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Så lenge det rår åpenbar usikkerhet om 
selenes fremtid med den nåværende fangstin
tensiteten, mener Naturvernforbundet at det 
må innføres fangststopp, eventuelt sterkt re
duserte kvoter, inntil det med sikkerhet er 
fastslått hvor stor beskatning selbestandene 
kan tåle uten at den optimale bestandsstør H 
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Nil ,. du stjeler fra naturen. 
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Munkesel- en av de mest truede selartene. 

Kortene på bordet 
om selfangsten! 

Fastsettelsen av fangstkvoter for sel er til dels 
basert på forskningsresultater som ikke blir 
offentliggjort. At det på denne måten opere
res med «hemmeligstemplet» materiale er 
helt uholdbart mener Norges Naturvernfor
bund, som nå krever kortene på bordet. I en 
henvendelse til Miljøverndepartementet, Fi
skeridepartementet og Utenriksdepartemen
tet ber styret om at det nå må bli full offent
lighet omkring alt bakgrunnsmaterialet for 
kvotefastsettelse og anslag over bestandens 
størrelse når det gjelder sel. 

Bakgrunnen for Naturvernforbundets 
henvendelse er den store uenighet som rår 
mellom forskerne når det gjelder grønlands
selens fremtid. Noen forskere mener at be
standen av grønlandssel ved New Foundland 
vil øke ved den nåværende beskatningen, 
andre hevder at den samme beskatningen 
innebærer fare for utryddelse innen århund
reskiftet. Derimot er det på det rene at be
standene av grønlandssel både ved New 
Foundland og i Vesterisen er betydelig redu
sert i forhold til den opprinnelige bestand. 
Også Klappmyssbestanden er gått sterkt til
bake. Bare i Kvitsjøen, der bestanden er un
der sovjetisk forvaltning, viser grønlandsse
len oppgang. 

Så lenge det rår åpenbar usikkerhet om 
selenes fremtid med den nåværende fangstin
tensiteten, mener Naturvernforbundet at det 
må innføres fangststopp, eventuelt sterkt re
duserte kvoter, inntil det med sikkerhet er 
fastslått hvor stor beskatning selbestandene 
kan tåle uten at den optimale bestandsstør
relsen reduseres. Forbundet peker i sin hen
vendelse til departementene også på at det 
ved eventuell fortsatt selfangst må sørges for 
en langt mer effektiv utnyttelse av dyrene. I 
dag går verdifulle proteinressurser til spille. 

Ved forvaltningen av selstammene er det 
dessuten nødvendig å ta hensyn til at også 
andre forhold kan true dyrene, hevder Natur
vernforbundet. Moderne fiskerier kan redu
sere næringsgrunnlaget for enkelte selarter, 
og giftstoffer som PCB og DDT kan inne
bære en fare, noe man kjenner til når det 
gielder sel i østersjøen. 

,VII,. du stjeler fra naturen. 
Tegn. Morten Kristiansen. 

HARDANGERVIDDAS 
SKJEBNETIME 

D a Arbeiderpartiet tidlig på året la frem sitt forslag til program for 
stortingsvalget 1977, var det mange av Hardangerviddas venner som 

trakk et lettelsens sukk: Nå var seieren innen rekkevidde! I forslagets avsnitt 
om vannkraftutbygging opereres det riktig nok med alternativer. Men hvis 
alternativ Il blir valgt, betyr det at vårt største parti går til valg med dette 
synet på vannkraft og vassdragsregulering: 

«Forsiktig videre vannkraftutbygging innenfor rammen av Verneplanen 
for vassdrag, med stor vekt på naturvernhensynene. Hardangervidda med 
Veig og Dagali vernes og opprettes som naturparkområde. Ingen konsesjon 
for utbygging av Jotunheimen før alle konsekvenser for forurensningene i 
Mjøsavassdraget er kartlagt». 

Senere er imidlertid protestene kommet. Buskerud og Hordaland 
står fram med de gamle og ikke lenger særlig gode argumentene om 
vannkraftutbygging som redning for bygdene. Og dette gjør de i en 
tid da bygdesynet på vannkraftutbyggingens velsignelser etter alt å 
dømme er inne i en fullstendig omstillingsprosess. Det kan her være nok 
å nevne de sterke overbevisende lokale reaksjonene mot utbyggingsplanene 
i Rauma, Orkla, Gaularvassdraget og i Naustdal-Gjengedalområdet. 

Tilliten til at levedyktige bygdesamfunn kan bygges på utnyttelsen av 
andre ressurser enn vannkraft er i ferd å vokse seg fram, samtidig som 
sporene skremmer: Det bygdene sitter igjen med etter en gjennomgripende 
vassdragsregulering er sjelden eller aldri det man hadde ventet. 

U ansett valgutfall er det klart at Arbeiderpartiets syn på Veig og Dagali vil 
være avgjørende for Hardangerviddas skjebne. l det øyeblikk dette partiet 
gjør endelig vedtak om program for stortingsvalget 1977 er det en dom som 
avsis. Vil øksa falle? 
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G jengedaljNaustdalområdet med sine 
mange fjell, dalar, brear, fiskevatn og 

lakseelvar står no i fare for å verte eit nytt 
offer i «sløsesluket». 

Kva for ein fjellheim er det vi presenterar 
under namnet Gjengedal/Naustdal ? 

