sin uttalelse vil forbundet kreve at det 
offentlige Hardangerviddautvalgets arbeid, 
«Bruken av Hardangervidda», og konsesjons
sakene Veig og Dagali blir behandlet under 
ett og lagt fram for Stortinget i en samlet 
plan for bruk og vern av Hardangervidda. 
Forbundet har tidligere gått imot videre 
vassdragsutbygging på Hardangervidda, 
Dette standpunktet vil nå bli betydelig bedre 
underbygget, ikke minst takket være de ut
redninger som foreligger i dag, som feks, 

med økologisk innsikt og ansvar må konune 
med her, mener NNV, Rådet må ikke bli 
et ensidig ekspertorgan. Landsstyret gir for- , 
øvrig honnør til det arbeid som er utført 
og mener det bør legges til grunn for en 
endelig lovforberedelse som snarest må 
komme igang, 

Vassdragsvernrådets merknader til Stor
tingsmelding nr. 100 (1973-1974) om 
«Energiforsyningen i Norge i fremtiden (se 
sammendrag og konklusjoner side 42), 

Nord-Trøndelag naturvern fore
slår reservater. 

Nord-Trøndelag Naturvern har overfor Mil
jøverndepartementet foreslått to naturreser
vater - et våtsmarks- og gruntvannsområde 
på Rinnleiret og et område med tinnved
forekomster ved utløpet av Verdalselva, 
Rinnleiret er hekkeplass for en rekke fugle
arter, men først og fremst en viktig raste
plass for trekkfugl og vinterkvarter for 
svømmefugL Når det gjelder den fremtidige 
utnyttelsen er det sterke motsetninger, bLa, 
foreligger det forslag om å utlegge 1600 mål 
til industri, Nord-Trøndelag mener at arealet 
mellom det foreslåtte reservatet og E 6 bør 
reguleres til jordbruksformål, og at deler av 
reservatet kan brukes som badeområde, 
Ettersom etablering av varig vern kan ta 
lang tid, foreslår foreningen at det innføres 
midlertidig vern etter paragraf 18 i Natur
vernloven, 

AVD. FOR 

SELVFORSVAR 


Det amerikanske selskapet Public Broad
casting service (PBS) har laget en doku
mentarfilm om hjemmesnekrede atom
bomber. En student er blitt oppfordret 
til å prøve teorien om at en hjenune
laget atombombe kan fremstilles på 
grunnlag av dokumenter som er offent
liggjort. Det har som kjent lenge gått 
spekulasjoner om at terrorister kan bli i 
stand til å lage atomvåpen fordi det er 
offentliggjort mange planer for bygging 
av kjernekraftverk og fordi radioaktivt 
brensel blir stadig mer tilgjengelig. Stu

- Du skufle sett da vi kom hit - bare 
unyttig viflmark! 

Representantskapsmøte 1975 
Norges Naturvernforbunds representant
skapsmøte 1975 vil bli avholdt i Arendal i 
dagene 23,-24, mai, 

denten brukte 5 uker på å konstruere 
bomben, Hans beregninger ble sendt til 
en vitenskapsmann i det svenske forsvars
departementet, Jan Prawitz, Han sier i 
filmen: «Det er en sjokkerende rapport, 
selv om det er en viss sjanse for at denne 
bomben aldri ville gå av, På den annen 
side er det også fare for at den ville 
eksplodere,» 

Studenten som har holdt seg til rap- ; 
porter og dokumenter som fantes i bib
lioteket fra universitetet og i lesesalen til 
den amerikanske atomenergikommi
sjonen var mildest talt overrasket over 
at det var så lett å konstruere sin egen 
atombombe, 

- --_.-
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BJØRNEN I HEDMARK 


AV 
IVAR MYSTERUD 

Den brune bjørnen er en truet dyreart, som har forsvunnet fra store deler av sitt opprinnelige' 
utbredelsesområde, også i vårt land. Situasjonen i Norge kan vel ikke sies å være helt uten 
lyspunkter, i og med at fredning nå er innført, men mye arbeid gjenstår før vi har en 
tilfredsstillende oversikt over artens status og fått sikret bestandens fremtidige utvikling. Jeg vil 
her redegjøre for bjørnen i Hedmark, og i første artikkel ta for meg de pågående undersøkelsene, 
bjørnens utbredelse så langt den nå er kjent samt stammens status i dette området. 

Bjørneundersøkelsen i Hedmark 
Hedmark er med sine vidstrakte, kontinen
tale barskogområder på mange måter et 
spesielt og meget interessa nt naturområde, 
ikke minst når det gjelder forekoms ten av 
store rovdyr. I hele etterkrigsperioden har 
bjørnen tiltrukket seg adskillig oppmerksom
het i Hedmark pga. sin tilbøyel ighet til å slå 
sau , uten at en har hatt nærmere kjennskap til 
forho ldene omkring bjørnens opptreden 
dette området. Undersøkelser for å klargjøre 
-dette ble derfor påbegynt ved Zoologisk 
Institutt, Universitetet i Oslo i 1968. Området 
er meget stort og uoversiktlig, og undersøk
elsene må nødvendigvis få en noe langs iktig 
karakter. Det bør også tilføyes a t de ikke har 
vært in tensivt drevet. Et materiale av bjør
neobservasjoner er samlet ved intervju
undersøkelser, og en rekke forhold omkring 
stammens utbredelse, overvintring, forpl ant
ning og slagbjørners beskatn ing a v sa u etc., er 
underkastet spesielle feltundersøkelser. U n
dersøkeisen har konsentrert seg om å samle 
opplysninger om perioden fra 1945 - 74, men 
en har også vært interessert i om mulig å 
forsøke å rekonstruere hele den utvikling som 
har funnet sted i området etter århundreskif
tet. Bare mindre deler av det innsamlede. 
ma terialet er foreløpig bearbeidet og publi
sert, men kommentarene er basert på inn
trykk fra hele materialet. 

Motstående side: Parti fra skoggrensen i 
Ytre Rendal som viser de slake , avrundete 
fjellformasjonene omgitt av bratte lier og 
høyereliggende barskog, som er så typisk 
for bjørneområdet i H edmark. Legg merke 
til at grana danner skoggrensen. Både i 
Europa og Nord-Amerika er denne natur
typen kjent som gode bjørnemarker. 

Til høyre: Omtrentlig utbredelse av Hed
mark - Dalarne stammen. Området mar
kert med skravering regnes cl ha fast 
beslGnd, selv om forekomsten av bjørn ikke 
er jevn (se teksten ) . 

Status 
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eart, som har fo rsvunnet fra store deler av sitt opprinnelige' 
Id. Situasjonen i Norge kan vel ikke sies å være helt uten 

nå er innført, men mye arbeid gjenstår før vi har en 
status og fått sikret bestandens fremtidige utvikling. J eg vil 
, og i første artikkel ta fo r meg de pågående undersøkelsene, 
er kjent samt stammens status i dette området. 

Bjørneundersøkelsen i Hedmark 
Hedmark er med sine vidstrakte, kontinen
tale barskogområder på mange måter et 
spesielt og meget interessant naturområde, 
ikke minst når det gjelder forekomsten av 
store rovdyr. I hele etterkrigsperioden har 
bjørnen tiltrukket seg adskillig oppmerksom
het i Hedmark pga. sin tilbøyelighet til å slå 
sau , uten at en har hatt næmlere kjennskap til 
forholdene omkring bjørnens opptreden i 
dette området. Undersøkelser for il klargjøre 
·dette ble derfor påbegynt ved Zoologisk 
Institutt, Universitetet i Oslo i 1968. Området 
er meget stort og uoversiktlig, og undersøk
elsene må nødvendigvis få en noe langsiktig 
karakter. Det bør også tilføyes at de ikke har 
vært intensivt drevet. Et materiale av bjør
neobservasjoner er samlet ved intervju
undersøkelser, og en rekke forhold omkring 
stammens utbredelse, overvintring, forp lant
ning og slagbjørners beskatning av sau etc., er 
underkastet spesielle feltundersøkelser. Un
dersøkelsen har konsentrert seg om å samle 
opplysninger om perioden fra 1945 - 74, men 
en har også vært interessert i om mulig il 
forsøke å rekonstruere hele den utvikling som 
har funnet sted i området etter århundreskif
tet. Bare mindre deler av det innsamlede. 
materialet er foreløpig bearbeidet og publi
sert, men kommentarene er basert på inn
trykk fra hele materialet. 

Motslående side: PartiFa skoggrensen i 
Ytre Rendal som viser de slake, mlfundete 

fjellformasjonene omgitt av bratte lier og 
høyereliggende barskog, som er så typisk 
jar hjørneområdet i Hedmark. Legg merke 
til at grana danner skoggrensen. Både i 
Europa og Nord-Amerika er denne natur
typen kjent som gode bjørnemarker. 

Til høyre: Omtrentlig utbredelse av Hed
mark - Dalarne stammen. Området mar
kert med skravering regnes cl ha fast 
bestand, selv om forekomsten av bjørn ikke 
er jevn (se teksten). 

Status 

Hedmark har idag en fast bjørnestamme, og 
en har data som viser at visse deler av 
bjørneområdet har hatt en tynn bestand hele 
tiden etter den store bestandsnedgangen i 
slutten av forrige århundre. I tillegg til Vass
fartraktene mellom Hallingdal og Valdres 
har vi altså ytterligere el område i Sør-Norge 
hvor bjørnen har klart å opprettholde en fast 
bestand. I hele den perioden som oppfattes 
som «bjørnelom» har det vært bjørn i områ
det, og en har ti l og med eksempler på at 

, forplantninger har funnet sted midt i denne 

perioden, f. eks. i 1918. Men det er åpenbart 
at bestanden må ha vært på et minimum en 
gang i perioden 1910- 30. 

Den siste bjørnen som er kjent avlivet l 

området i perioden etter århundreskiftet ble 
tatt på giftåte i 1909, deretter fulgte en lang 
periode hvor en hører lite til bjørnen, før 
avskytningene i etterkrigsperioden fra 1945 
og utover begynte. Det er etter 1945 skutt 12 
bjørner i Hedmark, medregnet et individ 
skutt i Alvdal i Nord-0sterdal i 1954. Inter
essant nok har alle vært hannbjørner, og flere 
av individene relativt unge dyr. Det en har 

? 
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vært vitne til i 40- og 50-årene, har etter all forhold. Blant annet er det tatt med en rekke For det andre finnes det potensielle streif
sannsynlighet vært en oppformering aven mindre områder hvor bjørnetrafikken er re soner som ligger .inntil dette kjerneområdet 
bestandsrest i Hedmark med en tilhørende gelmessig og hvor områdene har en slik både på norsk og svensk side. Et langt større ATOMKRAFT 
sone av Vestre Dalarne og Varmland på 
svensk side. 

Forholdene på svensk side 
Sentrale deler av Hedmark grenser mot Kop
parbergs lan i Dalarne. Av størst interesse når 
det gjelder Hedmarkstammen er forholdene 
i Vestre Dalarne, hvor to områder med fast 
bjørnebestand, områdene nord for FulufjeU 
og Lima, ligger inntil riksgrensen. For begge 
disse områdene må bestanden anføres som 
sparsom. Imidlertid er det mange uklare 
forhold også når det gjelder bjørnen på 
svensk side, og fortsatte feltundersøkelser og 
datainnsamling også fra de svenske område
ne anses nødvendige for å klargjøre forhol
dene nærmere. 

Utbredelse 
En første grov avgrensning av bjørnens ut
bredelse i dette området, er antydet på kart
skissen. Som en ser, ligger største delen av 
dette sammenhengende bjørneområdet på 
norsk side av grensen. Avgrensningen byg
ger, når det gjelder den norske delen , på 
innsamlet materiale av forplantninger, over
vintringer, avskytninger, og en rekke andre 

Det er etler 1945 skutt 12 bjørner i Hedmark, den siste i 1973. Dette individet er en hann
bjørn skutt ved Sennsjøen i Trysil i september 1963. (Foto Kjell Søgård). -= ...".-: , -----...;: 


karakter at man kan forvente overvintringer. 
Når det gjelder den svenske delen har en 
benyttet opplysninger fra Stig Ekblom for 
Kopparbergs lan og fra Hans Nedin og 
Nils-OlofOlsson for Varmlands lan. Da den 
alt vesentligste del av utbredelsen faller in
nenfor Hedmark og Dalarne, vil den bjørne
stammen som finnes i dette området i det 
følgende bli kalt for Hedmark - Da/arne 
stammen eller grellsestammen. 

En gjør uttrykkelig oppmerksom på at 
kartet bare er å betrakte som en rent foreløpig 
utgave, og at endringer og justeringer konti
nuerlig blir foretatt etter hvert som tilfanget 
av data øker. Det må også understrekes at 
forholdene er mer kompliserte enn kartet 
antyder. 

For det første er bestanden ikke jevnt 
fordelt. Dersom en f. eks. bruker forplant
ninger, dvs. områder hvor binner og unger er 
observert som kriterium for «fast bestand», 
får man på ingen måte en jevn fordeling. 
Observasjoner av binner med unger er ikke 
særlig mange, men selv om de er få, foreligger 
de imidlertid så langt vestover som grensen er 
trukket. 

område i Hedmark har av og til besøk av 
omstreifende bjørn, uten at overvintring eller 
forplanting har kunnet påvises. Den nordlige 
delen av Finnskogene i Våler og Åsnes kom
muner er et slikt eksempel, bjørnens opptre
den her antas bare å være relativt sjeldne og 
tilfeldige streif og næringsvandringer i som
mersesongen. En har dessuten for dårlig 
informasjon om Femundmarka lengst nord i 
Engerdal, og feltbefaringer og materialinn
samling er ikke foretatt i Røros kommune. 
Det forekommer bjørn i traktene nordover 
langs riksgrensen i begge kommuner, men 
status for disse områdene er altså ikke klar
lagt. Noen av de uklare problemer er antydet 
langs områdets grenser med spørsmålstegn, 
og i tillegg kommer altså de streifsoner som 
ikke er vist på kartet. 
Et studium av naturforholdene i dette klima
tisk kontinentale bjørneområde i Hedemark. 
- Dalarne er interessant. Den landskapsmes
sige kjerne er et fjellområde som strekker seg 
fra Storsjøen i Rendalen i Norge gjennom det 
sentrale Hedmarksområdet inn på svensk 
side og sør-østover til Transtrandsfjallen i 
Dalarne. En lang rekke isolerte større og 
mindre fjellpartier omkranset av bratte lier 
og vidstrakte høyereliggende skogområder 
av tildels meget god bonitet utgjør naturom- . 
råder aven type som er optimal for den brune 
bjørn både i Europa og Amerika. 

For Hedmark og grensestammen er det 
mest betydningsfulle spørsmål når det gjelder 
forholdene på svensk side, om en i tillegg til 
den lokale oppformering også har fått matet 
inn bjørn fra områder lenger øst eller nordøst 
i Dalarne. Dette kan en ennå ikke gi et 
entydig svar på, men en kan ikke se bort fra 
at dette kan ha forekommet. Enkelte for
holde synes å antyde at en viss oppformering 
kan ha foregått samtidig innenfor en større 
del av den Syd-Skandinaviske bjørnestam
mens utbredelses-område, noe som kan ha 
resultert i et økt antall omstreifende bjørn. 

a 

med djevelen 

Fn vurdering aven omSl 

energikilde 
(Fra Norges Naturvernforbunds energiutn 
«Energi miljø og samfunn») 

En prinsippavgjørelse 
De norske myndigheter skal i nær fremtid 
treffe en prinsippavgjørelse om landet skal 
satse på atomkraft som energikilde. Det er 
en politisk avgjørelse hvor fordeler og ulem
per skal veies mot hvernadre. 

Etla eller Nei til atomkraft avhenger i stor 
grad av de forutsetninger som legges til 
grunn. I mange land, f.eks. USA, baseres 
energipolitikken på en fortsatt sterk vekst, 
samtidig som andre energikilder ikke kan 
dekke denne veksten. Da blir atomkraft det 

'eneste alternativ, og det blir lite rom for 
en saklig vurdering av miljøfarer og sikker
hetsspørsmål. I tilfellet med atomk raft kan en 
slik tvangssituasjon vise seg å bli skjebne
svanger. 

Norge er i en spesiell gunstig stilling når 
det gjelder energiressurser. Vi er ikke av
hengige av å bygge atomkraftverk, selv om 
vi måtte ønske å øke energiforbruket i lang 
tid framover. Vi står derfor friere til å veie 
fordeler og ulemper fordomsfritt mot hver
andre. 

Fordelene ved atomkraft 
Atomkraft antas i dag etter tradisjonelle be
driftsøkonomiske lønnsomhetsbetraktninger 
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For det andre finnes det potensielle streif
soner som ligger inntil dette kjerneområdet 
både på norsk og svensk side. Et langt større 
område i Hedmark har av og til besøk av 
omstreifende bjørn, uten at overvint ri ng eller 
forplanting har kunnet påvises . Den nordlige 
delen av Finnskogene i Vå ler og Åsnes kom
muner er et slikt eksempel, bjørnens o pptre
den her antas bare å være rela ti vt sjeldne og 
tilfeldige streif og næringsvandringer i som
mersesongen. En har dessuten for dårlig 
informasjon om Femundmarka lengst nord i 
Engerdal, og fe ltbefaringer og materialinn
samling er ikke foretatt i Røros kommune. 
Det forekommer bjø rn i traktene nordover 
langs riksgrensen i begge kommuner, men 
status fo r disse områdene er altså ikke klar
lagt. Noen av de uklare problemer er a ntydet 
langs områdets grenser med spørsmå lstegn, 
og i tillegg kommer altså de streifsoner som 
ikke er vist på kartet. 
Et studium av naturforholdene i dette klima
tisk kontinentale bjørneområde i Hedemark. 
- Dalarne er interessant. Den landskapsmes
sige kjerne er et fjell område som strekker seg 
fra Storsjøen i Rendalen i No rge gjennom det 
sentra le Hedmarksområdet inn på svensk 
side og sør-østover til Transtrandsfjii llen i 
Dalarne. En lang rekke isolerte større og 
mindre fjellpartier omkranset av bratte lier 
og vidstrakte høyereliggende skogområder 
av tildels meget god bonitet utgjør na turom
råder aven type som er optimal for den brune 
bjørn både i Europa og Amerika. 

For Hedmark og grensestammen er det 
mest betydningsfulle spørsmål når det gjelder 
forho ldene på svensk side, om en i tillegg til 
den loka le oppformering også ha r fått matet 
inn bjørn fra områder lenger øs t eller nordøst 
i Dalarne. Dette kan en ennå ikke gi et 
entydig svar på, men en kan ikke se bort fra 
a t dette kan ha forekommet. Enkelte for
holde synes å antyde at en viss oppfOlmering 
kan ha foregått samtidig innenfor en større 
del av den Syd-Skandinaviske bjørnestam
mens utbredelses-område, noe som kan ha 
resultert i et økt antall omstreifende bjørn. 
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ATOMKRAFT - et veddemål 

med djevelen 
El vurdering aven omstridt 
energikilde 
(Fra Norges Naturvernforbunds energiutredning 
«Energi miljø og samfunn») 

En prinsippavgjørelse 
De norske myndigheter skal i nær fremtid 
treffe en prinsippavgjørelse om landet skal 
satse på a tomkraft som energikilde. Det er 
en politisk avgjørelse hvor fordeler og ulem
per skal veies mot hvernadre. 

Et Ja eller Nei til atomkraft avhenger i stor 
grad av de forutsetninger som legges til 

grunn . I mange land , f.eks. USA, baseres 

energipolitikken på en fortsatt sterk vekst, 

samtidig som andre energikilder ikke kan 

dekke denne veksten. Da blir atomkraft det 


' eneste alternativ, og det blir lite rom for 

en saklig vu rdering av miljøfarer og sikker

hetsspørsmål. I tilfellet med atomkraft kan en 

sli k tvangssituasjon vise seg å bli skjebne

svanger. 

N orge er i en spesiell gunstig stilling når 
det gjelder energiressurser. Vi er ikke av
hengige av å bygge atomkraftverk, selv om 
vi måtte ønske å øke energiforbruket i lang 
tid framover. Vi står derfor fr iere til å veie 
fordeler og ulemper fordomsfri ll mot hver
andre. 

Fordelene ved atomkraft 
Atomkraft antas i dag etter tradisjonelle be
d riftsøkonomiske lønnsomhetsbetraktninger 

å være gunstigere enn kraft fra olje og gass 
ved samme kapasitetsutnyttelse. Dessu ten 
unngås de store luftforurensningene fra fossile 
brensler, og s.tørre politisk avhengighet av de 
oljeproduser~nde la nd . Uran er ikke noe 
evigvarende ressurs, men selv med dagens 
telmiske reaktorer kunne vare i over 50 år. 
Dette er viktige pluss for atomkraft. 

Farene ved atomkraft 
I en prinsipiell vurdering av atomkraft er det 
tre miljøfarer som ski ller seg klart ut: 

- Det høyaktive radioak tive avfallet. 
- Faren for spredning av strategisk materiale, 

særlig plutomium . 
- Risikoen for store reaktorulykker. 

Det er også and re ulemper: f.eks . rutine 
utslipp av radioak tivitet ti l vann og luft, den 
termiske fo rurensningen fra kjølevannet og 
restriksjoner på arealbruken. I et lokal t per
spektiv kan disse være viktige, men ved en 
prinsippvurdering av atomkraft er de mindre 
vesentlige. 

De tre ovennevnte miljøfarer skiller seg 
også ut når atomkraften sammenlignes med 
andre energik ilder , - de er særegne for atom

- Nei , langt Lji'a - del foreligger ikke /Joe 
bevis på al radioaktive avfallstoller påvirker 
miljøet. 

kraft. Både faren for at strategisk materiale 
kan brukes som en farlig truse I mot vårt 
samfunn, og i enda høyere grad fare n for a t 
bøyaktivt avfall skal lekke ut i biosfæren i 
kommende århundrer og årtusener, er spørs
mål om ansvar for framtiden. De er som så
danne mer enn vanlige politiske spøsmåL 
For det første mangler en teknisk løsning i 
dag, for det annet kan disse pro blemene aldri 
finne noen rent tekn isk løsning, fordi de også 
har sosiale og etiske sider. Også mange atom
kraft-entusiaster erkjenner dette. Som eksem
pel vil vi sitere Alvin Weinberg, leder for 
Oak Ridge, et stort kjernefysisk forsk nings
senter i USA: 

«D erfor har vi, som Faust, inngått et veddemål 
med djevelen. Man har gitt oss den mirakuløse 
atom-i lden ... Prisen vi må betale fo r det te sto re 
gode er en om hyggelighet so m på mange må ter 
overgår alt som tidligere har vært nødvendig: 
forsiktighet og på passelighet i driften av disse 
maskinene. Det må skapes, og holdes i hevd til 
ev ig tid .. . et presteskap som forstår seg på de 
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kjern efysiske systemene, og som er i stand til å 
bevokte avfalleu> 

Heller ikke vil det være særlig fruktbart å 
prøve å kvantisere disse ulempene i kroner, 
ved såkalt cost-benefit analyse , fordi fordel 
og ulempe er så atskilt i tid og rom. (Et ek
sem pel: Anta at våre etterkommere om 300 
år påføres skader på 100 millioner kroner 
som følge av det radioaktive avfallet vi har 
etterlatt dem. Med en rentefot på 7 % er 
kontantverdien av dette beløp i dag lik 25 øre ') 
Vi ender derfor opp med en etisk vurdering 
hvor (I) vårt ansvar overfor fremtidige slekter 
i ubegrenset tid må vcies mot (2) fordelene 
ved å gencrere elektrisk energi ved atom
kraft i dag. Denne avveiningen kan vi ikke 
unndra oss, selv om andre land allerede har 
satset på atomkraft. 

Det siste hovedproblemet ved atomkraft, 
faren for katastrofale reaktorulykker, har og
så en etisk side. Men her er tidsperspek ti vet 
begrenset til reaktorens driftstid , og en ulykke 
vil først og fremst ramme dagens genera
sjoner. Omfattende utslipp av radioaktivitet 
kan skje ved tekniske mangler, menneske
lige feil, naturkatastrofer eller ondsinnede 
handlinger. Selve det omfang en slik kata
strofe kan få, maner til varsomhet med å 
legge sannsynlighetsberegninger til grunn for 
et valg. Når ekspertene i så stor grad strides 
om disse sannsynlighenene, må vi velge om 
vi vil risikere å ha tatt feil ved å oppleve en 
katastrofe, eller ved å ha vært for forsiktige . 
I slike saker må tvilen komme livsmiljøet til 
gode' 

Alt i 'alt anser Norges Naturvernforbund 
disse tre problemområdene - det høyaktive 
radioaktive materiale, faren for spredning av 
strategisk materiale og faren for katastrofale 
reaktorulykker - for så alvorlige al de langl 
overskygger atomkraftens fordeler. 

~ 

Mange valgmuligheter i 
energipolitikken 

Milliard-investeringer kan spares, 
hevder Vassdragsvernrådet 

I møte med Industrikomiteen og Kommunal- og miljøvernkomiteen i 
Stortinget 10. mars, la Norges Naturvernforbunds Vassdragsvernråd 
fram sine merknader til Stortingsmelding nr. 100 (1973--1974) om 
«Energiforsyningen i Norge i fremtiden». Nedenfor gjengir vi sam
mendrag og konklusjoner av Vassdragsvernrådets merknader. 

Gjennom behandlingen av bl.a. Stortings
meldingen «Energiforsyningen i Norge 

i fremtiden» trekkes det nå opp viktige re
ningslinjer for vår energipolitikk. 

Norge er her i en gunstig utgangsposisjon. 
I motsetning til de fleste land er vi ikke i 
noen tvangssituasjon idet en rekke valg
muligheter står åpne for oss. 

Steller vi oss riktig vil vi heller ikke komme 
i tidspress under avgjørelsesprosessen , noe 
som gir oss store fordeler. 

Vårt samfunn er som verden forøvrig på 
nær sagt alle felter inne i en voldsom ut
viklings- og omstillingsprosess. Beregnings 
grunnlaget og utgangsverdier, ikke minst de 
som ikke lar seg måle i penger, skifter fort. 

Tidspunktet er derfor lite gunstig for store 
avgjørelser av langsiktige, irreversibel karak
ter. Man må i denne situasjon legge vekt på 
å verne om livsgrunnlag og naturverdier av 
stor betydning for kommende generasjoner. 

På dette grunnlag advares sterkt mot en 
videre forsert vannkraftutbygging. En slik 
utbygging vil under enhver omstendighet 
bare gi en rent midlertidig dekning av vårt 
økende kraftbehov. 

Vannkraftutbygging eller moderne prinsip
per gir ikke alene store og ugjenkallelige natur

ødeleggelser. Den griper dypt inn i en rekke 
/orhold i store omrcider langs våre vassdrag 
og pel/ører skade virkninger som vi idag ikke 
har fitl! oversik tover. 

Den organisasjonsfoml ogde behandlings
prosesser som idag forutsettes å skulle ivare
ta demangesidigevurderinger av disse forhold 
virker ikke godt nok . Det haster med å finne 
frem til nye løsninger som bedre sikrer en 
likevektig, fullstendig og planmessig saks
beha ndling av alle sider ved di sse forhold. 
Hittil har utvilsomt utvilsomt utbyggings
interessene fått for stor dominans. 

Energiforsyning har frem til idag vært be
traktet som uløselig knyttet til selve vel
standsutviklingen. Ved å sørge for rikelig 
tilgang på billig energi har samfunnet lagt 
forholdene til rette for vekst og virksomhet. 
I perspektiv har dette vært en politikk med 
bred oppslutning. Men selv om en politikk 
har vært riktig til nå gir ikke det noen garanti 
for at den fortsatt er det. 

Vi står idag overfor nye og særdeles 
viktige avveininger. Øket energibruk gir også 
øket belastning på samfunn og natur. 
Energikildene vi nytter er begrensede. Dette 

. gjelder også vannkraften. Vannkraftut
bygging betyr forbruk av livsgrunnlag for 

~i~];"'~ 
primærnæring og av norsk natur. Dette er 
ressurser av den største verdi for kommende 
slekter. 

Vi må tilpasse vårt energiforbruk til 
verden forøvrig. 

Vi innser at det må være noe fundamentalt 
galt med den prognostiserte vekst i vårt 
kraftforbruk om et gigantisk vannkraftpro
sjekt som Jotunheimen/Breheimen bare vil 
dekke den planlagte øking i forbruk i to år. 

Vi må for fremtiden stille krav til sty
ringen av vår samfunnsutvikling slik at vårt 
samlede energiforbruk ender opp på et mer 
realistisk nivå. 

Vassdragsvernrådet går inn for en noe ras
kere oppbremsing av forbruksøkningen av 
energi enn den Regjeringen foreslår i «Energi
meldingen». 
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gheter i 


er kan spares, 
rnrådet 

een og Kommunal- og miljøvernkomiteen i 
>rges Naturvernforbunds Vassdragsvernråd 
Stortingsmelding nr. 100 (1973-1974) om 
ge i fremtiden». Nedenfor gjengir vi sam
av Vassdragsvernrådets merknader. 
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ødeleggelser. Den griper dypt inn i en rekke 
forho ld i store områder langs våre vassdrag 
og påfører skadevirkninger som vi idag ikke 
har juli oversik tover. 

Den organisasjonsfOllli og de behandlings
prosesser som idag forutsettes å skul le ivare
tade mangesidige vurderinger a v d isse forho ld 
virker ikke godt nok. Det haster med å (inne 
frem til nye løsninger som bedre sikrer en 
likevektig, fullstendig og planmessig saks
behandling av alle sider ved disse forhold. 
Hittil har utvilsomt utvilsomt utbyggings
interessene tatt for stor dominans. 

Energiforsyning har frem til idag vært be
traktet som uløselig knyttet ti l selve vel
standsutviklingen. Ved å sørge for rikelig 
tilgang på billig energi har samfunnet lag1 
forholdene til rette for vekst og virksomhet. 
l perspektiv har dette vært en politikk med 
bred oppslutning. Men selv om en politikk 
har vært riktig til nå gir ikke det noen garanti 
for at den fortsatt er det. 

Vi st.år idag overfor nye og særdeles 
viktige avveininger. Øket energibruk gir også 
øket belastning på samfunn og natur. 
Energikildene vi nytter er begrensede. Dette 

. gjelder også vannkraften. Vannkraftut
bygging betyr forbruk av livsgrunnlag for 

primærnæring og av norsk natur. Dette er 
ressurser av den største verdi for kommende 
slekter. 

Vi må tilpasse vårt energiforbruk til 
verden forøvr ig. 

Vi innser at det må være noe fundamentalt 
galt med den prognostiserte vekst i vårt 
kraftforbruk om et gigantisk vannkraftpro
sjekt som Jotunheimen/Breheimen bare vi l 
dekke den planlagte øking i forbruk i to år. 

Vi må for fremtiden sti lle krav til sty
ringen av vår samfunnsutvikling slik at vårt 
samlede energiforbruk ender opp på et mer 
realistisk nivå. 

Vassdragsvernrådet går inn for en noe ras
kere oppbremsing av forbruksøkningen av 
energi enn den Regjeringen foreslår i «Energi
meldingen». 

Rådet legger i dette dokument frem et 
forslag til planlagt forbruk av elektrisk kraft 
frem til 1985. Vi gir samtidig forslag til 
hvorledes dette forbruk skal dekkes og kon
staterer at vi disponerer energi reserver slik 
at det ikke vil kunne oppstå problemer av 
betydning om det sku lle vise seg at det 
planlagte forbruk overskrides. 

Vårt forslag endrer ikke samfunnets mu
lighet til en fortsatt sunn vekst i årene 
fremover. Regjeringen forutsetter at den 
kraftkrevende industri ikke skal ekspandere, 
men gis en m ulighet for en viss konsolidering, 
noe vi også kan akseptere. 

Vi peker imidlertid på at det her nyttes 
svære energimengder som på lengre sikt kan 
omdisponeres med mulighet for videre utvik
ling av allsidig industri med flere og bedre 
arbeidsplasser. 
Regjeringen baserer sitt forslag på et forbruk 
til alminnelig forsyning av kraft i 1985 på 
78 TWh. 

Vassdragsvernrådet fores lår dette tall 
redusert til 62 TWh. 

Rådet fremsetter samtidig konkrete forslag 
til hvorledes reduksjoner på 16 TWh kan 
skje, vesentli g ved effektiviseringstiltak uten 
at det går ut over samfunnsaktiviteten. En 
reduksjon på 16 TWh anslås å føre til inn
sparinger på 8 mi ll iarder kroner i utbyggings
investeringer. Fra et samfunnsmessig syns
punkt må det være riktigere å investere i 
tiltak som gir bedre utnyttelse av effekt av pro
dusert kraft enn å bygge ut ny. Slike tiltak er 
foreslått. Program med virkemidler som 
premierer god energiutnyttelse og straffer 
sløsing forutsettes iverksatt. 

Det totale kraftforbruk , inkludert kraft
krevende industri bør etter Rådets forslag 
ligge på 96 TWh i 1985. 

Dette behov foreslås dekket slik: 
Eksisterende og godkjent utbygget 
vannkraft 85 TWh 
Planlagt gasskraftverk 7 TWh 
Gassverkkraftverk på plassform eller 
kraftimportjeksport avtale 4 TWh 

Det er altså etter dette forslag ikke behov 
for å godkjenne ytterligere vannkraftut
byggi ng. 

Vårt alternativ til vannkraft er gasskraft. 
Dette alternativ vil til enhver tid kunne 
skaffe oss den tilleggskraft vi måtte trenge 
i en årrekke fremover. 

Gjennom relativt omfattende beregninger 
mener vi å ha rettferdiggjort vårt krav om 
at dette alternativ må tas opp til helt ny 
vurdering og bli mer allsidig belyst, sett i 
relasjon til de muligheter som idag fore
ligger. 

Vi peker spesielt på alternativet kraftverk 
på plattform ved produksjonsstedet, med 
ilandføringav strøm i kabel. Dette prosjekt er 
er ikke bare teoretisk mulig, det er be
regnet og vurdert og kan skaffe den 
ønskelige tilleggskraft minst like hurtig som 
et vannkraftprosjekt av samme størrelses
orden. 

Den gass vi anbefaler nyttet til kraft
produksjon vi l likevel bli tatt ut og ellers 
nyttet i andre land for en stor grad til samme 
formål. 

Våre kostnadsberegninger viser at gass
kraftalternativet under gitte forutsetninger 
er økonomisk gunstig og under enhver om- · 
stendighet økonomisk forsvarlig. 

Vi peker spesielt på gassforekomster som 
det av forskjellige grunner kan bli vanskelig 
å nyttiggjøre seg på annen måte . Vi tør påstå 
at de regnestykker og uttalelser som hittil 
harværtfremsattharværthøystufull stendigog 
og gitt et fortegnet billede til fordel for 
vannkraften. Skadevirkningene ved vann
kraftutbyggi ng må innkalkuleres på en helt 
annen måte enn det som hittil har vært tilfelle. 

Intervjuundersøkelser har dessu ten vist at 
ca. 80 %av den norske befolkning mener at 
det er riktig å betale noe for å unngå skade
virkningene ved en videre forsert vannkraft
utbygging. 

a 
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ALT TIL SITT 
BRUK 
AV 
JON GODAL 

Se, jeg gir eder alle urter som sår seg, 
alle som finnes på jorden, og alle trær 

med frukt som sår seg» (første Mosebok 
1.29.) Menneskene før oss var ikke i tvil 
om at de sto i en altomfattende livsstrøm. 
Ingenting sto utenfor. Menneskets bevissthet 
kunne betrakte. Den så alt som en gave. I det 
store samspillet er alle til for hverandre. 
Vannet for jorda, jorda for plantene, plan
tene for dyra, dyra for hverandre og for jorda, 
sola for alle. Menneskene var til for alt, og alt 
var til for menneskene. Alt var til for mennes
kene. Ingenting var dermed unyttig. Det 
gjaldt bare om å finne ut hva som bodde av 
muligheter i den enkelte. 

Jeg vet ikke når ordet ugras kom inn i 
språket vårt, men forestillingen at det finnes 
unyttig gras er i alle fall ny. Det er ikke så 
veldig lenge siden at en under «grasinga» av 
åkeren (som vi i dag ville kalle ugrasluking) 
brukte ugras og ugrasrøtter til for. Lauv og 
potetgras gikk i kompost. Halmen var for, 
madrass i senga og pynt. 

Jeg vetheller ikke når ordet utmark kom i 
bruk. Før hette det bare marka, om den ikke 
var hei eller fjell. Her vokste det hundrevis av 
urter og titallvis av busker og trær. Hver til 
sitt bruk. 

Hassel gav tønneband og nøtter. Heggen 
var best til rivetinder. Rogna gav bueemne og 
godteri (tørkede rognebær var som sukkertøy 
for ungene før i tida). Dessuten var rogna 
mest brukt til juletre før grana overtok, og 

Over: Hasselnøtter. Til venstre: Revebjelle. 

fremdeles tar mange varsel av rogna om hvor 
mye snø det blir. Bjørka ble brukt til svært 
mye. Den var god til emningsved av mange 
slags, bark til barking, nævertjære til medisin 
og ris mot uskikkelige unger. Dessuten var 
den best til vidjespenninger. Vidjene var det 
bruk for overalt. De bandt kua i båsen, 
grinda til stolpen, varene til kløvsalen, foten 
til skia, og mye mer. 

Grana var best til båtbord og takspon, 
felebotn og baksteved. Slik kan vi holde på. 

Skjørbuksurt var mot skjørbuk. Revebjella 
er hjertemedisin den dag i dag. Vortegraset 
tok vortene og OJmetelgen er fortsatt virksom 
mot bendelorm. Hugvendelen (baldrian) 
vendte hugen og brennesla tok gikta. Nåris
leblomen (Linnea borealis) var mot nårisle 

«Ei naki grein med blodraud ber 
- og ei som bladrik blømer, 
på kvar sin måte fagre er 
- for den som kjærleg dømer 

Den eine gjev sin ange ho 
- der ljuv ho ligg og blømer. 
Den andre gjev sitt hjarteblod 
- når lauv for haustvind rømer» 

Olav Aukrust 

(helvedesild), kjerringrokk mot blærekatarr 
og kvitveis for å bleike solbrent hud. Det er 
skrevet tykke bøker om urtemedisin. 