Den ligg midt mellom tettstadane Florø, 
Naustdal, Førde, Jølster, Sandane og Hyen i 
Sogn og Fjordane fylke. Området har vore 
lite kjendt og påakta utover landet, noko som 
er særmerkt for alt innan fylket. Dette har 
nok si årsak i dei dårlege kommunikasjonane 
denne landsluten har hatt gjennom tidene. 

GjengedaljNaustdal er eit av dei få store 
samanhengande naturområder på Vestlan
det, som ennå er urøytd, utan vegar, kraft
liner, skjemmande anlegg og andre byggverk. 
Det har relativt få og små hytteområder. 

Kjernen i området utgjer ca. 500 kvadrat
kilometer villmark eller urlandskap praktisk 
talt utan kulturpåverknad. I dette kjerneom
rådet er det ca. 120 store og små vatn med eit 
stort tal små og store elvar, bekkar og myrar. 
Det har innslag med høgfjell og isbrear, og 
fleire særs frodige dalfører med blanding-

GJENGEDAL ~ NAUSTDAL 

ENDÅEIN 
FJELLHEIM PÅ 
ENERGIENS ALTER? 

En klar tendens i tiden er den økende motstanden på lokalt plan mot vassdragsutbygging. Ønsket 
om å verne selve naturgrunnlaget i bygdene for å sikre primærnæringene på lang sikt og å 
opprettholde mulighetene for et rikt og allsidig friluftsliv får stadig sterkere fotfeste. Og mange 
steder gror det fram organisert motstand mot utbyggingsplaner. Et eksempel er Verneringen for 
GjengedaljNaustdalvassdraget. D~tte området og problemene som er knyttet til det presenteres 
her av formannen i verneringen, ANTON GLOPPESTAD 

skog, og representerar eit rikt og variert ut
snitt av norsk natur i denne delen av landet. 

Hjort og villrein 
I dette kjerneområdet er der ein villrein
stamme på rundt 100 dyr, og kjerneområdet 
utgjer sommarbeiteområde for ein av Vest
landets største og tettaste hjortestammar. 
Dyra dreg inn i området frå Naustdal, Hyen 
og Gloppen sommarstid. 

Rundt kjerneområdet er det ca. 400 kva
dratkilometer naturlandskap som er svært 
lite kulturpåverka, bortsett frå beitebruk, 
skogbruk og stølsdrift. 

Rundt desse 900 kvadratkilometer ligg der 
ca. 200 kvadratkilometer kulturlandskap 
som ein ring rundt villmarksområdet. Heri
frå strekkjer det seg mindre strimer av kultur
landskap inn mot kjerneområdet. Det er 12 
slike tynt folka dalføre som skapar innfall
sportane. 

Frå kjerneområdet tek nokre gode lakse
elvar sitt utspring. Det gjeld Nausta som renn 
gjennom Naustdal og ut i Førdefjorden, og 
Ommedals-/Aaelva som renn gjennom Hyen 
og ut i Nordfjorden. Begge desse elvane er eit 

eldorado for fiske etter laks og ørret. Og 
dessutan er fisket utprega demokratisk og 
rimeleg for den vanlege innbyggar i dette 
landet. 

Verneringen 
Verneringen for Gjengedal/Naustdals
vassdraget har som mål å verne dette områ
det. Organisasjonen fekk ein brå start 18. 
februar 1975. På nokre få dagar var medlems
talet kome opp i kring 200. Den fekk ei brei 
geografisk, politisk og yrkesmessig saman
setjing alt frå starten. 

Det var mange grunnar til at folk slutta 
opp om aksjonen den gongen, men fyrst og 
fremst var nok årsaka nokre store planar 
Sogn og Fjordane kraftverk lanserte for 

. kraftutbygging i området. 
Dei presenterte planar for eit kjempebas

seng ved å byggje ein 70 meter høg demning 
av jord og stein i Langedalen, sjølve innfalls
porten vest for Sandane. 

Alt vatn frå Naustdal og Hyen skulle ved 
takrenner og tunnellar førast til dette bas
senget, for så å verte nytta i ein kraftstasjon 
ved Gloppefjorden. 

Dette prosjektet såg vi som svært risikofylt 
Jor bygdene her. Særleg rundt Gloppefjorden 
ler bær og fruktdyrking ei viktig næring. 
Gloppefjorden er svært grunn, og vi ottast 
klimaendringar med så mykje ferskvatn. Vi 
frykta også øydelagt laksefiske i Hyen og 
Naustdal. 

Dette utkastet er no førebels lagt til sides. 
Og vi vonar det aldri vert lansert att. Kraftut - .. , ,,.:' 
byggingsplanane i dag er likevel drastiske 
nok som dei er. Mellom anna er det tale om 
ei oppdemming av det vakre Vona-vatnet, 
som vil sette ca. 1730 dekar dyrkbart areal 
under 17 meter vatn. Den totale regulerings
høgde er på 27 meter. Rundt vatnet ligg det 
største hytteområdet i Gjengedal/Naustdal. 