I marka var reservematen å finne når 
kornet frøs. Bark av furu, alm og bjørk kan 
spises. Næringsverdien er vel moderat og 
smaken kanskje noe besk. Men en er ikke 
matlaus så lenge der er skog. På bakken 
finner vi matmose, reinsmose og en hærskare 
av spiselige urter. Det er nesten så en mil lete 
etter dem som ikke har noe å gi noen gang. De 
giftige plantene får vi vel reservere for medi
sinmennene. Men ellers er brennesle god mat 
og løvetann er bedre enn vanlig salat. Sett 
over ei kasse der den spirer opp av jorda nå 
til våren. Vent et par tre dager til bladene er 
ved å folde seg ut og er blitt bleke av mangel 
på sollys. Bedre salat er ikke å få kjøpt. Rota 
kan også spises. Tørk den, og knus den til 
mjøl. Ellers fortsetter vi med friske skudd av 
geiterams, kvekerot og humlerot, skvallerkål 
og einstape, kokt vannliljerot og harerug til 
knask etterpå. 

Vi mennesker har visst det - og glemt det. 
Alle planter er til sitt bruk. I dag snakker vi 
om ugras og nyttevekster, om innmark og 
utmark, om produktiv mark og uproduktiv. 
Men det finnes ikke uproduktiv mark, så sant 
der fins liv. Menneskene har laget seg ørke
ner. Asfaltjungel. Asfaltjungelmennesket har 
så lyst til å få til mer asfal tjungel. Derfo.r 
prøver det å få oss til å tro at det også utenfor 
byen fins uproduktiv mark som best kan 
gjøre nytte for seg ved å bli bygget ned av det 
svarte stoffet fra de dødelige dyp i jorda og 
den stålstrekte steinharde betongen. Men vi 
skal ikke la oss lurE; til å tro at slike områder 
fins. All mark er produktiv. Vi må bare finne 
ut hvilket livssamfunn det er sQm best kan 
triyes på det enkelte stedet. Deretter kan vi 
lete etter de iboende krefter i hver enkelt 
plante og hvert enkelt dyr. De har alle et 
samspill i forhold til mennesket. Noen gir 
føde, noen medisin, noen ved, noen virke, 
noen viser oss bare sin livsglede. . 

Alle er de vakre, alle har de lukt, alle er de 
levende medskapninger. a 
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Over: Hasselnøtter. Til venstre: Revebjelle. 

fremdeles tar mange varsel av rogna om hvor 
mye snø det blir. Bjørka ble brukt til svært 
mye. Den var god til emningsved av mange 
slags, bark til barking, nævertjære til medisin 
og ris mot uskikkelige unger. Dessuten var 
den best til vidjespenninger. Vidjene var det 
bruk for overalt. De bandt kua i båsen, 
grinda til stolpen, varene til kløvsalen, foten 
til skia, og mye mer. 

Grana var best til båtbord og takspon, 
felebotn og baksteved. Slik kan vi holde på. 

Skjørbuksurt var mot skjørbuk. Revebjella 
er hjertemedisin den dag i dag. Vortegraset 
tok vortene og ormeteigen er fortsatt virksom 
mot bendelorm. Hugvendelen (baldrian) 
vendte hugen og brennesla tok gikta. Nåris
leblomen (Linnea borealis) var mot nårisle 

«Ei naki grein med blodraud ber 
- og ei som bladrik blømer, 
på kvar sin måte fagre er 
- for den som kjærleg dømer 

Den eine gjev sin ange ho 
- der ljuv ho ligg og blømer. 
Den andre gjev sitt hjarteblod 
- når lauv for haustvind rømeo> 

Olav Aukrust 

(helvedesild), kjerringrokk mot blærekatarr 
og kvitveis for å bleike solbrent hud. Det er 
skrevet tykke bøker om urtemedisin. 

l marka var reservematen å finne når 
kornet frøs. Bark av furu, alm og bjørk kan 
spises. Næringsverdien er vel moderat og 
smaken kanskje noe besk. Men en er ikke 
matlaus så lenge der er skog. På bakken 
finner vi matmose, reinsmose og en hærskare 
av spiselige urter. Det er nesten så en må lete 
etter dem som ikke har noe å gi noen gang. De 
giftige plantene får vi vel reservere for medi
sinmennene. Men ellers er brennesle god mat 
og løvetann er bedi'e enn vanlig salat. Sett 
over ei kasse der den spirer opp av jorda nå 
til våren. Vent et par tre dager til bladene er 
ved å folde seg ut og er blitt bleke av mangel 
på sollys. Bedre salat er ikke å få kjøpt. Rota 
kan også spises. Tørk den, og knus den til 
mjøl. Ellers fortsetter vi med friske skudd av 
geiterams, kvekerot og humlerot, skvallerkål 
og einstape, kokt vannliljerot og harerug til 
knask etterpå. 

Vi mennesker har visst det - og glemt det. 
Alle planter er til sitt bruk. I dag snakker vi 
om ugras og nyttevekster, om innmark og 
utmark, om produktiv mark og uproduktiv. 
Men det finnes ikke uproduktiv mark, så sant 
der fins liv. Menneskene har laget seg ørke
ner. Asfaltjungel. Asfalt jungel mennesket har 
så lyst til å få til mer asfaltjungel. Derfor 
prøver det å få oss til å tro at det også utenfor 
byen fins uproduktiv mark som best kan 
gjøre nytte for seg ved å bli bygget ned av det 
svarte stoffet fra de dødelige dyp i jorda og 
den stålstrekte steinharde betongen. Men vi 
skal ikke la oss lurt; til å tro at slike områder 
fins. All mark er produktiv. Vi må bare finne 
ut hvilket livssamfunn det er som best kan 
trives på det enkelte stedet. Deretter kan vi 
lete etter de iboende krefter i hver enkelt 
plante og hvert enkelt dyr. De har alle et 
samspill i forhold til mennesket. Noen gir 
føde, noen medisin, noen ved, noen virke, 
noen viser oss bare sin livsglede. . 

Alle er de vakre, alle har de lukt, alle er de 
levende medskapninger. ~ 

Elben - et nordisk 
naturvernproblem i Tyskland 
AV 
MAGNAR NORDERHAUG 
Våtmarkene 
fra Hamburg og langs Elbens bredder til 
Nordsjøen har fra gammelt av hørt til de 
rikeste tilholdssteder for vannfugler i Europa. 
Blant annet er området et viktig vinter- og 
rasteområde for en rekke nordlige fuglebe
stander. l dag er dette området gjenstand for 
en industriell ekspansjon som i løpet av få år 
synes å gi Vest-Tyskland et nytt Ruhr
område. 

Hoveddelen av denne virksomheten har 
funnet sted i de siste 2 - 3 år. 

Hva skjer? 

Plassen tillater her bare et kort sammendrag 

om den gigantiske industriaktivitet som nå 

finner sted: 


Tørrlegging/utfylling av våtmarker, utret

ting av Elben med spuntrekker og utfyllinger, 
anlegg av industri, kraftverk, havner, termi
naler, motorveier m. v. På den 100 km lange 
strekningen fra Hamburg til Nordsjøen er det 
bygd/planlagt 7 - 8 atomkraftverk, 3 olje
kraftverk (pipehøyde 225 m). Videre skyter 
kjemiske industrier, oljeraffinerier og alumi
niumsverk i været. Don Chemical investerer 
I - 2 milliarder DM. Reynolds (aluminium) 
investerer 640 millioner DM. Bayer-Leverku
sen investerer 4 milliarder DM etc. 

Selve Elben utdypes 13,5 m (kostnad 500 
mill. DM) slik at skip inntil 110 000 tonn når 
Hamburg. En ny kystautostrada krysser om
rådet. Under Elben anlegges tunel!. Over 
Elben anlegges Europas nest lengste bro 
(3940 m). 

Ved Elbens munning anlegges dypvanns-

Industrialiseringen av Elben. De ornitologisk viktigste områdene ligger mellom Freiburg og 
utløpet av Osle. 

~ 
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havn, industrisentrum og atomkraftverk med 

arbeidsplasser til 20. 0.0.0. mennesker. 


Tre delstater 

har innflytelse i området. Det er konkurranse 

om å trekke til seg industri. Grunnet innbyr

des konkurranse og rask ekspansjon er iverk

satte forurensningsbestemmelser mangelful

le. 


Biologene advarer. Diskusjoner pågå r i 
massemedia. Utstillinger lages. Lokale pro
testaksjoner iverksettes . Men industrialise
ringen fortsetter: 

«Videre mot vest , på begge sider av den 10.0. 
m la nge Nedre Elben er det ytterligere mulig
heter, så å si ubegrensede, for utvikling av nye 
havner og industriom råder.» (Reklamebros
jyre for Hamburg havn. 1973). 

Nedre Elben 
karakteriseres av biologen R. Grimm (Univ. 
i Hamburg) som et av «de økologisk verdiful
leste i Vest-Europa». 

Særlig i ornitologi sk henseende er dette 
åpenbart. Området utgjør et ytterst viktig 
vinterområde og rasteområde for en rekke 
nordiske/arktiske vannfuglbestander. Ved 
Nedre Elben regnes totalt 260.0.0. ha. (fordelt 
på 4 områder) å være av høy ornitologisk 
verdi. Av dette er bare 489 ha. vernet. Av 
særlig betydning er området for en rekke 
gåsestammer ogsom tilholdssted for halvpar

ten av verdenspop ul asjonen av dvergsvane 
(C. Columbianius bewickii). 

I tabellen er noen av de viktigste ornitolo
giske trekk ved de fire hovedområdene gjen
gitt. 

Den femte internasjonale 

vå tmarkskonferanse fant s ted i H eili gen

hafen, Vest-Tyskland desember 1974, med 

de ltagelse fra 39 nasjoner og Il internasjo 

na le organisasjoner. 

- På bakgrunn av den omfattende industri 


alisering av Nedre Elben 
- risikoen for a lvorlige økologiske endr in ger 
- områdets store internasjonale verdi for 

andefugler og vadere 
a nbefa lte konfera nsen delstatsregjeringen i 
Nedre Saksen å medvirke til «at de fø lgende 
vå tmarksområder som fa ller innenfor dens 
jurisdiksjon, blir utelukket fra, og beskytte t 
mot, enhver industria lisering eller andre ut
viklingsplaner som endrer deres nåværende 
økologi: 

Asselersa nd og den sørlige bredden av 
Elben fra munningen av Oste-elven ti l 
A llwordener Aussendeich nær Freiburg». 

Vest-Tyskland undertegnet 
den 28. 11.1974 den såka lte våtmarkskonven
sjonen (som bl. a. også er undertegnet av 
Finland , No rge, Sverige og Sovjetunio ne n : 
de viktigste produksjonsområder for de våt
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J nal t viktige naturvernsak. Men ikke minst i 
de nordiske land er det grunn til å fø lge ;.f'~~ (\--- -CD 1utviklingen med største interesse.~f~'\ \~ Elben-områdets skjebne og de fuglepopu
lasjoner som er avhengig av det, angår oss i 

.0:;.[,/,1-,1' høyeste grad. 	 lj!jI 

Om- Maks. observert av M a ks. antall 
råde visse a rter van nfugler 

observert 

60.0. dvergsvaner 

2 20.0. d vergsvaner 
150.0. stertender 
60.0.0. kr ikkender 

Over I~ 0.0.0. 

3 100.0 dvergsvaner 
500.0. svartterner 

Over 100.0.0. 

4 150.0. dvergsvaner 

4 20.0.0. tundragjess 
240.0. grågjess 

120.00. hvitkinngjess 
3500. krikkender 
40.00 heilo 

Nedre Elben. D en orn itologiske betydning av 
de fire hovedområdene. 

marksfugler som berøres av Elben-industria
li seringen). D enne konvensjonen forplikter 
bl. a. (Artikkel 3 pkt. 1) de kontraherende 
stater til å: «formulere og iverksette sin 
planlegging sli k a t den medvirker til vern av 
vå tmarker inkludert i Listen (List of Wet
lands of Interna tional Jmpo rta nce), og så 
la ngt som mulig, til en fo rnuftig forvaltning 
av vå tma rker innen sitt territorium». 

Tyske naturvernforkjempere stiller spørs
målet: «Vi proteste rer mot italiensk småfugl
fangst, men hva gjør vi selv med livsgrunn la 
get til de nordiske fuglene?». 

Vest-Tysklands videre håndtering av na
turvernproblemet ved Nedre Elben kan bli 
den første viktige prøvesten for vå tmarks
konvensjonen i praksis. 

Vi bør ha tiltro til at de vest-tyske sentral
myndigheter vil gripe inn i denne internasjo 

o

AIRI 
MEDLEl 

NORGES NATURVERNFOR 
er en landsomfattende, ideell organisasjon med 
av 18 kretsforeninger fra Agder til Finnmark, de 
et fylke som arbeidsområde, og dessuten av 
organisasjonen «Natur og Ungdom». Medl 
forbundet er automatisk medlem også av den kr 
hun/han geografisk sogner til. 

NORGES NATURVERNFOR 
har som formål å vekke forståelse hos almenhet o 
heter for nødvendigheten av vern om landets 
fremsynt disponering av naturressursene. 

NORGES NATURVERNFOR 
baserer sitt arbeid på økologiske prinsipper og 
• 	 å hindre rovdrift på naturressurser og skade 

forbindelse med forurensninger og naturinngr 

• 	 at all ressursutnyttelse må baseres på uthold 
gjenvinningsprinsippet 

• 	 at balanse mellom folketall og tilgjengelige 
ti 1st re bes 

• 	 at naturens estetiske, rekreative og vitenskape 
vernes, og at naturområder, kulturlandskap, 
komster og arter av vekster og dyr sikres. 

NORGES NATURVERNFOR 
utgir bl. a. tidsskriftet «NORSK NATUR», so 
seks ganger årlig , og publikasjonsserien :nnJs 
førlig behandler spesielle temaer innen natur- og 
Arskontingent for personlige medlemmer er kr. 3 
tidsskrift . 
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Om- Maks. observert av Maks. an ta ll 
råde visse a rter vann fugler 

observert 

600 dvergsvaner 

2 200 dvergsvaner 
l500 stertender 
6000 krikkender 

Over lO 000 

3 1000 dvergsvaner 
5000 svartterner 

Over 10000 

4 1500 dvergsvaner 

4 2000 tundragjess 
2400 grågjess 

l 2 000 hvitkinngjess 
3500 krikkender 
4000 heilo 

Nedre Elben. Den orn ito logiske betydning av 
de fire hovedområdene. 

marksfugler som berøres av Elben-industria
liseringen). D enne konvensjonen forplik ter 
bl. a. (A rtikkel 3 pkt . I) de kontraherende 
s ta ter til å: «formulere og iverksette sin 
p lanlegging slik at den medvirker til vern av 
våtmarker inkludert i Listen (List of Wet
lands of In ternationa l lmportance), og så 
la ngt som mulig, til en fornuftig forvaltning 
av vå tmarker innen si tt territorium». 

Tyske na turvernforkjempere stiller spø rs
målet : «Vi protesterer mot ita liensk småfugl
fangs t, men hva gjør vi selv med livsgrunnla 
get til de nordiske fuglene?». 

Vest-Tysklands videre håndteri ng av na
turvernproblemet ved Nedre Elben kan bli 
den fø rste viktige prøvesten for våtmarks
konvensjonen i praksis. 

Vi bør ha tiltro til at de vest-tyske sentral
myndigheter vil gripe inn i denne internasjo
nalt viktige naturvernsak. Men ikke minst i 
de nordiske land er det grunn til å fø lge 
u tvik lingen med største interesse. 

Elben-områdets skjebne og de fuglepopu
lasjoner som er avhengig av det, angår oss i 
høyeste grad. 1& 

o
NNAIKKE 

MEDLEM? 


NORGES NATURVERNFORBUND 
er en landsomfattende, ideell organisasjon med tilslutning 
av 18 kretsforeninger fra Agder til Finnmark, de fleste med 
et fylke som arbeidsområde, og dessuten av ungdoms
organisasjonen «Natur og Ungdom». Medlemmer av 
forbundet er automatisk medlem også av den kretsforening 
hun / han geografisk sogner til. 

NORGES NATURVERNFORBUND 
har som formål å vekke forståelse hos almenhet og myndig 
heter for nødvendigheten av vern om landets natur og 
fremsynt disponering av naturressursene . 

NORGES NATURVERNFORBUND 
baserer sitt arbeid på økologiske prinsipper og går inn for 
• 	 å hindre rovdrift på naturressurser og skadevirkninger i 

forbindelse med forurensn inger og naturinngrep 

• 	 at all ressursutnyttelse må baseres på utholdenhets - og 
gjenvinningsprinsippet 

• 	 at balanse mellom folketall og tilgjengelige ressurser 
tilstrebes 

• 	 at naturens estetiske, rekreative og vitenskapelige verdier 
vernes, og at naturområder, kulturlandskap, naturfore 
komster og arter av vekster og dyr sikres . 

NORGES NATURVERNFORBUND 
utgir bl. a . tidsskriftet «NORSK NATUR », som utkommer 
seks ganger årlig, og publikasjonsserien :nn; som mer ut 
førlig behandler spesielle temaer innen natur- og miljøvernet. 
Arskontingent for personlige medlemmer er kr. 30,-, inklusiv 
tidsskrift . 

IDAG 
har Norges Naturvernforbund 

30000 MEDLEMMER 
Det er et stort tall som er 

ALTFOR LITE 
Riktig nok mener vi at det er 

GRENSER FOR VEKST 
(og at grensen snart er nådd) 
Men Norges Naturvernforbund 

MÅ VOKSE 
- fordi økt innsats for vern om natur, miljø og 

ressurser er tvingende nødvendig i dag. 


Norges Naturvernforbund 

MÅ BLI STØRRE 
- fordi høyt medlemstall gir oss økt slagkraft 

som opinionsskapende organisasjon - mot 

grenseløs vekst, sløsing og rovdrift . 


Husk at selv passivt medlemsskap er en aktiv 

naturverninnsats. 

Men glem ikke at innsatsen blir enda større om 

du også verver andre og deltar i vervekon

kurransen som vi presenterer her. 
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A VERNE NATUREN 
ER A VERNE VART 
EGET 	MILJØ 

Il luften vi puster i 
Norges Naturvernforbund vil verne naturen 

Il vannet som er en forutsetning for liv 
ff jorden som vi alle lever av 

Norges Naturvernforbund vil at 
ff 	grenda eller gaten der du bor 
Il 	byen eller bygda der du hører hjemme 
Il hele kloden, som er den eneste vi har, skal gi 

levelige kår for mennesker - inn i en fjern fremtid . 

Dette er vi for . Derfor er vi bl.a . mot 
Il sløsing med energi og ressurser 
ff forurensninger som kan redusere naturens 

produksjonsevne 
ff inngrep som gir utbytte i dag, men skaper van

trivsel i nærmiljø og natur i morgen. 

STAR DU pA VAR SIDE? 
DA TRENGER VI DEG 
SOM MEDLEM' 

VERV OG VINN 
- premier t il a lle! 