Langsiktig forvaltning 
Organisasjonen har ein formålsparagraf som 
går ut på vern av området mot regulering av 
vassdraget, og andre tekniske inngrep som 
kan skiple naturen og miljøet i området, og 
det verdet det har for grunneigarane og andre 
interesser. Det vil seie at Verneringen går inn 
for ei langsiktig forvaltning av dei ressursar 
området utgjer for grunneigarane og frilufts
interessene. Men, men dette er eit fåfengt ar
beid utan at vi samstundes har for auge dei 
vidare perspektiv i forvaltning av energi og 
ressursar. 

Vi har stogga opp ved nokre vitale spørs
mål som vi ikkje kjem utanom. 

Det fyrste er korleis vi kan førebu samfun
net vårt slik at det fungerar utan at energifor
bruket aukar. 

Det andre er korleis vi i framtida kan stette 
energitrongen om vi fortset med den 
forbruksaukan vi har i dag. I ressurs-saman
heng kan vi ikkje sjå at vi løyser nok o som 
helst for framtida ved ei auka utbyg~ng i 
våre siste og viktigaste vassdrag. 

Ei auka vasskraftutbygging vil berre 
overf6ra samfunnet på energi, og gjere ei 
omstilling meir drastisk når oljen tek slutt. 

Mosevatnet har stor bestand av småfallen, men 
feit og fin ørret. 
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Alt vatn frå Naustdal og Hyen skulle ved 
takrenner og tunnellar førast til dette bas
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frykta også øydelagt laksefiske i Hyen og 
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Og vi vonar det aldri vert lansert att. Kraftut 
byggingsplanane i dag er likevel drastiske 
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under 17 meter vatn. Den totale regulerings
høgde er på 27 meter. Rundt vatnet ligg det 
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Organisasjonen har ein formålsparagraf som 
går ut på vern av området mot regulering av 
vassdraget, og andre tekniske inngrep som 
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det verdet det har for grunneigarane og andre 
interesser. Det vil seie at Verneringen går inn 
for ei langsiktig forvaltning av dei ressursar 
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bygningen for deres virksomhet. Den viden
skapelige frihet blir en del av ansvarsforhol
det, idet graden av frihet må defineres ut fra 
forskerens egen ansvarsfølelse. 

Nå er det nødvendig å sondre mellom den 
såkalte oppdragsforskning og den frie forsk
ning. Oppdragsforskning drives på anvis
ning av samfunnet, og forskerne i denne ka
tegorien kan ikke forvalte funn og erfaringer 
efter eget forgodtbefinnende . Den frie forsk
ning, som vesentlig drives ved universiteter 
og høyskoler, kommer i en annen klasse. 

Der velger videnskapsmannen sine oppga
ver ut fra egne, faglige og personlige forut
setninger. Der kan forskjellige disipliner in
tegreres, gjensidig påvirke hverandre, og 
sammen eller hver for seg syntetisere nye 
ideer og ny viden. Det er disse institusjonene 
som ved sitt miljø og sitt selvvalgte tempo 
kan være arnesteder for nye kulturelemen
ter . Det ligger et stort ansvar på videnskaps
mennene som arbeider innenfor denne ram
men, som bør føre til en selvkritisk holdning 
og til en bevisst sarnfunninnsats. 

Kløft mellom forsker 
ogmemgmann 
Men dessverre levner forholdene forskerne 
små muligheter for en utadrettet virksom
het. Det videnskapelige hierarki bidrar til å 
opprettholde kløften mellom forsker og me
nigmann. Forskerne må kvalifisere seg i for
hold til kolleger, og det gjør de ved å presen
tere forskningen i spesialtidsskrifter og ved 
å diskutere den i et sprog som gjør den van
skelig tilgjengelig for uinnvidde. Videre er 
mange forskere opptatt med små og spesielle 
delproblemer som ikke gjør det mulig å peke 
på noen åpenbar samfunnsrelevans eller 
-nytte i første omgang. Begge disse forhol
dene må forsvares . Spesialtidsskrifter og 
fagsprog er nødvendig for strengt faglige 
analyser, og den snevre spesialiseringen må 
til i forsøket på å flytte erkjennelsens grense 
på mange områder. Men mange vitenskaps
menn bestreber seg bare i liten grad på å 
bruke andre kommunikasjonskanaler. Det 
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bygningen for deres virksomhet. Den viden
skapelige frihet blir en del av ansvarsforhol
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ning av samfunnet, og forskerne i denne ka
tegorien kan ikke forvalte funn og erfaringer 
efter eget forgodtbefinnende. Den frie forsk
ning, som vesentlig drives ved universiteter 
og høyskoler, kommer i en annen klasse. 

Der velger videnskapsmannen sine oppga
ver ut fra egne, faglige og personlige forut
setninger. Der kan forskjellige disipliner in
tegreres, gjensidig påvirke hverandre, og 
sammen eller hver for seg syntetisere nye 
ideer og ny viden. Det er disse institusjonene 
som ved sitt miljø og sitt selvvalgte tempo 
kan være arnesteder for nye kulturelemen
ter. Det ligger et stort ansvar på videnskaps
mennene som arbei<;ler innenfor denne ram
men, som bør føre til en selvkritisk holdning 
og til en bevisst samfunninnsats. 