Men bare en f år «Norges Dyr» 

Alle som vil delta aktivt i årets medlemsverving og 
som benytter seg av kort A (<<Jeg har vervet disse 
medlemmene»), er med i konkurransen om disse ti 
hovedpremiene: 
1 . «Norges 	 Dyr». Seksbindsverket om vårt lands 

fauna. J . W . Cappelens Forlag . 
2. «Fossestryk». Fargelitografi av Reidar Fritzvold . 
3 . «Fru Pigalopp». Den naturvennlige fruen i tusen

dørshuset kjent fra barne-TV. Original farge
tegning av Vivian Zahl Olsen. 

4. To seilskutebilder. Fargereproduksjoner etter origi
naler i Bergens Sjøfartsmuseums skutegalleri . 
J . M . Stenersens Forlag. 

5. og 6. Som 4. 
7. Bokpakke 	inneholdende Olaf Heitkøtter : «Rein

heimem>. «Det var i de gode, gamle dager» 
(Wilses Norge-album). Lindtveit og Nyqu ist : «På 
hjul i Norge». Barry Commaner : «Ringen sluttes». 

8. 9. og 10. 	Som 7. 

Den som verver flest nye medlemmer i løpet av 1975, 
fram til 1. desember, sikrer seg hovedpremie nr. 1. 
Den verver som oppnår det nest beste resultat får 
hovedpremie nr. 2 osv. 
Ververne må sende inn oppgave over nye medlemmer 
etter hvert som de verves. Forbundets sekretariat vil 
registrere alle ververe og føre oppgave over hvor 
mange medlemmer den enkelte deltaker til enhver 
tid har vervet . 
1. desember er altså den magiske dato. Det antall 
medlemmer du har vervet inntil da avgjør hvilken 
premie du får. Men ikke alle kan nå toppen . Derfor 
kan det være godt å vite at alle ververe vinner, selv 
om resultatet bare blir ett medlem! Og de som 
verver flere, får sin ekstrapremie hver gang de sender 
inn liste over nyvervede. Dette er ekstrapremiene : 
1 nytt medlem : Forbundets sølvnål 
2 nye medlemmer: Forbundets gullnål 
3 nye medlemmer : Plakat «Perleugle» 
4 nye medlemmer : Plakat «Perleugle» og «Rådyr» 
5 nye medlemmer : Plakat «Perleugle», «Rådyr» og 
«Svalestjert». 
1O nye medlemmer : Naturvernugla i keramikk. 
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) 	 JEG HAR VERVET DISSE 
MEDLEMl\1ENEl 
De nyvervede medlemmenes navn og nøyaktige 
(postnummer!) skrives med blokkskrift eller skriv 
Kontingenten innkasseres og sendes samlet til Norge 
vernforbund . Portoutgifter tas av den innkasserte kon 
De nyvervede medlemmer får straks tilsendt matel 
opplysninger om forbundet. MEDLEMSKAPET GJ 
FOR 1975. 
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benytter seg av kort A (<<Jeg har vervet disse 

ålemmene»), er med i konkurransen om disse ti 
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det være godt å vite at alle ververe vinner, selv 

resultatet bare blir ett medlem! Og de som 
 'I JEG HAR VERVET DISSE 
er flere, får sin ekstrapremie hver gang de sender MEDLEMMENEliste over nyvervede. Dette er ekstrapremiene : l
t medlem : Forbundets sølvnål De nyvervede medlemmenes navn og nøyaktige adresse 

e medlemmer : Forbundets gullnål (postnummer!) skrives med blokkskrift eller skrivemaskin. 
ye medlemmer: Plakat «Perleugle» Kontingenten innkasseres og sendes samlet til Norges Natur
~e medlemmer: Plakat «Perleugle» og «Rådyr» vernforbund . Portoutgifter tas av den innkasserte kontigenten. 

e medlemmer : Plakat «Perleugle», «Rådyr» og De nyvervede medlemmer får straks tilsendt materiell med 
raiestjert». opplysninger om forbundet. MEDLEMSKAPET GJELDER 

ye medlemmer: Naturvernugla i keramikk. FOR 1975. 
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PRØV Å VERVE DISSE 
er teksten på det andre svarkortet. Dette kan brukes av dem 
som vil gjøre forbundet en tjeneste, men som kvier seg for å 
gå til direkte verving. På dette kortet fører man opp navn og 
adresse på venner og kjente som kan tenkes å ville bli medlem. 
Disse vil så få tilsendt prøveeksemplar av tidsskriftet og annet 
materiell fra forbundet. 



Nedenstående personer er interessert i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medlemmer av forbundet : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse : 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 


Adresse : 


Poststed: 


Flere navn enn det er plass til her? Send egen liste! 


Jeg har vervet følgende nye 
1975 (kr. 30,- pr. medlem) 
Postgiro 9460 
Bankgiro 6001-05-70835 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: . . 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: . 

Adresse: 

Poststed : 

med lemmer. Arskontingent for 
tils. kr. sendes over 

DU KAN ALTSÅ VELGE MELLOM TO FREMGANGSMÅTER I VERVEKAMPANJEN - VELG DEN 
SOM PASSER FOR DEG (Men husk at bare direkte verving gir premie!). 

HUSK KONTINGENTSATSENE : 
Årskontingent for personlige medlemmer kr. 30. 
Livsvarig medlemskap kr. 600,- (inkl. tidsskrift). 
Familiemedlemsskap (hovedmedlems ektefelle eller 
hjemmeværende barn under 25 år) kr. 10,-. 

Årskontingent for organisasjoner, bedrifter o. I. minimum 

kr. 300,-. 

Medlem av forbundet er automatisk medlem av den krets

forening vedkommende geografisk sogner til. 


ATOMINDUSTRIEN : 

Vi må så tvil 

«Friends of the earth» (Jordens Venner) 

«Friends oftheea rth» er en internasjonal 
natur- og miljøvernorganisasjon med ut
spring i «Sierra Club» (en av de største miljø
vernorganisasjonene i USA), og utgir avisen 
«Not man apart». Organisasjonen har ho
vedsete i USA/St. Fransisco, med sentrale 
avdelinger i flere land verden rundt. Det 
som særpreger organisasjonens arbeids
metoder er i første rekke aksjonsopplegg, 
rettslig oppfølging av spesielt viktige saker 
og utarbeidelse av motmeldinger til fremlagte 
innstillinger. «Friends of the earth» har 
observatørsta tus i FN. 

«Not man apart» bringer i februar
nummeretet avslørende dokument for dagen ; 
et notat fra Atomic Industrial Fomm , 
(AlF) som i detalj legger fram forslag til en 
gigantisk PR-kampanje for atomkraft. Ato
miclndustrial Forum er en organisasjon med 
tilslutning fra bedrifter og foretak som har 
interesser i atomkraftindustrien. 

Atomic Industrial Forum (AlF) har i 
mange år drevet regelrett reklame og PR for 
atomkraft i USA og i andre land . Ettersom 
motstanden har økt voldsomt både i USA 
og i andre land i senere tid, ser imidlertid 
atomkraftindustrien sin stilling truet og 
ønsker å forsere sin reklamevirksomhet. AlF 
har derfor funnet det nødvendig å fordoble 
sine utgifter i informasjonssektoren , fra 
600000 dollars til 1,3 mill. dollars. Årsaken 
til den kompakte motstanden i befolkningen 
er ifølge AlF først og fremst Ralph Naders 
nærmest tidsinnstilt presise aksjonsplan mot 
atomkraft. Denne motstanden har også ført 

tilatam 
til å split 
Energy 
nemlig e 
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lar vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for ATOMINDUSTRIEN: 
(kr. 30,- pr. medlem) tils. kr. .. sendes over 

lro 9460 
iro 6001-05-70835 
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I VERVEKAMPANJEN - VELG DEN 
emie!). 

.ent for organisasjoner, bedrifter o. I. minimum 

forbundet er automatisk medlem av den krets
:dkomrnende geografisk sogner til. 

Vi må så tvil i befolkningen 

«Friends of the earth» (Jordens Venner) avslører storstilte propagandaplaner 

«Friends ofthe earth» er en internasjonal 
natur- og miljøvernorganisasjon med ut, 
spring i «Sierra Club» (en av de største miljø
vernorganisasjonene i USA), og utgir avisen 
«Not man apart». Organisasjonen har ho
vedsete i USA/St. Fransisco, med sentrale 
avdelinger i flere land verden rundt. Det 
som særpreger organisasjonens arbeids
metoder er i første rekke aksjonsopplegg, 
rettslig oppfølging av spesielt viktige saker 
og utarbeidelse av motmeldinger til fremlagte 
innstillinger. «Friends of the earth» har 
observatørstatus i FN. 

«Not man apart» bringer i febru ar
nummeretet avslørendedokument for dagen; 
et notat fra Atomic lndustrial Forum, 
(AlF) som i detalj legger fram forslag til en 
gigantisk PR-kampanje for atomkraft. Ato
mic Industrial Forum er en organisasjon med 
tilslutning fra bedrifter og foretak som har 
interesser i atomkraftindustrien . 

Atomic Industrial Forum (AlF) har i 
mange år drevet regelrett reklame og PR for 
atomkraft i USA og i andre land. Ettersom 
motstanden har økt voldsomt både i USA 
og i andre land i senere tid, ser imidlertid 
atomkraftindustrien sin stilling truet og 
ønsker å forsere sin reklamevirksomhet. AlF 
har derfor funnet det nødvendig å fordoble 
sine utgifter i informasjonssektoren, fra 
600000 dollars til 1,3 mill. dollars. Årsaken 
til den kompakte motstanden i befolkningen 
er ifølge AlF først og fremst Ralph Naders 
nærmest tidsinnstilt presise aksjonsplan mot 
atomkraft. Denne motstanden har også ført 

til at amerikanske myndigheter har vært nødt 
til å splitte atomenergikommisjonen (Atomic 
Energy Commission) i to nye organisasjoner, 
nemlig en kommisjon for energiforsking og 
utvikling (Energy Research and Develop
ment Administration) og en for regulering av 
a tomkraft (The Nuc\ear Regulatory Com
mission). 

l og med denne splittelsen er et viktig 
offisielt redskap for atomkraftpropaganda 
bortfalt . Notatet fra AlF uttrykker situa
sjonen slik : «Der vi før dro nytte av AEC's 
mange brosjyrer og pressemeldinger, taler, 
mediakontakter, filmer , småskrifter og annet 
materiell vil vi nå finne et vakuum. «Kom
misjonen for regulering av atomkraft» kan 
ikke propagandere for atomenergi og 
«Kommisjonen fo r energiforskning og utvik
ling» vil uten tvil konsentrere seg om ut
utforskning av andre energikilder i åpnings
fasen i sitt inform aSJo nsarbeid». 

Situasjonen krever derfor økt innsats fra 
AlF også fordi det i nær fremtid ventes 
avgjørende politiske vedtak som kan ramme 
atomkraftindustrien med stor tyngde. Den' 
økonomiske situasjonen er dessuten slik at 
flere bedrifter ikke ser seg råd til egne 
informasjonsprogram om energi. 

AlF har et informasjonsbudsjett som for
deler seg bl.a. på følgende aktiviteter: 
informasjonstjeneste overfor politikere og 
og offisiell administrasjon (politisk påvirk
ning), presse og mediakontakt, kontakt med 
organisasjoner, service overfor medlemsbe

drifter og positiv infonnasjon om avlsreak
toren. 

Politisk påvirkning 
Informasjonstjeneste overfor politikere og 
offentlig administrasjon bestå r i kontakt 
med myndigheter og politikere sentralt og 
lokalt. Det er nå særlig viktig for AlF å ra 
etablert nær kontakt med politikere på alle 
plan, og til regjeringen og kongressen i 
Washington. Derfor vil deler av AIF
administrasjonen bli fl yttet fra New York 
til Washington . Likeledes må de t etableres 
kontakt med besluttende myndigheter i del
statene. 

Talsmenn for atomkrajiel1 sier at del 
er mangeiler som dør i rrajik ken. Tals
mennfor trajikken sier al det er mange 
iler som dør av selvmord. Talsmenn 
for selvmord sier: Nei høl' nå her 
tenk på atomkrajien , da! 
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Presse og media kontakt 
Overraskende nok er det vanskelig for den 
amerikanske atomkraftindustri å få positiv 
presse for atomkraft. Pressen og andre 
(TV - radio) viser en generell motvilje mot å 
presentere balansert infonnasjon om atom
kraft , heter det i notatet fra AlF. Det er derfor 
nødvendig for organisasjonen å gjøre en 
sterkere innsats enn hittil overfor pressen, 
og gjerne ta i bruk metoder som nyttes av 
atomkraftmotstandere. Disse har med hell 
arrangert pressekonferanser der eminente 
vitenskapsmenn/eksperter har tatt klar av
stand fra atomkraft utfra faglig (økologisk/ 
teknisk/økonomiske) vurderinger. Slike 
konferanser kan også arrangeres av AlF, 
men med motsatt fortegn , mener man. AlF 
må også bidra til at presse, radio og TV blir 
kontinuerlig og uopphørlig tilsendt presse
meldinger om teknologiske nyvinninger 
innen industri- og atomkraftsektoren. Di
rekte kontakt med journalister og redaktører 
må opprettholdes og da særlig i massemedia 
aven landsomfattende karakter. Atomkraft
industriens PR-folk må skrive artikler som 
publiseres i pressen i kjente eksperters navn 
(såkalt ghost-writing). Videre må viktig bak
grunnsstoff distribueres til pressebyråer, og 
spesialartikler må plasseres i viktige publika
sjoner, med enerett. Dette vil skape stor 
publisitet om fordelene ved atomkraft og 
derved så tvil i befolkningen om motstan
dernes argumentasjon, hevder AlF. 

Samfunnet må påvirkes ikke bare gjennom 
pressen, men også gjennom organisasjonene. 
Viktige og sentrale organisasjoner som fag
bevegelsen, kvinne- og næringsorganisasjo
nene må påvirkes kontinuerlig ved direkte 
kontakt og ved tilsendt infonnasjon. AlFs 
mål er å få organisasjoner innen alle sam
funnsaktiviteter til å integrere hva man kaller 
balansert infonnasjon om atomkraft i sine 
arbeidsprogram, publikasjoner og ved konfe
ranser/seminarer, slik at behovet for atom
kraft blir allment akseptert. Sist men ikke 
minst må man få organisasjonene til å gi 
atomkraftutbygging sin uttalte støtte. 

Feltarbeid overfor medlemsbedrifter. 
En rekke bedrifter tilsluttet AlF trenger 
støtte på det lokale plan. Opposisjonen 
tvinger ofte gjennom i de politiske beslut
ningsorganer vedtak om utsettelse av ut
bygging av planlagte atomkraftverk. Dette 
skaper problemer for atomkraftindustrien 
og hjelp må sendes til de såkalte problem
områder. AlF fremholder at en metode som 
kan benyttes for å fremskynde utbyggingen 
av atomkraftverk i et distrikt er å fremme 
nye industriprosjekter samt påvirke pressen 
og politikerne. 

Utvikling av avlsreaktoren (the breeder 
reactor). 
Atomkraftindustrien er på sikt helt avhengig 
av å kunne ta i bruk avlsreaktoren. (Avls
reaktoren som det forskes intenst på vil gjøre 
det mulig å utnytte energien i all uran i mot
setning til termiske reaktorer som nyttes i 
dag). På samme tid er det en enda mer 
kompakt motstand mot denne reaktor
typen grunnet alvorlige sikkerhetsspørsmål, 
økende mengder av plutonium og avfalls
behandling. Derfor må atomkraftindustrien 
i langt større grad enn tidligere propagandere 
for avlsreaktoren. Til hele atomkraftindu
striens beste må AlF møte motstanden mot 
avlsreaktoren med et generelIt og landsom
fattende infonnasjonsprogram. 

AlF uttrykker i sitt notat ønske om en ut
videlse av sin ekspertstall. Man disponerer 
ikke et tilfredsstillende antall eksperter for 
plasering i møter, TV-program, konferanser 
og spørretimer. For å kunne øke ekspertenes 
effektivitet må de forsynes kontinuerlig med 
nytt infonnasjonsstoff og «trimmes» ved 
kritikk av sine innlegg. Det er opplagt, 
mener AlF, at langt flere fagfolk og konsu
lenter må kunne trekkes med i dette arbeid og 
trenes opp i debatantroller. Det er også vik
tig å kunne disponere eksperter som på kort 
varsel kan sendes til viktige møter. Eksper
tene bør også kunne nyttes på annet vis, f.eks. 
til gjennomgåelse av manuskripter og brever 
til redaktører av nøkkel publikasjoner. :a 

«DET ER DET 
SAME FOR 
HESTANE ...» 

I den tussmørke, gråkalde vinteretter
middagen kom fire mørke dølehestar 

med tømmerdoningar svingande ned slepa 
frå Brakandalen og ned på storvegen - og slo 
om takten i skarpt trav. Trøytte og skjeggete 
karar i vadmål kunne berre sitje og stramme 
taumane medan hestane tansprang. Eit 
skarpt rop over oksla i det kvar einskild 
nådde vegskilet heime tydde «Takk for veka 
og vel møtt på måndagen». Ein stutt prat før 
helga vart det inga tid til , hestane var ikkje til 
å halde att. 

Bestemor mi sto i vegkanten og såg på reia, 
riste nærmast rørt på hovudet: «De æ' de 
same for hestane, bare dei kjæm'e heimat
t'e !». Besta visste det: Når hesten skjønna 
han var på veg til stallen heime - då var ei 
veke slik i tømmerslepa gløymt. Tung og 
st ivbeint slitar vart sprek som ein fole i 
kløvereng : No var det berre ein ting som 
hadde å seie, og det var stallen heime - med 
heimsleg høy og lukt, og kvild. 

Truleg rørde det seg andre tankar i både 
Besta og meg denne ettermiddagen. Også vi 
som høyrer dei same skogane til, vert dregne. 
Mot skogane slik vi mins dei , mot æveleg sus 
gjennom skjeggete graner. 

For skogane og vidda var ein gong våre. 
Der vi kunne gå inn med tynne påskott om 
fisketurar eller molteleiting og rett og slett 
vera heime. Der romantikken rådde i helgene 
og hardbale tungarbeid dei seks andre dagane 
i veka. Der vi kjente folket, og fekk kaffi og 
flesk sjølv om vi aldri hadde sett kvarandre 
før. 

Fjerne godseigarar med dobbeltvear og 
c-ar og andre krummelurer i utanlandsk 
klingande navn sat med skjøta og lønna 
hoggarane og eigde det heile. Eit bittert 
minne frå dansktid og barkebrødstid. Det 

AV 
J0RUND A. RUUD 

vert fortal t at ein av dei største kjøpte alle 
billettane på lokalbåten for å hindre at folk 
møtte fram for å by, då nokre tusen mål 
skulle under hamaren. Han greidde då også 
å få kloa i det han ville. og den store 
fortenesta gjekk ut av bygdene. Skogane 
«våre» gav likevel eit magert og slitsamt og 
forholdsvis stabilt brød til mennene i vadmål. 

Og skogane var våre, for vi kjende folket 
som sleit der. Og vi kjende hestane som låg 
fla te framfor bukk og geit innover hei og myr 
og drog - og sprang som piska skinn og 
bremsa det beste dei kunne framfor vresta 
bukkar ned hengebratte sleper. Vi kjende 
hestane på tråvet - og vi kjende mennene, 
ikke minst på mælet. Nokre trong kje snakke 
til hesten - der var mann og hest som eitt 
medan andre skreik så du kunne tru dei var 
i fullt strev med å drive hesten like lukt i 
eldmørja. Vi låg etter på stubbeski og blanke 
baken, og når vi om våren plukka hesteMr ut 
av tjørevokset under skiene kunne vi nokså 
godt finne ut att korleis turane hadde vore 
denne vinteren ... Brune, svarte, raude og 
blakke hestehår ga interessante minningar 
ein kunne snakke om langt utetter medan 
vårsol i bakkane blenkte. 

Åjau, - uten tvil var skogane våre. og utan 
å bli romantisk på vegne av dei mange som 
den dag i dag går med skeive ryggar etter at 
skogane har sett sitt slitets adelsmerke på dei, 
er det grunn til å slå fast at skogane ikkje er 
våre lenger. Snedig og umerkeleg er dei blitt 
tekne frå oss. 

Som alt framsteg børja det både smått og 
fint. Motorsager som vart til god hjelp - ein 
og annan traktor som også gjorde sitt til at 
arbeidet vart noko lettare. Det var visst 
forresten ikkje å gjera arbeidet lettare som i 
denne samanhengen var det viktigaste, det 
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«DET ER DET 
SAME FOR 
HESTANE ...» 

I den tussmørke, gråkalde vinteretter
middagen kom fire mørke dølehestar 

med tømmerdoningar svingande ned slepa 
frå Brakandalen og ned på storvegen - og slo 
om takten i skarpt trav. Trøytte og skjeggete 
karar i vadmål kunne berre sitje og stramme 
taumane medan hestane tansprang. Eit 
skarpt rop over oksla i det kvar einskild 
nådde vegskilet heime tydde «Takk for veka 
og vel møtt på måndagen». Ein stutt prat før 
helga vart det inga tid til, hestane var ikkje til 
å halde att. 

Bestemor mi sto i vegkanten og såg på reia, 
riste nærmast rørt på hovudet: «De æ' de 
same for hestane, bare dei kjæm'e heimat
t'e!». Besta visste det: Når hesten skjønna 
han var på veg til stallen heime - då var ei 
veke slik i tømmerslepa gløymt. Tung og 
stivbeint slitar vart sprek som ein fole i 
kløvereng: No var det berre ein ting som 
hadde å seie, og det var stallen heime - med 
heimsleg høy og lukt, og kvild. 

Truleg rørde det seg andre tankar i både 
Besta og meg denne ettermiddagen. Også vi 
som høyrer dei same skogane til, vert dregne. 
Mot skogane slik vi mins dei, mot æveleg sus 
gjennom skjeggete graner. 

For skogane og vidda var ein gong våre. 
Der vi kunne gå inn med tynne påskott om 
fisketurar eller molteleiting og rett og slett 
vera heime. Der romantikken rådde i helgene 
og hardbale tungarbeid dei seks andre dagane 
i veka. Der vi kjente folket, og fekk kaffi og 
flesk sjølv om vi aldri hadde sett kvarandre 
før. 

Fjerne godseigarar med dobbeltvear og 
c-ar og andre krummelurer i utanlandsk 
klingande navn sat med skjøta og lønna 
hoggarane og eigde det heile. Eit bittert 
minne frå dansk tid og barkebrødstid . Det 

AV 
J0 RUND A. RUUD 

vert fortalt at ein av dei største kjøpte alle 
billettane på lokalbåten for å hindre at folk 
møtte fram for å by, då nokre tusen mål 
skulle under hamaren. Han greidde då også 
å få kloa i det han ville. og den store 
fortenesta gjekk ut av bygdene. Skogane 
«våre» gav likevel eit magert og slitsamt og 
forholdsvis stabilt brød til mennene i vadmål. 

Og skogane var våre, for vi kjende folket 
som sleit der. Og vi kjende hestane som låg 
flate framfor bukk og geit innover hei og myr 
og drog - og sprang som piska skinn og 
bremsa det beste dei kunne framfor vresta 
bukkar ned hengebratte sleper. Vi kjende 
hestane på tråvet - og vi kjende mennene, 
ikke minst på mælet. Nokre trong kje snakke 
til hesten - der var mann og hest som eitt 
medan andre skreik så du kunne tru dei var 
i fullt strev med å drive hesten like lukt i 
eldrnølja. Vi låg etter på stubbeski og blanke 
baken, og når vi om våren plukka hestehår ut 
av tjørevokset under skiene kunne vi nokså 
godt finne ut att korleis turane hadde vore 
denne vinteren. Brune, svarte, raude og 
blakke hestehår ga interessante minningar 
ein kunne snakke om langt utetter medan 
vårsol i bakkane blenkte. 

Ajau , - uten tvil var skogane våre. og utan 
å bli romantisk på vegne av dei mange som 
den dag i dag går med skeive ryggar etter at 
skogane har sett sitt slitets adelsmerke på dei, 
er det grunn til å slå fast at skogane ikkje er 
våre lenger. Snedig og umerkeleg er dei blitt 
tek ne frå oss. 

Som alt framsteg børja det både smått og 
fint. Motorsager som vart til god hjelp - ein 
og annan traktor som også gjorde sitt til at 
arbeidet vart noko lettare. Det var visst 
forresten ikkje å gjera arbeidet lettare som i 
denne samanhengen var det viktigaste, det 
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va r å få rasjonalisert skogbruket, som skrevet skvette til i døyvde varselrop når mastefurua på o lj e vræler øyredøyvande gjennom furu
sto i vektige artik lar i «Skogeieren». Og datl. I timar kunne vi gå utan å høyre no ko, moane, medan skogskarane få r klein helse av 
rasjonalisering tyder at færre folk skal gjera snike oss fram på ei ufs kanskje og få sjå usunt slit i NVE sine vasskraftstunellar. 
meir arbeid enn mange gjorde før. haren i rolege buks mellom ospekvist eller sjå Tømmeret vert køy rt lil sagbruka i dei 

Og traktorane vart større og større, og reven raske over isen. større sentra og fo redla - medan mindre 
motorsagene vart stor-industri . Skogsarbei Distriktsutbygging og a rbeidsplassar i byg sagbruksprosjekt i utkantstroka vert fo rhalte 
darane fekk daude ftngrar av vibrasjonane og dene, seier byråkra tar i sentra og ser for seg «på grunn av mangel på råstoff». «Då måtte 
hørselsskader av motorstøyen før dei endeleg lykkelege bønder ved meta lldreiebenken , og eg flire», sa setesdølen , han lo seg mest i hel. 
fekk det ma nge hadde frykta \enge: Sparken. atlførde skogsarbeidarar som bygger hus Skogane vert hausta av entreprenørar, som 

Rasjona liseringa hadde gått så langt a t dreg avgarde med arbeidslønningane. Skog
mannen med Jo-Bu 'en, merra og fleskepanna ane verl ei'gde av utanbygdes skogeigarar som 
var ubrukeleg. Her måtte det dundre oss dreg av garde med kapitalinntekta. Tømme
investeringa r til , og dermed kom maskinen ret vert frakta til byane som dreg avga rde 
treprenører frå tettbygde strok med timber med foredlingsfortenesta. Det er d istriktsut
jackar og kapital og tok arbeidet frå bygde bygging. 
folket. D å var anlegga til Staten gode å ha Og vi ser for oss hestane. l Brakandalen 
for å skaffe føde ogsleppe ligge trygda til bør. hadde dei lege, veka til endes saman med 

Så no er ikkje skogane våre lenger. F ra eigaren. l fo kksnø eller mildver - eller bar
mandfolk som stressa sit på hyl ande di esel frost - år ut og år inn i slit frå ljoske til 
maskinar med firehjuls trekk og rammesty mørker. Ein kald sta ll for hesten - ei kanskje 
ring, med øyrek lokker og nyrebelte og ro la r like kald skogshytte for ka ren. Vanskeleg å få 
opp moltemyrar og blåberbakkar, er ikkje 

~~'jl 

• tørke k lede - om morgonen var det ik kje 
våre. Og så lenge ikkje fo lket er vå rt, er det sjeldan a t sengk leda hadde frose fast til 
lite vo n om å vinne att skogane. For det er veggen. Knekte ryggar i ung a lder, for låk 
eilt. forte neste. Men som Besta sa: «Det er det 

No ser det ut til å vera deft niti vt. Best om same, berre dei kjem heimatt.» Mange er dei 
du har kikka innom ei n ga mmal skogsstall og som har slutta i skoga ne. Men mange er også 
sett lenge på ein hestelort som kolsvarte og dei som gjerne ville ha lde fram. Dei er berre 
flotte «F alken» la etter seg i 1956, går du rett ikkje blitt spurde. 
inn i fj ellskjering på den nye skogsbilvegen Eigedomsretten til landet blei tidleg latt fra 
som var riven ferdig i fjor. Og du ser a t tapet oss. Ungdommen fekk lite val , og vart i 
er stort. røynda også teken. De som klorte seg fast og 

Skogane er ikkje våre lenger, dei er ikkje vart a tt : Kunnedei ikkje få It behalde arbeids
ein gong å søkje kvile og rekreasjon i. Steg for plassane sine? 
steg er vi drivne baketter, ut av fjellheimen, ut Ikkje godt å seie, men: Som del er med 
av furusnaret. At eigedomsretten i juridisk hest, er det også med ma ngt folk: «D et er det 
forsland var på andre hender har vi v isst så eller bakar bygdelomper lil låge prisar men same, berre ein kjem heim att.» For når vi 
lenge at det mesta vart gløym t. Kyr og geiter med god forteneste. kjenner teven av skogen, då er det det same 
kunne stort sett framleis beite, sauene gjekk Og bakom syng del i skogane. Det syng og også for ein de l av oss. Då er det krefter i 
i heia ne og blei feite på ftnnhøy og smyle sjø l det veks. l småskog og lauvkrat t veks det sving, sterkare enn svolt, sterkare enn trøytt
om ein eller annan stormannen hadde konge reint uhorveleg, så skog-baronen leiger fly for Ieik . D å er det berre ein ti ng som betyr, og del 
brev på at ha n eigde grunnen graset voks på å få sprøyta mot uvesenet. Ingen tør å drikke er å koma fram. D å vert talemålet breiare og 
og jorda trea fann næring i. Tiur og o rre vatnet der det er sprøytt, ingen vågar plukke meir hugheil t etter kvart som du nærmar deg. 
kunne ein a lllids få has på, og bæra sto i lyng bæra. Beiteplassar fo r hare, elg og rådyr vert Og du legg av deg knoting og spissa 
og på myr og va r til å plukke. Vi var med, ruinerte, og ei viktig attåtnærin g: Busking - vokalar og høyrer bestemor si røyst frå 20 år 
trass i a lt, og hausta landet. Vi kunne høyre vert borte for bygdefolk. tilbake: « .. . berre dei kjem heim a tt ... » 
still ferdig singling i kje tting og lekkje eller Svenske traktoral' og trailerar som går Ein dag er vi mange som kjem. :a'

HJALMAR HEGGE: 

NATVRVERN·ER ( 


Om Arne Næss :-«0kologi, samfunn og 
t 

V i har efterhvert fått lære at natur- og konkius 
miljøproblemene lirr" intim sammen neske li~ 

heng med økonomi og politikk i aller videsle b~vare ø 

forsland . l sin nye bok søker nestorel\..~!ant ringer (f 
våre universitetsfilosofer, professor'-Arne for liv» 

Næss, å vise al disse problemenes sammen det vil n 
heng med filosofi ikke er mindre intim. Eller Ja , N, 
som det heter i forordet , at «skriftet behand påpeker 

ler økologiske spørsmål som har filosofiske gjennolli 
sider og ftlosofi ske spørsmål som har økolo normstr 

giske». Disse sider er da heller ikke få, hvor seg galt. 

forbausende det enn måtte synes for mange som ofti 

som ikke tidligere har tenkt over saken. Ikke og uprel 
for intet var tittelen på de tidligere, prelimi sjoner. I 

nære offset-utgaver av Næss' bok: Økologi og ling om 

filosofi. formidli 

En slik sammenheng mellom økologi og For 

filosofi begrunnes overbevisende a.llerede på har nu 

bokens første sider (kap. «Fra økologi til bl. a. d 
nettopp

°Nkosofi Vlitenlsku'J ' il jI IIJINdtåelse»). 
, æss viser ler lYor an Il syne aten e «vur- «vitens~ 

/.~lgn. Det er da også bare under den 
forutsetning at det 

flprino"frip\1> naturvitenskapelige utsagn fra «eksper 

«forurensning er en tø r væn 

på 'feil' plass») i virkeligheten byggnin 
pertise» 
lite!» ,oJoverhodet kan trekkes 
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på olje vræler øyredøyvande gjennom furu
moane, medan skogskarane får klein helse av 
usunt slit i NVE sine vasskraftstunellar. 

Tømmeret vert køyrt til sagbruka i dei 
større sentra og foredla - medan mindre 
sagbruksprosjekt i utkantstroka vert forhalte 
«på grunn av mangel på råstoff». «Då måtte 
eg flire», sa setesdølen, han lo seg mest i hel. 

Skogane vert hausta av entreprenørar, som 
dreg avgarde med arbeidslønningane. Skog
ane vert eigde av utanbygdes skogeigarar som 
dreg av garde med kapitalinntekta. Tømme
ret vert frakta til byane som dreg avgarde 
med foredlingsfortenesta. Det er distriktsut
bygging. 

Og vi ser for oss hestane. I Brakandalen 
hadde dei lege, veka til endes saman med 
eigaren. l fokksnø eller mildver - eller bar
frost - år ut og år inn i slit frå ljoske til 
mørker. Ein kald stall for hesten - ei kanskje 
like kald skogshytte for karen. Vanskeleg å få 
tørke klede - om morgonen var det ikkje 
sjeldan at sengkleda hadde frose fast til 
veggen. Knekte ryggar i ung alder, for låk 
forteneste. Men som Besta sa: «Det er det 
same, berre dei kjem heimatt.» Mange er dei 
som har slutta i skogane. Men mange er også 
dei som gjerne ville halde fram. Dei er berre 
ikkje blitt spurde. 

Eigedomsretten til landet blei tidleg tatt fra 
oss. Ungdommen fekk lite val, og vart i 
røynda også leken. De som klorte seg fast og 
vart att: Kunne dei ikkje fått behalde arbeids
plassane sine? 

lkkje godt å seie, men: Som det er med 
hest, er det også med mangt folk: «Det er det 
same, berre ein kjem heim att.» For når vi 
kjenner teven av skogen, då er det det same 
også for ein del av oss. Då er det krefter i 
sving, sterkare enn svolt, sterkare enn trøytt
leik. Då er det berre ein ting som betyr, og det 
er å koma fram. Då vert talemålet breiare og 
meir hugheilt etter kvart som du nærmar deg. 

Og du legg av deg knoting og spissa 
vokalar og høyrer bestemor si røyst frå 20 år 
tilbake: « ... berre dei kjem heim att ... » 
Ein dag er vi mange som kjem. ~ 

-~~ ~ 
HJALMA R HEGGE": . <:: . ---.... ' ":. .;.. "':'::~ -" 

NAT:-lJRVERN· ER OGSÅ FILOsåFl~: ~-:.., ~'-

Om Arne Næss:""'('(0kologi, samfunn og Livsstil» _. ...,., 

V i har efterhvert f ått lære at natur- og 
miljøproblemene Tlar""intim sammen

heng med økonomi og politikk i aller videste 
forstand. I sin nye bok søker nestoren \;llant 
våre universitetsfilosofer, professor. Arne 
Næss, å vise at disse problemenes sammen
heng medjilos(~(i ikke er mindre intim. Eller 
som det heter i forordet, at (skriftet behand
ler økologiske spørsmål som har filosofiske 
sider og filosofiske spørsmål som har økolo
giske». Disse sider er da heller ikke få, hvor 
forbausende det enn måtte synes for mange . 
som ikke tidligere har tenkt over saken. Ikke 
for intet var tittelen på de tidligere, prelimi
nære offset-utgaver av Næss' bok: Økologi og · 

.fllosoji. 
En slik sammenheng mellom økologi og 

filosofi begrunnes overbevisende allerede på 
bokens første sider (kap. «Fra økologi til 

økosofi. VlitenjSkilHJ I I!~!rl ~ijJ>rSdtåelse»).
Næss viser ler lYor an h!yne aten e «VUf

deringsfrie» naturvitenskapelige u tsagn fra 

mrrressurs på 'fell 
t-iJ,l .' II • I*HYP~I~ «fbrUrens?ing. er en 

plass») I Virkeligheten 
er..veiidiutsagn. Det er da også bare under den 
forutsetning at det overhodet kan trekkes 

konklusjoner fra økologisk innsikt til men
neskelig handling, f. eks. med det fo n-hål å 
b~vare økosystemene. Men slike verdiv{;'rde
riilger (f. eks. «en viss stillingtagen til for!" l 

fort liVl» cottntra dØ/dlf er jUUrYkk for et livssyn, 
de VI ne opp Sl . IOS(i /. 

Ja , Næss går enda lenger enn dette, idet han 
påpeker a t vår vitenskapelige forskning er . 

gjennomsyret av vurderinger , av «verdi- og 
normstrukturw). Og dette er ikke noe i og for 
seg galt. Det gale er bare at slike vurderinger 
som oftest forblir ubevisste og derfor skjulte 
og upresiserte premisser i forskerens konklu
sjoner. Det fører f. eks. til den falske forestil
ling om vitenskap som en «(verdinøytral» 
fonnidler av gitte «data». 

For natur- og miljøvernproblematikken 
har nu denne kritiske drøftelsen til Næss 
bl. a. den betydningsfuUe relevans, at det 
nettopp er fra en slik falsk forestilling om 
«vitenskap» at den teknologisk-økonomiske 
«ekspertise» gjerne henter sin autoritet! Det 
tør være et velkjent fenomen fra vassdragsut
byggning til atomkraftplaner, at denne «eks
pertise» foregir å representere «verdinøytra
litet», og derfor antatt «saklighet» og «objek

tivitd» ,. me~ls ut r&'l'hlMer i virkelighe
ten er fyJ~dekte og urefletferte verdi
vurderinger. «EkspertjsepI~jonen ~. 

oI'en>~,~•.l;fi~S,; l!? l!J 
kM~n ~it~ll~Ji:;.l. ~olol~kiSk. q~ :1( k~ · 

e spern PP~lei , · 11 Sl pre ens on om 
å representere det eneste «saklige» og «objek
~, har igjen dype jil()soji"ske og historiske 

røtter. Den s kriver seg i siste instans fra en 
filosofisk teori som vant frem på 1600-tallet, 
og som i høy grad har preget den nyere tids 
~1Ø.tellskap og i vid utstrekning også 
andre vitenskaper helt opp til idag, neni.1ig at 
bare de kl'al1li/iserbare (målbare) egenskaper .... _ 
og verdier har objektiv karakter. De ·11dM "'11 
kvantifiserbare kvaliteter fOl'vises derved fra 
«realitetenes» verden, enten det nu gjelder de 
såkalte «sekundære» sansekvaliteter : farve, 
tone, duft og smak etc., eller de «tertiære»: 
mildhet, · dysterhet etC. Tilbake blir da kun 
de målbare egenskapene, som bevegelse, støt, 
trykk og andre snevertjj'sikalske egenskaper 
- som nettopp er teknologiens objekter 
eller andre egenskaper bare så langt de 
kan være gjenstand for økonomisk kalky le 
(måling). ~ 



For vårt forhold til natur og miUø har nu 
denne identifikasjon av kvantifiserbarhet og 
objektivitet den fatale konsekvens, at den 
ikke bare gir den teknologisk-økonomiske 
ekspertise en dominerende prestisje, men også 
undergraver vår grunnleggende naturopple
velse. Ifølge den beskrevne teorien formidler 
nemlig ikke denne opplevelsen den «egentli
ge» (objektive) virkelighet - dens mangfold 
av kvaliteter er bare et foregjøglet «sanse
skinn». «Den menneskelige virkelighet blir 
avskåret fra den egentlige natur», påpeker 
Næss, og «hele prestisjen går til det som er det 
målbare». Slik har da også naturopplevelsen 
- som alt naturvern i siste instans henter sin 
vesentligste appell fra - fått en redusert status 
som blott og bar «romantikk» og «svermeri», 
som ikke har noe med de «objektive realite
ter» å gjøre. 