Kløft mellom forsker 
ogmemgmann 
Men dessverre levner forholdene forskerne 
små muligheter for en utadrettet virksom
het. Det videnskapelige hierarki bidrar til å 
opprettholde kløften mellom forsker og me
nigmann. Forskerne må kvalifisere seg i for
hold til kolleger, og det gjør de ved å presen
tere forskningen i spesialtidsskrifter og ved 
å diskutere den i et sprog som gjør den van
skelig tilgjengelig for uinnvidde. Videre er 
mange forskere opptatt med små og spesielle 
delproblemer som ikke gjør det mulig å peke 
på noen åpenbar samfunnsrelevans eller 
-nytte i første omgang. Begge disse forhol
dene må forsvares. Spesialtidsskrifter og 
fagsprog er nødvendig for strengt faglige 
analyser, og den snevre spesialiseringen må 
til i forsøket på å flytte erkjennelsens grense 
på mange områder. Men mange vitenskaps
menn bestreber seg bare i liten grad på å 
bruke andre kommunikasjonskanaler. Det 

er ikke comme il faut- langt mindre merite
rende - å benytte seg av popularisering, 
presse, radio eller fjernsyn. 

Forskeren har ansvaret 
Dersom en forsker likevel viser samfunnsen
gasjement, er det dessverre ikke alltid i første 
rekke for å la samfunnet nyde godt av hans 
særlige ekspertise. Det er ikke så sjelden at 
forskeren fremmer sitt syn på spørsmål som 
ligger mer eller mindre fjernt fra hans faglige 
kompetanseområde, samtidig som han friskt 
flagger med sin videnskapelige tittel, vel vi
dende at hans ord blir tillagt større vekt da. 
Men menigmann har sjelden muligheter for 
å foreta grenseoppgangen mellom ekspert
uttalelsene og de ikke-faglige vurderingene. 
Det ansvaret hviler ene og alene på forske
ren selv. 

Det hender også at en videnskapsmanns 
samfunnsengasjement er dirigert av hans 
ønske om å mele sin egen videnskapelige 
kake. Da USA og Sovjet-Unionen i begyn
nelsen av seksti-årene kastet seg ut i et kost
bart romforskningskappløp, var det viden
skapsmenn som forsøkte å rettferdiggjøre 
nettopp sin egen forskning under foregi
vende av at den skulle gavne romprogram
mene. Idag må mange forskningsprosjekter 
som søkes tilknyttet natur- og miljøvernpro
blematikken, betegnes som forsøk på å dra 
fordel av samfunnets leting efter utveier på 
en stadig mer prekær situasjon på dette om
rådet. 

Biologen- tidens profet? 
Med vår tids natur- og miljøvernproblema
tikk er særlig de biologiske videnskaper 
kommet i en utsatt stilling. Biologene blir 
ofte nevnt som vår tids profeter - en karak
teristikk de synes å ha arvet fra efterkrigsti
dens fysikere, kjemikere og matematikere. 
Men mens de sistnevnte kan presentere rela
tivt eksakte resultater og vurderinger med en 
viss nøyaktighet, er den biologiske forskning 
i lang høyere grad belemret med antagelser 
og usikk'erheter. Biologene har selv vanske
lig for å erkjenne denne begrensningen ved 

sin videnskap. De velger å be om mer penger 
og tid for sin forskning, under foregivende 
av at de dermed skal kunne skaffe de «en
delige», kvantitative svarene. Istedet burde 
de innrømme at det ikke er hensiktsmessig å 
kreve at begrensningen ved deres forskning 
aksepteres. Ofte forsker biologene på felter 
hvor det haster med avgjørelser. Med en slik 
holdning kan de være årsak til at presse
rende tiltak ikke blir iverksatt. I mange til
feller vil eksisterende viden være tiltak som 
kan tillempes ettersom ny viden blir tilgjen
gelig. 

Videnskapsmennenes ansvar er således 
omfattende. Det gjelder deres forhold til 
samfunnet og deres evne til å virke utenfor 
forskningsinstitusjonenes hierarki. Ansvars
bevisstheten kommer til uttrykk i de egent
lige motivene bak forskningsinnsatsen og 
samfunnsengasjementet og i viljen til å er
kjenne forskningens begrensninger og vedstå 
seg denne. 

Beskyttet i elfenbenstatuet 
Vi mener at videnskapsmannen ofte svikter 
når han stilles overfor dette omfattende an
svaret. Han synes å befinne seg såre vel i sitt 
elfenbenstårn. Der lever han i en beskyttet 
tilværelse, og der er det ingen som kan sette 
fingeren på hans virksomhet og stille ham 
intrikate spørsmål. Men vår tids videnskaps
mann hører såvisst ikke hjemme på pidestal
len. Han må så langt det lar seg gjøre, søke 
å se sin virksomhet i lys av andre samfunns
aktiviteter. Han må i videste forstand vise 
omtanke for og interesse for den kultur og 
det samfunn han er med på å skape, og som 
han fungerer i. Det er ikke gitt at han til 
enhver tid skal kunne makte denne oppga
ven alene. Derfor bør han kunne søke hjelp 
hos kolleger og andre, som på sin side må 
hjelpe ham med en konstruktiv kritikk og 
analyse av motiver. Videnskapsmannen må 
selv erkjenne behovet for et korrektiv. Bare 
på den måten kan han opprettholde en riktig 
holdning til sitt fag, og bare på den måten 
kan hans forskning bli dynamisk tilpasset **det samfunn han lever i . 

... 
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Tegn. Morten Kristiansen 

HJALMAR HEGGE 

Bilisme, miljø og samfunn 


H østen 1975 fikk vi endelig en trafikkut
redning med et visst menneskelig ansikt: 

Den offentlige utredningen om «Personbil, 
miljø og samfmm» utmerker seg ved at også 
det menneskelige miljø og de mer vidtrek
kende samfunnsmessige perspektiver er blitt 
sentrale temaer i drøftelsen av bilismen. 
Spørsmålet om bilens plass i vårt samfunn er 
ikke lenger bare et spørsmål om efterspørsel 
efter og såkalt «behov» for bil - som alene 
bestemmende for utviklingen - slik det har 
vært i den slags utredninger tidligere. 

Men når denne ros er gitt, så må det også 
straks taes et forbehold , som forøvrig alle
rede ligger i min karakteristikk av utrednin
gen: at den har «et visst menneskelig ansikt». 
På mange måter følger nemlig den gamle 
nissen fortsatt med på lasset, selv om han 
ikke lenger fungerer som maskot. 

La oss se litt nærmere på dette. 

Man er, som sagt, nå kommet bort fra 
dette at den registrerte efterspørsel efter bil i 
markedet skal være den avgjørende måles
tokk for hvordan også utviklingen av sam
ferdselen bør være. Men fremdeles synes 
dette forholdet å spille en altfor stor rolle. 
Det kommer i utredningen f.eks. til uttrykk 
i den vekt som tillegges undersøkelser av 
folks uttalte «behov» for egen bil. Man regi
strerer således at en så og så stor prosent 
anser egen bil «nødvendig», men stiller ikke 
spørsmål ved selve dette begrep <<nødven
dig», eller om hva som er årsaken til denne 
«nødvendigheten». Det kunne jo f.eks. ten
kes at selve bilbruken frembringer sin egen 
«nødvendighet», ved at samfunnet - boset
ting, butikkstruktur etc. - tilpasses bilen iste
denfor omvendt. 

En slik blott og bar registrering av behov 
og verdivurderinger - hvor disse bare tas som 
positivt gitte fakta, som ikke selv gjøres til 
gjenstand for en vurdering - har man gjerne 
kalt «verdipositivisme». Den har vært karak
teristisk for tenkemåten i den tidligere 
«Norsk Veiplan», men vi ser altså at den 
gamle Adam ikke er ryddet helt av veien... 
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Tegn. Morten Kristiansen 

T samfunn 


H østen 1975 fikk vi endelig en trafikkut
redning med et visst menneskelig ansikt: 

Den offentlige utredningen om «Personbil, 
miljø og samfUf.m» utmerker seg ved at også 
det menneskelige miljø og de mer vidtrek
kende samfunnsmessige perspektiver er blitt 
sentrale temaer i drøftelsen av bilismen. 
Spørsmålet om bilens plass i vårt samfunn er 
ikke lenger bare et spørsmål om efterspørsel 
efter og såkalt «behov» for bil - som alene 
bestemmende for utviklingen - slik det har 
vært i den slags utredninger tidligere. 

Men når denne ros er gitt, så må det også 
straks taes et forbehold, som forøvrig alle
rede ligger i min karakteristikk av utrednin
gen: at den har «et visst menneskelig ansikt». 
På mange måter følger nemlig den gamle 
nissen fortsatt med på lasset, selv om han 
ikke lenger fungerer som maskot. 

La oss se litt nærmere på dette. 

Man er, som sagt, nå kommet bort fra 
dette at den registrerte efterspørsel efter bil i 
markedet skal være den avgjørende måles
tokk for hvordan også utviklingen av sam
ferdselen bør være . Men fremdeles synes 
dette forholdet å spille en altfor stor rolle. 
Det kommer i utredningen f.eks. til uttrykk 
i den vekt som tillegges undersøkelser av 
folks uttalte «behov» for egen bil. Man regi
strerer således at en så og så stor prosent 
anser egen bil «nødvendig», men stiller ikke 
spørsmål ved selve dette begrep «nødven
dig», eller om hva som er årsaken til denne 
«nødvendigheten». Det kunne jo f.eks . ten
kes at selve bilbruken frembringer sin egen 
«nødvendighet», ved at samfunnet - boset
ting, butikkstruktur etc. - tilpasses bilen iste
denfor omvendt. 

En slik blott og bar registrering av behov 
og verdivurderinger - hvor disse bare tas som 
positivt gitte fakta, som ikke selv gjøres til 
gjenstand for en vurdering - har man gjerne 
kalt «verdipositivisme». Den har vært karak
teristisk for tenkemåten i den tidligere 
«Norsk Veiplan», men vi ser altså at den 
gamle Adam ikke er ryddet helt av veien . .- .. 

Inngrep i personlig frihet 
Nu kunne de ansvarlige for personbil
utredningen imidlertid kanskje innvende, at 
de har forholdt seg vurderende til behovsre
gistreringen, idet de vurderer folks faktiske 
valg og egen definisjon av sine behov som en 
vesentlig verdi i seg selv. Man taler i denne 
forbindelse endog om at en sterk begrensning 
i privatbil-parken ville være «et inngrep i den 
personlige valgfrihet» og «individuelle selv
bestemmelsesrett» - det mangler nesten bare 
ordet «demokrati». 