Den her beskrevne holdningen er unektelig 
ikke ukjent. Hva som imidlertid er mindre 
kjent, er at de som inntar den, egentlig bare 
babler en falsk filosofisk teori fra det 17. 
århundre, noe Næss da også påviser med stor 
styrke. Gjennom en bred kritisk drøftelse 
viser han at det overhodet ikke er noe grunn
lag for å erklære de ikke-målbare egenskaper 
og verdier som subjektive, men at de er like 
objektive som de kvantifiserbare,ja langt mer 
fundamentale for vår virkelighetsforståelse! 
(Jfr. f eks. avsnittet «Vranglæren om sanse
kvalitetenes og verdienes subjektivitet»). I 
denne kritikken har da Næss også bred støtte 
i moderne erkjennelsesteori. 

Bare på ett punkt er Næss' drøftelse util
fredsstillende. I sin rehabilitering av sanse
kvalitetenes og verdienes objektivitet synes 
han å mene at det overhodet ikke skulle være 
nødvendig med en distinksjon mellom ting 
«slik de synes» og ting «slik de er i virkelig
heten», idet han bygger på den gamle Prota
goras' «både-og-teori». For en prinsipiell 
likestilling av alle egenskaper m. h. t. objek
tivitet/subjektivitet kan dette også være vel og 
bra - og det er jo det som er det vesentlige i 
foreliggende sammenheng - men i andre 
henseender er denne løsningen ufullstendig, 

idet den medfører en vidtgående relativisme 
og skeptisisme, som på sin side er ytterst 
problematisk (undertegnede har forøvrig 
drøftet dette nærmere i sin bok om George 
Berkeleys filosofi, samme forlag 1974). 

Denne fokusering av de implisitte verdi
vurderinger i vår tenkning og betoningen av 
deres objektive karakter, gir nu meget klar
gjørende perspektiver på forholdet mellom 
mål og midler i vår samfunnspraksis, og 
derved også på natur- og miljøvernproblem
ene i dagens samfunn. Næss forsøker å illu
strere dette forholdet ved en pyramide-mo
dell, der «toppen» består av våre grunnleggen
de vurderinger (<<toppnormer») og oppfatnin
ger av virkeligheten (<<gnmn-hypoteser»), el
ler om man vil: livssyn, dvs. ne tto pp filosofi 
mens «bunnen» i pyramiden (<<basis») består 
av presumtivt «avledende» normer og «hypo
teser» på det praktiske handlingsplan, hvor vi 
også finner midlene til å realisere verdiene og 
målene på de høyere trinn i det hierarkisk 
utformede «normsystemet». På toppen av 
«systemet» kan man f eks. ha verdier som 
«trivsel», «lykke», «selvrealisering» og 
grunnleggene «hypoteser» om hva «trivsel», 
selvrealisering» osv. er, og av disse avledes så 
målsetninger som søkes realisert ved ulike 
midler på «basis-planet». Våre praktiske 
handlingsvalg, eller «midlene» (f. eks. prak
tisk samfunnsplanlegning), må altså i sis te 
instans være begrunnet i verdier og anskuelser 
på «topp-planet», altså i filosofi. «Prøver vi 
tilstrekkelig iherdig å begrunne (handlings)
valgene ut fra bestemte premisser viser det seg 
at vi ender i å fremsette et filosofisk system», 
fremholder Næss. 

Men en slik dypere begrunnelse av våre 
«handlingsvalg» er det nettopp som mangler 
i dag. Man har vage forestillinger om visse 
verdier, f. eks. «trivsel», og hopper raskt til 
midlene som antas å skulle realisere dem, slik 
at man ofte kommer til å utføre handlinger og 
bruke midler som slett ikke realiserer målene 
og verdiene, ja kanskje endog motvirker dem. 
Slik tror man feks. at det er menneskets 

«trivsel» man fremmer bare man bygger ut 
mer og mer industri, eller at man tilfredsstil
ler de virkelige menneskelige behov ved bare 
å sørge for at de økonomiske vekstkurver 
stiger, mens disse behov i realiteten blir 
skadelidende ved en slik ensidig opptatthe~ av 
«midlene». Hvilke konsekvenser en slik 
manglende problematisering av midlene og 
neglisjering av mål og verdier har for natur og 
miljø, skulle vel ikke engang være nødvendig 
å nevne. 

I denne forbindelse påpeker forøvrig Næss 
med adskilling skarpsindighet, hvordan selve 
bruken av ordet «behov» ofte tilslører forhol
det mellom mål og middel, idet man f eks. 
taler om «behov for parkeringsplasser», mens 
det man i virkeligheten har behov for f eks. 
er å komme bekvemt til sitt arbeide, hvor 
parkeringsplasser bare er et avledet middel 
som endog skyldes en samfunnsmessig skjev 
bosettings- og samferdselsstruktur. Overho
det har meget av miUø- og ressursproblemene 
sin rot i en forveksling av virkelige behov og 
verdier med høyst betingede «ønsker» og med 
«efterspørsel» . 

Til en slik forveksling bidrar da også den 
tradisjonelle sosialøkonomien med sin ten
dens til å gjøre alt - ikke minst ressurser, 
natur og miljø - til «økonomi», dvs. nettopp 
«efterspørsel» og «tilbud» på et marked! 
Naturlig nok fyrer Næss kraftig løs på dette, 
og han rammer ofte godt, men man savner i 
hans våpenarsenal en betoning av rettighets
begrepet når det gjeld.e.r ressurser, natur og 
miUø, som kanskje mer enn noe annet be
grenser den konvensjonelle økonomiske til
bøyelighet til å gjøre alt til vare. 

Vi skal ikke her komme inn på kapitlene 
om «mentalitetsendring» og «øko politikk», 
ikke fordi de ikke inneholder verdifulle syns
punkter, men fordi disse temaene hører til de 
mest gjennomdrøftede i dagens natur- og 
miUøverndebatt, og hvor Næss ikke har noe 
særlig nytt å tilføye som filosof La det bare 
være sagt, at han mener den virkelig «dype 
økologiske bevegelse» må kreve en grunnleg

gende endring av vår samfunnsstruktur, uten 
at det derved er mulig å plassere ham i noen 
partipolitisk bås. 

Men i det avsluttende, mer typisk filosofi
ske ka pi tlet om «Likestilling i biosfæren», har 
Næss mangt et nytt ord å tilføye, om det enn 
ikke alltid faller like heldig ut - ja, dette 
kapitlet er i flere henseender en kritikkverdig 
del av hans bok. Vel er det en høyst berettiget 
intensjon å ville bygge bro over den fatale 
kløften mellom menneske og natur som vi 
idag lider under, men filosofer og andre (fra 
Aristoteles til Goethe) har gjerne søkt å gjøre 
dette ved en spiritualisering av naturen -
Næss synes derimot å ville gjøre det ved å 
nedvurdere mennesket og redusere dets egen
art. Således taler han ureservert om å «sette 
opp dyriske sosiale forhold som mønster» for 
menneskesamfunnet og at det endog er «yt
terst få vesentlige problemer i livet som 
ikke ... er felles (for mennesker og dyr)>> 
men hva da med f eks. frihetsproblemet og 
erkjennelsesproblemet?! Eller han taler om 
«demokrati i biosfæren», som om det i og for 
seg berettigede krav om andre livsveseners 
rett til sitt liv har noe med 'demokrati' å gjøre, 
uten at man først tømmer dette begrep for 
ethvert vesentlig innhold, som individuell 
frihet, medansvar og åpen diskusjon ... 

På den annen side må det fremholdes, at 
Næss i andre sammenheng har et klart blikk 
for menneskets egenart - og derved nettopp 
«særstilling» - som et vesen med frihet og 
selvbevissthet. Hans drøftelse av «likestillin
gen i biosfæren» avslører således åpenbare 
motsigelser, som han bør rydde opp i ved en 
eventuell senere utgave av boken. (Kanskje 
han da ved samme anledning også vil luke 
bort en del unødvendige fremmedord?) 

Men denne kritikken til tross, så er Næss' 
bok et meget verdifullt og viktig bidrag til 
belysning av natur- og miljøvernets mest 
grunnleggende problemer. 

La det også være nevnt, at boken er forsynt 
med en rekke meget informative noter og en 
fyldig litteraturliste. 
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gende endring av vår samfunnsstruktur, utenativisme «trivsel» man fremmer bare man bygger ut 
at det derved er mulig å plassere ham i noenytterst mer og mer industri, eller at man tilfredsstil

partipolitisk bås.
forøvrig ler de virkelige menneskelige behov ved bare ULV HOLBYE 

Men i det avsluttende, mer typisk filosofiGeorge å sørge for at de økonomiske vekstkurver 
ske kapitlet om «Likestilling i biosfæren», har4). stiger, mens disse behov i realiteten blir 
Næss mangt et nytt ord å tilføye, om det ennskadelidende ved en slik ensidig oppta tthe~ av 

ikke alltid faller like heldig ut - ja, dette 
 Bjørnejakt ie verdi «midlene». Hvilke konsekvenser en slik 
kapitlet er i flere henseender en kritikkverdigngen av manglende problematisering av midlene og 
del av hans bok. Vel er det en høyst berettiget kalksteingrotte~et klar neglisjering av mål og verdier har for natur og 
intensjon å ville bygge bro over den fatalemellom miljø, skulle vel ikke engang være nødvendig 
kløften mellom menneske og natur som viksis, og å nevne. 
idag lider under, men filosofer og andre (fra i hadde utforsket, kartlagt og krøpet Men sa er det slutt. Gangen blir forroblem I denne forbindelse påpeker forøvrig Næss 
Aristoteles til Goethe) har gjerne søkt å gjøre oss gjennom store deler av Okshola  trang; bamsen har snudd. Håpet om åV;r å illu med adskilling skarpsindighet, hvordan selve 
dette ved en spiritualisering av naturen - Kristihola ved Fauske. Kartet vårt viste finne skjelettet ble ikke innfridd. Vi putteride-mo bruken av ordet «beho V}) ofte tilslører forhol
Næss synes derimot å ville gjøre det ved å fortsatt et område der ingen ganger var ekskrementene på medbragt prøveglass leggen- det mellom mål og middel, idet man f. eks. 

nedvurdere mennesket og redusere dets egen
 funnet, ellers er grotten en massiv labyrint idet vi får øye på et lite hvitt kryp, enpfatnin taler om «behov for parkeringsplasser», mens 
art. Således taler han ureservert om å «sette av leireganger, dryppsteinrom og bekker edderkopp. På glass med den også. Erer»), el det man i virkeligheten har behov for f. eks. 
opp dyriske sosiale forhold som mønster» for som renner i underjordiske «laksetrap dette det første funn av levende grottebeiloso.fi - er å komme bekvemt til sitt arbeide, hvor 
menneskesamfunnet og at det endog er «yt per» av lys marmor. Foran oss skrådde en boere i Norge? Den er bare to millimeter» består parkeringsplasser bare er et avledet middel 
terst få vesentlige problemer i livet som liten , møkket gang nedover. Her hadde lang, og hadde det ikke vært for den«hypo- som endog skyldes en samfunnsmessig skjev 

ikke ... er felles (for mennesker og dyr)>>  ingen vært før. velsignede bjørnen ville den fortsatt levd, hvor vi bosettings- og samferdselsstruktur. Overho
men hva da med f. eks. frihetsproblemet og Det var så lavt at vi måtte krabbe på alle i mørke og frihet. Med sine små, langiene og det har meget av miljø- og ressursproblemene 
erkjennelsesproblemet ? I Eller han taler om fire. Og leira var heller fuktig. Så utbryter somme bein var den flere ukers marsj frararkisk sin rot i en forveksling av virkelige behov og 
«demokrati i biosfæren», som om det i og for en av de andre foran: «Bjø rnespor l )} Det dagslys. Den kunne nok drikke en ogpen av verdier med høyst betingede «ønsker» og med 
seg berettigede krav om andre livsveseners lød utrolig. Vi var et par hundre meter fra annen vanndråpe her, men hvor den fårier som «efterspørsel». 
rett til sitt liv har noe med 'demokrati ' å gjøre, nærmeste inngang - men hvem andre kan maten fra er et mysterium.g» og Til en slik forveksling bidrar da også den 
uten at man først tømmer dette begrep for ha etterlatt seg ti - femten centimeter Utenfor er det sprakende barfrost ,trivsel», tradisjonelle sosialøkonomien med sin ten
ethvert vesentlig innhold, som individuell brede spor med tydelige krafs etter sterke nordlys og fullmåne. Vi snakker om bjørledes så dens til å gjøre alt - ikke minst ressurser, 
frihet, medansvar og åpen diskusjon. klør i leira? Vi tenkte på den berømte nen «vå r», og kommer fram til at den ikke~d ulike natur og miljø - til «økonomi», dvs. nettopp 

På den annen side må det fremholdes, at Fauskebjørnen som laget oppstuss i kan h<l kommet seg dit vi fant sporene slikraktiske «efterspørsel» og «tilbud» på et marked I 
Næss i andre sammenheng har et klart blikk samme området i sommer, før den for grotta er i dag. Alle hull er for trange .s. prak Naturlig nok fyrer Næss kraftig løs på dette, 
for menneskets egenart - og derved nettopp svant like brått som den var kommet. Utg<lngen - der oppvarmet grotteluft blå\ i siste og han rammer ofte godt, men m an savner i 
«særstilling» - som et vesen med frihet og Hvis den hadde lest alt som sto i avisene ser ut vinterstid og gir opphav til en rikkueiser hans våpenarsenal en betoning av rellighels
selvbevissthet. Hans drøftelse av «likestillin var det ikke an net å vente enn at den krøp flora - er knapt vid nok til en storøver vi begrepet når det gjelder ressurser, natur og 
gen i biosfæren» avslører således åpenbare ned i nærmeste hull i jorda. brystkasse, og den går rett opp i dagen.dlings) miljø, som kanskje mer enn noe annet be
motsigelser, som han bør rydde opp i ved en Bare det faktum at sporene gikk begge Men det er tydelig at frosten har fåttdet seg grenser den konvensjonelle økonomiske til

eventuell senere utgave av boken. (Kanskje 
 vei er fikk oss til å glemme tanken på et blokker til å løsne fra bergveggen over, så ystem», bøyelighet til å gjøre alt til vare. 
han da ved samme anledning også vil luke stevnemøte. Etter noen meter så vi at for noen hundre år siden kan åpningen h<l 
bort en del unødvendige fremmedord 7) dyret hadde gjort sitt fornødne. Og det var vært stor nok til en bjørn eller to. Den harav våre Vi skal ikke her komme inn på kapitlene 

Men denne kritikken til tross , så er Næss' langt fra ferskt. Videre fant vi et spor som sikkert gått inn en tur for å lete etter hi , 'wngler om «mentalitetsendring» og «økopolitikk», 
m VISse bok et meget verdifullt og viktig bidrag til var gjengrodd av små kalkkrystaller - det men har vel etterhvert blitt grepet avikke fordi de ikke inneholder verdifulle syns
askt til belysning av natur- og miljøvernets mest må ha tatt århundrer for disse å bli til. samme følelse som vi selv hadde før vi fikk punkter, men fordi disse temaene hører til de 
em,slik grunnleggende problemer. Dette ska l ikke forbause noen: i kalk l<lget et kart over grotta: at Oksholamest gjennomdrøftede i dagens natur- og 


La det også være nevnt, at boken er forsynt 
 steingrottenes beskyttede verden kan et Kristiholas labyrinter er truende komplinger og miljøverndebatt, og hvor Næss ikke ha r noe 
målene med en rekke meget informative noter og en spor bli stående i årtusener like godt som serte og lett å gå seg bort i.særlig nytt å tilføye som filosof. La det bare 
er dem. fyldig litteraturliste. fersk t. ~ 

være sagt, at han mener den virkelig «dype 
~neskets økologiske bevegelse» må kreve en grunn leg
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• Demagogisk bløff og frase disse organisasjonsstyrer har behandlet avfolkingav bygdene». Dette er dema· myndi
saken så omhyggelig som NVE ogD1D1 gogisk tøv. plasser s fylte floskler fra forbundet departementet. I alle tilfelle er det, som r. «Ressursene på Vidda må nyttast til å energi.me· , Jeg har nå les t «Norsk Natur» nr. 4/ 1974 nevnt , rent bløff å referere til demng. styrkja det lokala næringsgrunnlaget bokser o 

og redaksjonens innvitt til å høre fra le 600000. og auke sjølvberginga i landet». Det til «salt 
serne. I og med at dette brevet blir «negativt» 2. Odda Natur- og Miljøvernforeningens nevnes den kortvarige anleggstid og bedre h 
kan jeg vel ikke regne med plass for det, men kampanje av J 974. At hele 7000 har skrevetEn motstander har ordet sies: «Resultatet er ofte kommunal oppvask
jeg ønsker i a lle fall å avreagere. Det får så under på et så demagogisk, frasefylt opprop,Innlegget fra Per Odd Schiejloe på gjeld ...». Inntil det motsatte doku tussymb 
være opp til redaksjonen å la det gå i papir stadfester det jeg før har erfart: «Så lenge denne siden utmerker seg blanl annet menteres vil jeg karakterisere denne samfun 
lurven eller trykke det - helt eller delvis. det ikke dreier seg om økonomisk ansvar,ved sin lengde. Normal! vil vi ikke påstand som tøv. Og med henblikk på myndigr

kan en aktiv aksjonskomite få underskrifter.kunne ta inn så lange innlegg i denne første avsnitt under f) vil jeg - under Men 
Plastbæreposene (side 98). La meg se på de enkelte punkter, sammenspalten. Når vi likevel gjengir det i sin henvisning til de erstatninger som ut opplegg