Men la oss holde orden på begrepene! 
Allerede filosofen Kant definerte den «per

sonlige frihet» som legitim utelukkende så
langt den «ikke skader andre». Den alminde
lige bruk av bil, privatbilismen, er imidlertid 
en utfoldelse hvis karakteristiske kjennetegn 
nettopp er at den i større eller mindre grad 
skader andre. Oghva den enkeltes «definisjon 
av sine behov» angår, så lar vi jo - uten 
sammenligning forøvrig - ikke lystmordere 
og sedelighetsforbrytere utfolde seg i kraft av 
sine egne definerte behov eller «opplevelse av 
sin egen situasjon». Vi tvertimot vurderer 
dette behov og denne situasjon uavhengig av 
de angjeldende personers egen vurdering, og 
i dette tilfelle forkaster vi da også deres vur
dering. Men på samme måte må vi i prinsip
pet forholde oss til bilistens behov og vurde
ring, hva enten vi finner å måtte forkaste den 
eller ikke. Det er den objektive, etiske og 
samfunnsmessige vurdering og ikke den 
enkeltes subjektive «opplevelse», som må 
være det bestemmende. 

Kort sagt: Ord som «personlig frihet» og 
«individuell selvbestemmelsesrett» står for 
vesentlige verdier på mange av livets områ
der, men la oss ikke misbruke dem ved å 
anvende dem på områder hvor de ikke hører 
hjemme, som ved eie og bruk av egen bil. 

Privatbilisme ingen privatsak! 

I denne sammenhengen synes det forøvrig 

som utrederne ikke riktig har innsett poenget 

ved den såkalte distributive logikk, som pri

vatbilismen nettopp er et typisk eksempel på, 

nemlig at vurderingen av den enkeltes si tua

sjon isolert kan komme i den skarpeste kon
flikt med vurderingen av den samme situa
sjon fordelt på flere personer. La meg ta et 
konkret eksempel: Når en enkelt person, el
ler et lite antall personer, filmer det bekvemt 
og derfor et gode for seg å bruke egen bil til 
hytta på Tjøme, så blir dette en veritabel 
samfunnsulykke når titusen andre tenker og 
gjør det samme. 

Igjen viser det seg altså, at den enkeltes 
antatte behov isolert sett, tillike med hans 
egen vurdering av det, ikke kan tillegges noen 
selvstendig verdi ved vurderingen av privat
bilismen, slik det uomtivstelig skjer i den 
foreliggende utredningen. Privatbilismen er 
overhodet ingen privatsak, men utelukkende 
en samfunnssak! 

En annen innvending av prinsipiell og me
todologisk art som må rettes mot personbil
utredningen, er at utrederne ser hele bilisme
problemetfundamentalt som et spørsmål om 
«aweining av kryssende interesser», der man 
liksom tenker seg bilens «nytte» og «bekvem
melighet» lagt i den ene skålen på en vekt og 
miljøskadevirkningene - ulykkene, forurens
ningene, støyen etc. - lagt i den annen. Umid
delbart kan dette også synes å være en rimelig 
betraktningsmåte, men den avslører ved nær
mere eftertanke en falsk problemstilling. 

Kjøpslåing om moral og rett 
For forutsetningen for at ting slik skal kunne 
«veies» mot hverandre, er selvsagt at vi har et 
noenlunde felles mål for dem. Og det er langt 
fra tilfelle her. På den ene siden har vi f.eks . 
slike goder som at man kan komme mer 
bekvemt til sitt feriested og hurtigere til sitt 
arbeide, og på den annen side har vi de 
skadevirkninger denneinobile utfoldelse har 
i form av drepte og lemlestede mennesker, 
forpestning av den luften vi alle må puste inn, 
støyen som fortrinnsvis rammer andre, rov
driften på begrensede ressurser etc. Og disse 
ting på hver side av vekten er åpenbart ikke 
kommensurable. Tilfredsstillelsen av behov, 
in casu for bekvemmelighet og lettvint trans
port, kan ikke veies mot skade på andre 
menneskers liv og lemmer, mot deres mulig
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arbeide». Men rent bortsett fra at dette er en ker, hvor de siste allerede på forhånd tilhører 

rådet ennu ikke er blitt siviliserte mennesker! sammenligning som allerede som sådan 
av forholdsvis ny dato og at vi på dette om

en svakere kategori i samfunnet, som hjem TRmeværende kvinner, eldre og yngre mennes

nettopp at vi innser at rett og moral på den eftertanke - i betraktning av bilismens almin
Men betingelsen for at vi kan bli det, er da burde reise betenkeligheter ved nærmere 

ker. Dette skjer ved at samfunnet - bosetting, 

ene side og nytte og behov på den annen er delige utbredelse - så underslåes det helt at de butikkstruktur etc. - innrettes efter privatbi

inkommensurable størrelser. som rammes ved gruveulykker utelukkende len. Utrederne burde i denne og andre sam SI 
er dem som vel vitende påtar seg risikoen, menheng ha studert sosiologen Kenneth 

Bilisme fremfor miljøverdier mens bilulykkene i det alt vesentlige rammer Schneiders grundige drøftelser i sin bok «Bi G~ 
het for å puste i ren luft, mot deres selvfølge Det er ellers et påtagelig forhold, at alle de uskyldige og utenforstående, f.eks. barn! len mot mennesket». 

lige rett til å være fri for helseskadelig støy, prinsipielle svakheter jeg har har påpekt ved Eller hva ville vi si til en industriell virksom La meg så endelig ta et eksempel fra utred

eller f.eks. mot de fremtidige generasjoners den foreliggende utredning, nettopp medfø het som år om annet krevde over to hundre ningens behandling av ressursproblemene i Del 

krav på sin del av klodens ressurser. Her har rer en favorisering av bilismen på bekostning barns liv foruten det mangedobbelte antall forbindelse med bilismen. Man nevner at 

vi nemlig med moral og med menneskers rett av hensynet til de menneskelige miljøverdier. alvorlig skadede og invalidiserte for livstid? bilen legger beslag på tildels betydelige meng 1976, 

å gjøre - vi burde egentlig kalle det mennes Når man således ikke vurderer disse verdiene En slik virksomhet ville selvsagt bli stoppet der av verdifulle, begrensede ressurser, som før, 


kerett. Og disse verdiene kan man ikke kjøp efter sin egenart, dvs. erkjenner dem som på dagen' energi og mineraler, men man unnlater å netto 


slå med, eller veie mot behov og nytte, den vesentlig menneskerett og etiske krav, men Et annet eksempel på den tendensiøse stille dette inn i de rette perspektiver. Og 
 nen r 

være seg av økonomisk eller annen art. Moral oppfatter dem som en slags «behov» eller fremstillingen i utredningen, og at man utela fremfor alt overser man <le dype moralske over 

og rett setter absolutte grenser i forhold til «nytteverdier» de også, så får bilens «nytte» ter momenter som taler i bilismens disfavør, implikasjoner i dette forholdet, som f.eks. at høy r 
slik «nytte». mer vekt i den avveiningen man mener å er den sammenligning man foretar mellom bare luksusbruken aven privatbil i de frem Mt 

Følgende betraktning kan tydeliggjøre kunne foreta. Og på samme måte er det na privatbil og kollektivtransport. Når det såle skredne industriland gjennomsnittlig repre Elfor 

dette : turligvis når man, som jeg påpekte innled des gjelder støyplagen, peker man på at bus senterer en energimengde som kunne holde et ker å 

I en hvilken som helst fremskreden sivili ningsvis, gir den enkeltes «behov» for bil og sen frembringer mer støy enn personbilen, og menneske i live. På bakgrunn av sulttruselen Stats 
sasjon er det en selvfølgelig rett for ethvert hans egen vurdering av dette en egenverdi og det er jo riktig nok. Men man underslår det i dag og enda mer i fremtiden, og på bak dårlil 
menneske å være beskyttet mot f.eks. legems endog kobler den til honnørord som «person ganske avgjørende moment i denne forbin grunn av at det bare i USA er over 100 mål < 

fornærmelse. Det er også en uavkortet rett. lig frihet» og «individuell selvbestemmelses delse, at busstrafikken er begrenset til bare en millioner privatbiler, er dette unektelig et vi sel 
Selv ikke de største nyttebehov (og til dem rett». brøkdel av de gater og veier som personbilen vesentlig perspektiv. mark 

hører forøvrig ikke bilbehovet) legitimerer Men denne tendensen til å favorisere bilis trafikkerer, og den er overhodet ingen plage Men ikke bare det. Utredningen overser drag 

noen krenkelse eller reduksjon i denne retten, men vis-a-vis miljøhensynene er overhodet i nattetimene. fullstendig, at det omfang privatbilparken eige l 

og heller ikke måler vi den med økonomiske karakteristisk for personbil-utredningen, til har i dag i disse fremskredne industrilandene, panJe 

eller andre mål. tross for all tale om miljø og miljøverdier. Bilismen asosial overhodet aldri vil kunne bli en almindelig N:l 

Men på samme måte må det være en rett Det kommer f.eks. til uttrykk i at omtalen av Videre : Man har i utredningen beskjeftiget internasjonal standard - det forbyr nemlig terne 

for mennesker å kunne ferdes på gater og slike verdier gjerne skjer ved at man samtidig seg en del med de sosiale aspekter ved bilis vår klodes ressurser. Vår privatbilisme er ELI'! 

veier uten å være utsatt for stadig trussel mot søker å mobilisere motforestillinger som men, og man legger i bilismens favør stor vekt altså et umoralsk luksusforbruk og sløseri på anne 

liv og lemmer, selv om truselen i dette tilfelle straks skal redusere deres vekt, i bilismens på den økte sosiale kontakt som den økte bekostning av de fattige lands befolkning 
kommer fra bilismen og ikke fra overfalls favør. Dessverre tillater ikke plassen meg å gå mobiliteten antas å medføre. Men man nær såvel som av de fremtidige generasjoner! 