Vi som har opplevet tiden før «selvbe holdt med Hellel ands artikkelhelhet, er detfordi det gir et usedvanlig betales til de enkelte, og de konsesjons politisk
tjeningsbutikkene» har vært vant til at kjøp a) Hardangerviddaer på omlag 9000 km 2

klart bilde aven innstilling som har stor avgifter som betales til kommunene organis 
mannen pakket inn de varer vi skulle ta med eller 9000000 (9 millioner) dekar.utbredelse blantna!urvernmotstandere. spørre: På hvilken annen måte kan som ar 
oss, gjerne med hyssing og bærepinne. Plast Helleland (og oppropet) sier ikkeTypisk er det/eks. al han ikke imøte ressursene på Vidda utnyttes bedre? skapt «s 
bæreposene avløste dette. Styret går imot noe om hvor stor del av dette arealetgår NalurvernfiJrbundels synspunkter På kort og lang sikt. Også under dette Disse 
bruk av disse poser, fordi avgiften: som blir berørt. Helleland sier at detmed argumentasjon, men avfeier dem punkt karakteriserer jeg oppropet, politisk
a) vil bremse et betydelig sløseri. Har styret er{clre for at villreinen kan vert a u temed karakleristikker som storstilet som floskler og tøv. utvik lin 

da tenkt på det «sløseri» av arbeidstid, stengt fra 600000 dekar av det bestebløff, demagogisk Jrasefyll og tov. Like g) Utgreiing om følgene. som de 
papir og hyssing m. v. som vil følge av at beitet på vidda.» Oppropet sier kateIypisk er de! at herr Schiejloe lar kri I 20 å r har jeg fulgt med i den praksis De skal 
posene sløyfes? l selvbetjeningsbutikkene gorisk: «Viktige vinterbeite ogtikken strømmefriskt ogfreidig, uten på som myndighene følger i slike regule vurdere 
er det ikke «god tone» å gå rundt med kalvingsområde vert øydelagde ved eiforhånd li selle seg inn i hva forbundet ringssaker. Jeg har notert meg en ut som de! 
egne vesker. Hvem skal ha a nsvaret for utbygging. » Rent bortsett fra atvirkelig mener. F. eks. ville el hlikk på vikling som går ut på at kraftut den mål: 

disse når vi må legge dem fra oss? kalvingsområdene vel er på vårbeite, forbundets energililredning «Energi, byggerne, NVE, departementet og vurderi 
b) vil redusere forsøplingen. Har styret vur så spør jeg: Hvilken dekning har formiljø og samfimm> har gitt ham en noen Stortinget viser en stadig økende for vurderi 

dert hvor stor andel av forsøplingen disse fatterne av oppropet for sine påannen opp/alning av vårt syn på energi ståelseavdemangespørsmål som vass ninger/t 
posene egentlig utgjør? Jeg tror stortings stander?spørsmålene, og hvis han hadde fulgt dragsreguleringen fører med seg. Jeg «teknok 
flertallet vurderte dette spørsmål mer rea b) Beverstammen, hvor stor er den , ogmed i tidl·skrifiel, ville han ha innsett kjenner ikke til i hvor stor utstrekning nødven 
list isk enn styret. hvor mye blir den berørt?al en dokumenlasjon av forholde! vif/ det foreligger detaljundersøkelser ved kan tref 

c) Veigdalen er «også ein viktig matrerein-vassdragsulhygging på Hardan rørende Dagali - Veig. miskgr 
Dagali og Veig - Vern Hardangervidda. serve for bygdene ikring. Det gjeldgervidda i Hellands korte artikkel var Men jeg våger den pås tand at før floskler 
l) «Aksjon Hardangervidda». De skriver at m.a. jakt, fi ske, beitehald og støling».oveljlødig. Denne dokumenta.l)onen er det blir gjort endelig vedtak - så vil bakgrur 

37000 skrev under på oppropet. Hvor Når vi ser bort fra vi llreinjakten (som å finne i Tel)e Skoglands artikkel i det foreligge et materiale som gir (og red 
mange av disse har vært på /gått over vel neppe kan sies å være en malres-er veNN nr. 2 - 1973. Delle var noen enkle grunnlag for en saklig vurdering. tjeneste 
vidda? Hvor mange av dem hadde vurdert for bygdene) hva tar bygdefolket inn i den sla 
- rent sak lig - hva de skrev under på? Jeg inntekter av fiske, beiting, støling i 

eksempler, og for vår del finner vi 
det ikke nødvendig li si mer. Og nå kommer jeg til det virkelige poeng vidda» i 

tipper at det var et fåtall. de områder som berøres av utbygDet enes le vi har å lilføye er en med dette brev. 
De skriver at «- - - politiske , kulturelle gingen?Oghva vil disse få i erstatning?generell oppfordring og en bønn lil Jeg er etterhvert kommet til at Natur

og andre organisasjoner som represen d) Ikkje meir utbygging av kraftslukandeleserne: Skriv lil denne spalten, men vernforbundet må settes i samme klasse som Vernterer et samlet medlemstall på 600000 og forurensande storindustri». de mange kommunale edruskapsnemnder 
sluttet seg til aksjonen». Dette er et stor Det sies: (C . men mest halvdelen av Det ligg 

skriv kort, og helst bare om en sak om 
(vanligvis avholdsfolk) som rent prinsipielt 

stilet bløff. Jeg vil selvsagt ikke benekte krafta går til tungindustri som i stor 
gangen! Vi erforberedt på ris, er heller 
ikke hell uimottagelige for ros (i rime sier: «Nei, nei og atter nei.» Og at det se tergre 

at noen av styremedlemmene i disse grad har forurensande produksjon.»lige porsJoner) - og særlig takknemlig er blitt en livsfjern organisasjon, som går inn ikke ler 
(ikke navngitte) organisasjoner har satt Dette er floskler. Jangsorrvil vi være for positive forslag når det for null-vekst og kanskje helst ser at vi 

gjelder stol/valg. seg så mye inn i saken at de virkelig e) Det sies: «Norsk energipolitikk idag kommer tilbake til 1850 årene med den tids gene igj 
vet hva det gjelder. M en jeg tviler på at fører til sentralisering av kapital og til naturalhusholdning. Mens ansvarlige lokale ikke bal 
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disse organisasjonsstyrer har behandlet frase avfolking av bygdene». Dette er dema mynd igheter skriker om å få fler arbeids vi enga ng frarøvet den , og så er det nok. M en 
saken så omhyggelig som NVE og gogisk tøv. plasser som ikke kan skaffes uten tilgang av jeg mener a lli kevel a t det er galt a t vi i vårlndet departementet. I alle tilfelle er det, som f. «Ressursene på Vidda må nyttast til å energi. Og vanlige folk ønsker seg fryse oppjagede tid skal sitte rolig å se på at 

lI'. 4/ 1974 nevnt, rent bløff å referere til de styrkja det lokala næringsgrunnlaget bokser og kjøleskap -- fordi de ikke har plass seterbebyggelsen råtner bort. D et skyldes de 
re fra le 600000. og auke sjølvberginga i landet». Det til «salt-bauner» (ferske varer er vel også sterke tradisjoner og ellers så sterke bånd som 
:megativt» 2. Odda Natur- og Miljøvernforeningens nevnes den kortvarige anleggstid og bedre helsemessig). Støvsugere, vaske- og er bundet til dette særegne miljøtrekk i våre 
r det, men kampanje av 1974. At hele 7000 har skrevet sies: «Resultatet er ofte kommunal oppvaskmask iner er heller ikke lenger sta sinn. Tradisjonelt og kulturelt hører setermi l

et får så under på et så demagogisk, frasefylt oppro p, gjeld ...». Inntil det motsatte doku tussym boler, men nødvendighetsartikler i det jøe t ud iskutabelt med i storskog- og høy
"å i papir stadfester det jeg før har erfart: «Så lenge menteres vil jeg karakterisere denne samfunn som er form et av våre politiske landsmiljøet. Den dag den siste se teren er 
jelvis. det ikke dreier seg om økonomisk ansvar, påstand som tøv. O g med henblikk på myndigheter. borte vil fjellet og skogen være fattigere.

kan en aktiv aksjonskomite få underskrifter. første avsnitt under f) vil jeg - under M en noe av det verste med forbundets Vangen som lå som smilehull i skogen vil 
La meg se på de enkelte punkter, sammen henvisning til de erstatninger som ut opplegg er at det har fø rt til - spesie lt i være tette t igjen for evig tid. Tusen års li v og 

r «selvbe holdt med Hellelands artikkel betales til de enkelte, og de konsesjons polit iske ekstremitetsgrupper og i ungdoms slit er gjemt og glem t. En som har opplevd å 
il at kjøp a) Hardangerviddaer på omlag 9000 km 2 

avgifter som betales til kommunene organisasjo ner - en hets mot de ingeniø rer vandre i timesvis gjennom tett skog vet hva 
Ile ta med el ler 9000000 (9 millioner) dekar. spø rre: På hvilken annen måte kan som arbeider i energisektoren, og som har det føl es å komme brått inn på en va rm og lys
lne. Plast- Helleland (og oppropet) sier ikke ressursene på Vidda utnyttes bedre ? skapt «skjelsordet» teknokrater. setervang. Synet av den grønne eng og den 
går imo t noe om hvo r sto r del av dette arealet På kort og lang sikt. Også under dette Disse ingeniører har fått en oppgave fra de høyblå , vide himmel gir en ubesk ri velig hvile 

som blir berørt. Hellela nd sier a t det punkt karakteriserer jeg oppropet, politiske myndigheter. De skal prognosere i sinnet. 
ar styret er fare for at villreinen kan verta ute som floskler og tøv. utviklingen i energiforbruket på det grunnlag Tiden er nå inne for å sl å et slag fo r vern av 

·lrbeidstid, stengt fra 600000 deka r av det beste g) Utgreiing om fø lgene. som de politiske myndigheter har fastlagt. den sparsomme seterbebyggelsen som finnes 
'ølge av at beitet på vidda. » Oppropet sier kate I 20 å r har jeg fulgt med i den praksis D e skal- på teknisk, økonomisk grunnlag· tilbake. Særlig bør det settes mye in n på i 
;butikkene gorisk: «Viktige vinterbeite og som myndighene fø lger i slike regule vu rde re hvordan man kan skaffe den energi første omgang å få bevart de få steder i Oslos 
·undt med kalvingsområde vert øydelagde ved ei ringssaker. Jeg har notert meg en ut som de politiske myndigheter ønsker - ut fra Stormark som har noen verdi for a Ilm enhe
svaret fo r utbygging.» Rent bortsett fra at vikling som går ut på a t kraftut den målsetting som disse siste setter. I denne ten. H er er det flere plasser av stor bygde
ss? kalvingsområdene vel er på vårbeite, byggerne, NVE, departementet og vurdering inngår som en selvsagt ting også histo ri sk verdi som nå er iferd med il gro 
'tyret vur så spør jeg: Hvil ken dekning har for Stortinget viser en stadig økende for vurderingen av skader og ulemper og erstat hel t igjen. Tilplanting av skog på de gamle 

gen disse fatterne av oppropet fo r sine på ståe lse avdemangespørsmål som vass ninger/ tiltak som antas aktuelle. Disse setertuftene må forbys, noe som ha r skjedd 
stortings stander? dragsreguleringen fører med seg. Jeg «teknokrater» skaper det grunnlag som er enkelte steder. 
I mer rea- b) Beverstammen, hvor stor er den, og kjenner ikke til i hvor stor utstrekning nødvendig for at de politiske myndigheter I vå rt strømlinjeformede miljø ha r vi ikke 

hvor mye blir den berørt ? det foreligger detaljundersøkelser ved kan treffe sine vedtak. På et sak lig/økono råd til å la denne særegne byggeskikken
c) Veigdalen er «også e in viktig ma tre rørende Dagali - Veig. misk grunnlag uavhengig av følelsesbetingede forsvinne fra skogsmiljøet. K anskje vil Arki

dda. serve fo r bygdene ikring. Det gjeld M en jeg våger den påstand at før fl osk ler fra folk med skylapper. På denne tekturvernåret 1975 stå frem som det året 
skriver at m.a. jak t, fi ske, beitehald og støling». det blir gjort endelig vedtak - så vi l bakgrunn tror jeg at Naturvernforbundet da vendepunktet blir nådd og til tak iga ngsatt
et. H vor Når vi ser bort fra vill rei njak ten (som det fo religge et materiale som gir (og redak tøren) gjør seg selv en bjørne som betyr at fremtidige generasjoner vi l 

Igå tt over vel neppe kan sies å være en mo/reserve grunnlag fo r en saklig vurdering. tjeneste ved - reservasjonslest - å ta inn kunne oppleve setergrenda i sitt rette miljø 
e vurdert for bygdene) hva tar bygdefolket inn i den slags artikler som «Vern Hardanger Erik K . Timenes 
rpå?Jeg inntekter av fi ske, beiting, støling i Og nå kommer jeg til det virkelige poeng vidda» i nr . 4/74. Per Odd Schie/loe 

de områder som berøres av utbyg med dette brev. 
kulturelle gingen ?Oghva vil disse få i erstatning? Jeg er etterhvert kommet til at N at ur
represen d) Ikkje meir utbyggi ng av krafts lukande vernforbundet må settes i samme klasse som Vil du verve medlemmer? 

å 600000 og forurensande storindustri». de mange kommunale edruskapsnemnder Vern seterbebyggelsen 
er et stor D et sies: «.. men mest halvdelen av P røveeksemplarer av «Norsk Natur»(vanligvis avholdsfolk) som rent prinsipie lt D et ligger, som man vet, adskillige plasser og 
.e benekte krafta går til tungindustri som i stor og brosjyre med o rientering om forsier: «Nei, nei og atter nei.» Og at det se tergrender rundt om som rå tner opp da de 
e i disse grad har forurensande produksjon.» bundet er en god stø tte fo r den som er bl itt en livsfjern organisasjon, som går inn ikke lengre er i bruk, og skogen eter seg
r har sa tt Dette er fl oskler. vil verve medlemmer. Skriv eller ring, fo r null-vekst og kanskje helst ser at vi la ngsomt men sikkert innover de gam le van
e virke lig e) Det sies: «N orsk energipo litikk idag og vi sender det du trenger! kommer tilbake til 1850 årene med den tids gene igjen. Man kan spørre seg selv om det 
iler på at fører til sentra liser ing av kapital og til. na turalhusholdning. Mens ansvarlige lokale ikke bare er naturlig at naturen tar igjen det 
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Naturvern 
1 
• andre land 

Verdens største 
nasjonalparker 
99 nasjoner verden over har til i dag 
etablert nasjonalparker eller naturreser
vater med tilsvarende status. I alt fins det 
1.111 naturvernområder som tilfredsstil
ler IUCNs (Den internasjonale natur
vernorganisasjonen) kriterier for nasjo
nalparker. Tilsammen dekker disse områ
dene vel 1,6 millioner kvardratkilometer 
eller 1,1 %av klodens landareal. 

I alt fins det 31 nasjonalparker/reser
vater som dekker et areal på 20.000 kva
dratkilometer eller mer. Mer enn halvpar
ten av disse ligger i Afrika. Ellers kan vi 
konstatere at Norge kommer med som nr. 
18 på listen, med det nyopprettede reser
vatet på Nordøst-Svalbard (vel 15.000 
kv.km.), som også er det største i Europa. 
Oversikt over verdens ti største nasjonal
parker/reservater nederst på siden. 

Hvis det viser seg at den nyetablerte 
nasjonalparken på Nordøst-Grønland til
fredsstiller kriteriene, vil den med sine 
700.000 kv.km. bli den desidert største i 
verden. 

Resistens mot DDT 
For 30 år siden ble DDT tatt i bruk i 
kampen mot smitteoverførende insekter. 
J følge WHO (Verdens Helseorganisa
sjon) har til i dag 108 arter av betydning 
for menneskenes helse utviklet resistens 
mot DDT og andre grupper av insektgif
ter. Noen av de smittebærende artene har 
i visse områder utviklet resistens mot 
nesten alle tilgjengelige insektgifter. 

Tollen reddet hønsehauker 
Fem hønsehauker som ble fanget i Fin
land og importert ulovlig til England, der 
de ble solgt til falkonerer, er senere beslag
lagt av tollvesenet og returnert til Finland. 
Hønsehaukene befinner seg på en finsk 
viltforskningsstasjon. Her håper man i 
løpet av vinteren å få dem til å glemme det 
de har lært av de britiske falkonerene, før 
de igjen slippes fri. 

I. Central Kalahari Game Reserve (Botswana) 
2. Ouadi Rime-Ouadi Achim Faunal Reserve (Chad) 
3. Wood Buffalo National Park (Canada) 
4. Salonga National Park (Zaire) .. 
5. Arctic National Wildlife Range (USA) 
6. Katmai National Monument (USA) 
7. Gemsbok National Park (Botswana) ... . . 
8. Kafue National Park (Zambia) 
9. Etosha National Park (South west Africa) 

10. Kluane National Park (Canada) 

5,280,000 hektar 
4,892,500 -»--
4,480,700 - »--
3,600,000 -»--
3,460,000 -»--
2,792,138 -»--
2,480,000 -»--
2,240,000 -»--
2,227,000 -»--
2,20 1,500 -»---

Danske elver i søkelyset 
I Danmark skal det nå settes i gang en 
undersøkelse med sikte på klassifisering 
av elver etter vitenskapelig verdi, betyd
ning for friluftslivet og estetiske kvalite
ter. 

Trykkimpregnering 
dreper plantelivet 
I et naturreservat i Ørebro i Sverige 
har man konstatert at trykkimpregnert 
trevirke skader vegetasjonen. Langs en 
kavlebru som ble lagt ut i fjor vinter, var 
vegetasjonen, til og med furuer, død et 
halvt år senere. 

Stadig færre tigre 

Det er fare for at Bali-tigeren nå er 
utdødd. En ekspedisjon som nylig skulle 
undersøke denne underartens status, fant 
overhodet ikke spor etter den. Som vanlig 
når ville dyr blir utryddet eller trues av 
utryddelse, er det to hovedårsaker: Inn
skrenket leveområde på grunn av mennes
kenes ekspansjon, og hensynsløs jakt. 
Den underarten av tiger som det er best 
håp om å redde, er indisk tiger eller 
Bengal-tiger. Man regner med at det i 
India, Nepal, Buthan og Bangla Desh fins 
tilsammen omkring 2000 eksemplarer av 
Bengal-tiger. 

U ranarbeidere og stråling. 
I ILO-nytt (Utgitt av den internasjonale 
arbeidsorganisasjon) slås det fast at atom
kraften er tidens løsen. Det underslås 
imidlertid ikke at urangruvearbeidere er 
spesielt utsatt for strålingsfarer. Etter
spørselen etter uran ventes å nå opp i ca. 
60000 tonn i 1980 og vil etter all sannsyn
lighet være fordoblet i 1985. Antallet døds
fall blant urangruvearbeidere er katastro
falt stort idag. De to kanadiske forskerne 
J. Muller og W. C. Wheeler har under
søkt dødsattestene i Ontario-provinsen 
for perioden 1955-72. Av 368 dødsfall 
blant urangruvearbeidere skyldtes 116 
ondartede kreftsvulster eller lungekreft 
forårsaket av stråling. 

Gruvearbeidere og andre som arbeider 
med uran og torium utsettes for radon. 
Radon er en radioaktiv gass som ned
brytes til radioisotoper som består av 
polonium, vismut og bly. ILO-nytt opp
lyser at disse radioisotoper forener seg 
med støvpartikler og fører til langsom 
død når de pustes inn. 

ILO er bekymret over denne utvik
lingen og mener det er viktig å innføre 
tiltak som forebygger sykdomstilfeller. 
Tiltak av forebyggende art som blir nevnt 
er: obligatorisk legeundersøkelse ved an
settelse, undersøkelse og forebyggende 
behandling hvert halvår samt gnmdig 
opplysningsarbeide overfor de ansatte. 

At virkningen av strålingen ikke viser 
seg før opptil 25 år etter ansettelse gjør 
ikke situasjonen bedre for urangruve
arbeiderne. 

I midte 
utryddeL 
mellom: 
imidlerti 
faste ove 
land. Se 
og man 
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Danske elver i søkelyset 
I Danmark skal det nå settes i gang en 
undersøkelse med sikte på klassifisering 
av elver etter vitenskapelig verdi, betyd
ning for friluftslivet og estetiske kvalite
ter. 

Trykkimpregnering 
dreper plantelivet 
I et naturreservat i Ørebro i Sverige 
har man konstatert at trykkimpregnert 
trevirke skader vegetasjonen. Langs en 
kavle bru som ble lagt ut i fjor vinter, var 
vegetasjonen, til og med furuer, død et 
halvt år senere. 

Stadig færre tigre 

Det er fare for at Bali-tigeren nå er 
utdødd. En ekspedisjon som nylig skulle 
undersøke denne underartens status, fant 
overhodet ikke spor etter den. Som vanlig 
når ville dyr blir utryddet eller trues av 
utryddelse, er det to hovedårsaker: Inn
skrenket leveområde på grunn av mennes
kenes ekspansjon, og hensynsløs jakt. 
Den underarten av tiger som det er best 
håp om å redde, er indisk tiger eller 
Bengal-tiger. Man regner med at det i 
India , Nepal, Buthan og Bangla Desh fins 
tilsanunen omkring 2000 eksemplarer av 
Bengal-tiger. 

U ranarbeidere og stråling. 
I ILO-nytt (Utgitt av den internasjonale 
arbeidsorganisasjon) slås det fast at a tom
kraften er tidens løsen. Det underslås 
imidlertid ikke at urangruvearbeidere er 
spesielt utsatt for strålingsfarer. Etter
spørselen etter uran ventes å nå opp i ca. 
60000 tonn i 1980 og vil etter all sannsyn
lighet være fordoblet i 1985. Antallet døds
fall blant urangruvearbeidere er katastro
falt stort idag. De to kanadiske forskerne 
J. Muller og W. C. Wheeler har under
søkt dødsattestene i Ontario-provinsen 
for perioden 1955-72. Av 368 dødsfall 
blant urangruvearbeidere skyldtes 116 
ondartede kreftsvulster eller lungekreft 
forårsaket av stråling. 

Gruvearbeidere og andre som arbeider 
med uran og torium utsettes for radon. 
Radon er en radioaktiv gass som ned
brytes til radioisotoper som består av 
polonium, vismut og bly. ILO-nytt opp
lyser at disse radioisotoper forener seg 
med støvpar tikler og fører til langsom 
død når de pustes inn. 

ILO er bekymret over denne utvik
lingen og mener det er viktig å innføre 
tiltak som forebygger sykdomstilfeller. 
Tiltak av forebyggende art som blir nevnt 
er: obligatorisk legeundersøkelse ved an
settelse, undersøkelse og forebyggende 
behandling hvert halvår samt grundig 
opplysningsarbeide overfor de ansatte. 

At virkningen av strålingen ikke viser 
seg før opptil 25 år etter ansettelse gjør 
ikke situasjonen bedre for urangruve
arbeiderne. 

Diplom 
for 
hvitkinn
gås 

I midten av 40-årene var hvitkinngåsa på 
utryddelsens rand, med en bestand på 
mellom 200 og 500. I siste øyeblikk ble det 
imidlertid opprettet et reservat på artens 
faste overvintringssted, Cailaverock i Skott
land. Senere har bestanden vært i oppgang, 
og man regner med at det idag fins omkring 

5000 hvitkinngjess. Det er nå planer om ut
videlse av reservatet , bl.a. ved innkjøp av to 
tilgrensende eiendommer som tilsammen 
dekker vel 1800 mål. Ettersom hvitkinngåsa 
hekker på Svalbard er dette i høy grad en 
sak som angår Norge. World Wildlife Fund 
i Norge har derfor, sammen med den sentrale 
WWF-organisasjonen og den britiske avde
lingen, satt i gang en innsamling med sikte 
på å kjøpe disse eiendommene. Den norske 
avdelingen har satt som mål å samle inn 
minst 160000 kroner ved salg av «gåse
diplomer». Minimumsprisen for gåsediplom 
er 30 kroner, som vil sikre vinterbeite for en 
gås, det vil si I 00 kvadratmeter. Diplomene 
kan kjøpes i banker landet rundt. 

OPPSLAGSVERKET DE HAR VENTET PA: 


• 	 1200 oppslagsord 
• 	 Oversikt over organisa

sjoner og lowerk 
• 	 250 greske og latinske 

ord og stavelser 

Hovedforfattere: 
Ragnar Frislid 
Paul Hofseth 
Johan Støyva 

Bestilles gjennom 
Norges Naturvernforbund · ,,~ Stifte~n NKl NORGES ~ ~ FORLAGET NATURVERNFORBUND e 
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FRA NATUR 
OG UNGDOM 

På jakt etter 
o varen 

Fenologi er et mystisk ord og betyr: læren 
om de årstidsbundne variasjoner i naturen. 
Og nå skal vi alle mobiliseres for å kartlegge 
vårens fremrykking. For det er nettopp om 
våren det er lettest å registrere årsbunden 
variasjon i naturen. Natur og Ungdom har i 
samarbeid med feltbiologer utarbeidet en 
registreringsliste på over 30 arter i naturen. 
Her skal man merke av når den første heste
hoven, blåveisen, sangsvanen, krikkanda eller 
gjøken blir registrert og på hvilke steder i det 
lange landet vårt. Alle observasjoner skal 
samles, bearbeides og sti lles til vitenskapens 
disposisjon. Så derfor ungdom i alle aldre, i 
sko le, hjem og livet forøvrig: møt våren med 
registreringsIister, våkent blikk og «lange 
ører». 

Videre skal det arrangeres såkalte «feno
Iogidagen>, dvs. at man på spesielle søndager 
skal notere seg hvor vanlige og utbredte 
artene er, akkurat på disse dagene og krysse 
av enten man ser noe eller ikke, om man 
ser lite eller mye osv. På denne måten vil 
man få lukt bort påstander om at enkelte 
planter er kommet særlig tidlig når de i 

virkeligheten ble observert på et ekstra lunt 
sted (i stueveggen f.ek s. ). 

Ved å sammenligne undersøkelser av ob
servasjonene vil man se at resultatene 
varierer fra år til år. Gjennom fenologiske 
undersøkelser vil man kunne registrere kli
maforandringer. Man vil få et bilde på hvor 
vanlig arte ne er fra år til år. Det er viktig i en 
tid med naturødeleggelser, fuglefangst i 
Europa og tørke i overvintringsområder 
(eks. Afrika) å følge opp slike undersøkelser. 

En praktisk ting: Bare se men ikke røre! 
La planter og dyr være i fred , det er bare 
observasjonene som er interessante. 

En praktisk ting til: Registreringsskjema
ene bestilles gjennom Natur og Ungdom, 
Akersgt. 63 - Oslo I og koster kr. 2,- pr. stk. 
som ved legges i frimerker (ikke brukte). 

Tema om energi 
TEMAHEFTE 11 - ENERG! 

Utgilt av 

Natur og Ungdom. 

FOI/altere.' Torgeir Anda, Jan Boning og 

Knut Are Tvedl. 

!/I . .- Rasmus Hansson. 


NU er ute med noe nytt. Noe som viser at 
dette er en organisasjon i full aktivitet. 
Denne gangen et temahefte om energi. 

Alle snakker om energi og alle har sine 
meninger om på hvilken måte energiproble
mene skal løses. NU støtter seg til Norges 
Naturvernforbunds energimelding. Hensik
ten med heftet er å gi ungdom og andre 
som trenger det en første innføring i energi, 
og som forfatterne selv sier det: intet bør være 
uprøvet i energidebatten. 

Temaheftet tar for seg ulike former for 
energi med hovedvekt på vannkraft , olje/ 
gasskraft og atomkraft. Alternative energi
kilder blir også kort og greit redegjort for. 
Videre får vi en liketil innføring i vanskelige 
energi begreper og definisjoner. (Godt råd: 
har du kjøpt NNV's energimelding uten å 

forstå alt? - kjøp NU 's temahefte om energi 
og forstå langt mere I) 

Alle energifoffiler skaper miljøproblemer, 
alle fremmer vekst så sant de blir utnyttet. 
Derfor må det en gang settes en grense. 
«Men energi må vi jo ha» er en vanlig frase 
i dagens samfunn , «vi kan ikke gå tilbake 
til ta lgljoset» sier andre. Og det vil ikke 
Natur og Ungdom heller. Tvert imot ser man 
at det er nødvendig å øke energiforbmket 
noe fram mot 1990, men innen 1990 må 
energiforbruket stabiliseres, mener NU. 
Veksten kan ikke stanses over natta, men i 
løpet av 15 år bør det kunne gå. Med andre 
ord: setter vi bremsene på idag vi l det først 
ha virkning i 1990. 

Som bremsernidler foreslår NU en rekke 
virkemidler alt fra resyklering av avfall, 
utbygging av kollektivtransporten, endring 
av industripolitikken (fra kraftkrevende in
dustri til en mer a rbeidsintensiv industri), 
produktkontroll og omlegging av hus
holdningsenergien. En nedtrapping av vårt 
energiforbmk vil altså ikke føre til noen 
middelalderstemning, men gjøre det mulig å 
unngå risikofylte energiformer som atom
kraft. Videre vil vi kunne supplere listen over 
verneverdige vassdrag og Norges o ljeut
vinning kan holdes innen kontroll. Og det 
viktigste: livsgrunnlaget - vårt naturmiljø 
sikres, også for ettertiden. 

Rasmus har igjen vært ute med strekene 
sine og det livner opp heftet (og energi
debatten). Heftet koster kr. 2,- og kan kjøpes 
ved NUs sekretariat. 

Kurs i bygdehandverk 
og naturalhushald 
Interimstyret for den naturale folke
høgskolen i Beiarn skipar til kurs i 
bygdehandverk og naturalhushald i 
tida 22. juni-5. juli. Nærare opplys
ningar i Norges Naturvernforbund, 
postboks 8268, Hammersborg, Oslo l. 

Bestillingskupong 

NB! Hvis du nødig vil klippe i tidsskriftet, blir v 

bestillingcn på anncn m ' 

Til Norges Naturvernforbund, Postboks 8268 

Postgiro nr . 9460. - Bankgiro nr. 

Jeg best iller med dette: 

eks. «Naturkalcnderen 1975 » il kr. 25 

eks. «Ugle i keramikk » il kr. 55 

eks. plaka t «Svalestjert» il kr. 17 

eks. plakat « Perleugle » il kr. 17 

eks. p lakat «R ~\dy rk a l v» il kr. 17 

ek s. miniutstillingen «Sirkelen » il kr. 4~ 

eks. «Energi, milj ø og samfunn» it kr. 

eks. M. Segnestam : « Den første natur 

il kr. 10 

eks. P. Skoog: «0kologi» it kr. 15 

eks. 0. Dalland : « Finnmarksvidda 

for hvem?» it kr. 12 

eks. B. Berntsen: «Litte ratur om natur» 

ek s. O. Skre: «Sur nedbør» it kr. 13 

eks. A.-J. Jansen: « Hvem gjør hva i n 

miljøvernet» il kr. 72 

sett it 4 stk. klebemerker (stickers) «I 

tid' » il kr. lO pr. sett 

eks. medlemsnal sø lv it kr. 5 

eks . medlemsnål i gu ll it kr. 15 

........ eks. «Miljøleksikon» a kr. 32, 
NB 1 Send ikke forskuddsbetaling ved bestilling a 

Navn: 

Adresse 

Poststed: 

Det samlede beløp kr. ........ . sendes ved lag 


bankgiro/ postgiro/postan visning (stry k det som ik 

Bes sendt i oppkrav. NB I Ved oppkravsbesti lling 
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Alle energiformer skaper miljøproblemer, 
alle frelluner vekst så sant de blir utnyttet. 
Derfor må det en gang settes en grense. 
«Men energi må vi jo ha» er en vanlig frase 
i dagens samfunn, «vi kan ikke gå tilbake 
til talgljoset» sier andre . Og det vil ikke 
Natur og U ngdom heller . Tvert imot ser man 
at det er nødvendig å øke energiforbruket 
noe fram mot 1990, men innen 1990 må 
energiforbruket stabiliseres, mener NU . 
Veksten kan ikke stanses over natta, men i 
løpet av 15 år bør det kunne gå. Med andre 
ord : setter vi bremsene på idag vil det først 
ha virkning i 1990. 

Som bremsemidler foreslå r NU en rekke 
virkemidler alt fra resyklering av avfall, 
utbygging av kollektivtransporten, endring 
av industripoli tikken (fra kraftkrevende in
dustri til en mer arbeid sintensiv industri), 
produktkontroll og omlegging av hus
holdningsenergien. En ned trapping av vårt 
energiforbruk vil altså ikke fø re til noen 
middelalderstemning, men gjøre det mulig å 
unngå risikofylte energiformer som atom
kraft. Videre vi l vi kunne supplere li sten over 
verneverdige vassdrag og Norges oljeut
vinning kan holdes innen kontroll. Og det 
viktigste: li vsgrunnlaget - vårt na turmiljø 
sikres, også for ettertiden . 

Rasmus har igjen vært ute med strekene 
sine og det livner opp heftet (og energi 
debatten). Heftet koster kr. 2,- og kan kjøpes 
ved NUs sekretariat. 

Kurs i bygdehandverk 
og naturalhushald 
Interimstyrel for den naturale folke
høgskolen i Beiarn skipar ti l kurs i 
bygdehandverk og naturalhushald i 
tida 22. juni-S. juli . Næra re opplys
ningar i Norges Naturvernforbund , 
postboks 8268, Hammersbo rg, Oslo I . 

Bestillingskupong 
NB! Hvis du nødig vil klippe i tidsskri ftet, blir vi minst like glade over å få 


bestillingen på annen måte! 


Til Norges N3turvernforbund, Postboks 8268 Hammersborg, Oslo 1.


Postgi ro nr. 9460. - Bankgiro nr. 6001.05.70835. 


Jeg bestiller med dette: 

ek s. «Naturka lenderen 1975» il kr. 25 

eks. «Ug le i keramikk» il kr. 55 

ek s. plakat «Svalestjert» il kr. J 7 

eks. plakat «Per leugle» il kr. 17 

eks. p laka t «Rådyrkalv» il kr. 17 

eks. miniutstil l ingen «Si rke len» il kr . 45 

ek s. «Energi, mi ljø og samfu nn » il kr. 20 

eks. M. Segnestam : «Den første naturboka» 

it kr. 10 

eks. P. Skoog: «Øko log i» il kr. 15 

eks. Ø. Dalland : «Finnmarksvidda

for hvem o» il kr. 12 

eks. B. Berntsen: «Littera tur om natur» il kr. 16 
eks. O. Skre: «Sur nedbøf» il kr. 13 

eks. A.-L Jansen : «H vem gjør hva i natur- og 

miljøvernet » il k r. 72 

se tt å 4 stk . kjebemerker (stickers) «Du slette 

tid '» il kr. 10 pr . se tt 

eks. l11edlemsnål , sø l v il kr. 5 

eks . medlemsnål i gu ll il kr. 15 

t il s. kr. . 


til s. kr. 


t ils. k r. .... 


tils. kr. . 


til s. kr. .... ... . .... . 


t ils. kr. .. 


ti Is. kr. .. 


til s. kr. . 


tib. kr.. 


til s. kr. 


til s. kr. . 


til s. kr. .... .... .... . .. 


t ils. kr. 


til s. kr. . 


til s. kr. ... . ..... . . . . . 


t il~.. kr.. 

. ....... eks. «Miljøleksikol1» å kr. 32,
NB 1 Send ikke forskuddsbetaling ved bestilling av «Miljøleksikon» ! 


Navn: . 

Adresse :. 

Poststed: 

Det samlede beløp kr. .......... sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. 


bankgiro/postgiro/ postan visning (stryk det som ikke passer). 

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

ENDA MER AInni LESE FRA 
NATURVERNFORB UNDET 

KILDEN TIL KILDENE 
I NATURVERNET 
«Litteratur om natur» er det selvskrevne 
hjelpemidlet for alle som vil skaffe seg 
en altsidig orientering om natur- og miljø
vernproblemene - som lærere, foredrags
holdere og artikkelforfattere. Bibtiografien 
gir en kort karakteristikk av hver enkelt 
bok, og er altsil mer enn en snau bokliste . 

Bredo Berntsen: «Litteratur om 
natur». 96 sider. Format A5. Pris 
kr. 16,-. 

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem ?» gjør rede 
for planene om kraftutbygging og for de 
problemene som knytter seg til dette 
unike naturområdets fremtid . En brenn
aktuelt bok om et brennaktuelt tema . 
Illustrert med fotos og kart . 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem l»~ 48 sider. Format A5. 
Pris kr. 12,-. 

DET REGNER FO RTSATT 
SVOVEL . .. 

og veien til løsning er at det reises 
en opinion. Men opinionen må bygge på 
viten - og her kommer an ledningen til 
å orientere seg om problemene i for
bindelse med sur nedbør, om årsaker og 
virkninger. 

Oddvar Skre : «Sur nedbør. Arsaker 
og verknaden> . 50 sider. Format A5. 
Pris kr. 13.-. 

HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur- og miljø
vernet ?» presenteres 300 norske organi
sasjoner og institusjoner og deres befat
ning med natur- og miljøvernproblemene. 
Et grunnleggende verk, uunnværlig for 
alle som søker kontakter i naturvern
arbeidet. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i 
natur- og miljøvernet?» 252 sider. 
Format A4. Pris kr . 72.- . 
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MINI 
UTSTILLINGEN 

«SIRKELEN» 

gir i enkle og fargeglade tegninger og 

enkel tekst en lettfattelig innføring i 

økologi og miljøvernproblemer. Vel

egnet fOr lavere skoletrinn, gjerne 

sammen med «Den første naturboka» 

(se 2. omslagsside). 

Utstillingen består av fire plakater i 

fonnat 62· x· 89 cm. 

Pris kr. 45,-. 


f · · 

Nytt fra uglenes verden: 

NÅ OGSÅ I KERÅ.l\1IKK 

Norges Naturvernforbunds ugle fore

ligger nå også i keramikk - ca. 9 cm høy. 

Keramikeren Eivind Struksnes har laget 

en hel flokk for oss, og minst en av dem 

står klar til å fly hjem til deg på korteste 

varsel. Gi oss et vink ' 

Uglene koster kr. 55,- pr. stk. 


NOE Å HA PÅ VEGGEN? 
Norges Naturvernforbunds fargefotoplakater i stort fonnat (høyde bortimot 
en meter) har vunnet stor popularitet. Hittil har vi sendt ut over 6000 
eksemplarer, og vi står rustet til å sende ut nye tusener. Kom med bestil
ling' Motivene er «Perleugleunge», «Rådyrkalv» og «5valestjert». Pris pr. 
stk. kr. 17.-. 