1963 ~ 

menn. Og en ikke mindre selvfølgelig rett må i enkeltheter her, men la meg nevne et par mest overser den åpenbare asosialitet som Istedenfor å gå nærmere inn på dette alvor
'10Cdet være for mennesket å kunne få puste inn eksempler som er representative for mange. bilismen innebærer i nærmiljøet, ved at folk lige problemet om privatbilismen og ressur

luften i den verden det nå engang er satt inn ikke lenger treffes på gater og streder, på tog, srovdriften, skyver utrederne det tvertimot 

i, uten å ta skade på sin helse, eller være Fotgjengerne glemt i busser osv. Og man forbigår i full taushet fra seg, med den begrunnelse at vår egen 

beskyttet mot psykisk nedbrytende støy etc. Når man således drøfter bilulykkene og deres den menneskelig sett totalt bortkastede tid andel av denne rovdriften er såvidt liten i det 

Dette er da vel å merke også en rett som det ofre, så forsøker man straks å redusere vek som tilbringes bak rattet i egentransportmid globale perspektiv, at hva vi gjør med den m
ikke kan kjøpslås med, selv med aldri så mye ten av denne alvorlige anklage mot bilismen, let i forhold til den man tilbringer på andre ikke spiller noen nevneverdig rolle hverken t«nytte» på den annen side. Like lite som vi ved almindelige talemåter om at «et visst transportmidler. Heller ikke synes det å affi fra eller til. I sannhet en selsom begrunnelse, 

aksepterer en krenkelse av menneskers antall ulykker alltid vil være tilstede» ved sere utrederne, at den almindelige bilisme med uhyggelige moralske implikasjoner: 
legemlige integritet i vanlig forstand, like lite enhver samfunnsmessig virksomhet, og det skaper en ny klasseforskjell, som ikke er H vis vår forbrytelse har et relativt beskjedent 

omfang i forhold til den totale sum av forbrykan vi i prinsippet akseptere at den her nevnte henvises f.eks. til at «dødsrisikoen ved å kjøre mindre asosial og menneskelig nedverdi

rett blir krenket. Når dette allikevel skjer i bil» (fotgjengerne er tydeligvis uteglemt for gende enn den gamle, nemlig mellom bi telser, så skal vi altså bare fortsette å begå 


dag, er forklaringen bare den, at bilismen er anledningen !) ikke er større enn for «gruve- leiende og ikke bileiende grupper av mennes- den' 
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arbeide». Men rent bortsett fra at dette er en 
sammenligning som allerede som sådan 
burde reise betenkeligheter ved nærmere 
eftertanke - i betraktning av bilismens almin
delige utbredelse - så underslåes det helt at de 
som rammes ved gruveulykker utelukkende 
er dem som vel vitende påtar seg risikoen, 
mens bilulykkene i det alt vesentlige rammer 
uskyldige og utenforstående, f.eks. barn' 
Eller hva ville vi si til en industriell virksom
het som år om annet krevde over to hundre 
barns liv foruten det mangedobbelte antall 
alvorlig skadede og invalidiserte for livstid? 
En slik virksomhet ville selvsagt bli stoppet 
på dagen' 

Et annet eksempel på den tendensiøse 
fremstillingen i utredningen, og at man utela
ter momenter som taler i bilismens disfavør, 
er den sammenligning man foretar mellom 
privatbil og kollektivtransport. Når det såle
des gjelder støyplagen, peker man på at bus
sen frembringer mer støy enn personbilen, og 
det er jo riktig nok. Men man underslår det 
ganske avgjørende moment i denne forbin
delse, at busstrafikken er begrenset til bare en 
brøkdel av de gater og veier som personbilen 
trafikkerer, og den er overhodet ingen plage 
i nattetimene. 

Bilismen asosial 
Videre: Man har i utredningen beskjeftiget 
seg en del med de sosiale aspekter ved bilis
men, og man legger i bilismens favør stor vekt 
på den økte sosiale kontakt som den økte 
mobiliteten antas å medføre. Men man nær
mest overser den åpenbare asosialitet som 
bilismen innebærer i nærmiljøet, ved at folk 
ikke lenger treffes på gater og streder, på tog, 
i busser osv. Og man forbigår i full taushet 
den menneskelig sett totalt bortkastede tid 
som tilbringes bak rattet i egentransportmid
let i forhold til den man tilbringer på andre 
transportmidler. Heller ikke synes det å affi
sere utrederne, at den almindelige bilisme 
skaper en ny klasseforskjell, som ikke er 
mindre asosial og menneskelig nedverdi
gende enn den gamle, nemlig mellom bi
leiende og ikke bil eiende grupper av mennes

ker, hvor de siste allerede på forhånd tilhører 
en svakere kategori i samfunnet, som hjem
meværende kvinner, eldre og yngre mennes
ker. Dette skjer ved at samfunnet - bosetting, 
butikkstruktur etc. - innrettes efter privatbi
len. Utrederne burde i denne og andre sam
menheng ha studert sosiologen Kenneth 
Schneiders grundige drøftelser i sin bok «Bi
len mot mennesket». 

La meg så endelig ta et eksempel fra utred
ningens behandling av ressursproblemene i 
forbindelse med bilismen. Man nevner at 
bilen legger beslag på tildels betydelige meng
der av verdifulle, begrensede ressurser, som 
energi og mineraler, men man unnlater å 
stille dette inn i de rette perspektiver. Og 
fremfor alt overser man de dype moralske 
implikasjoner i dette forholdet, som f.eks. at 
bare luksusbruken aven privatbil i de frem
skredne industriland gjennomsnittlig repre
senterer en energimengde som kunne holde et 
menneske i live. På bakgrunn av sulttruselen 
i dag og enda mer i fremtiden, og på bak
grunn av at det bare i USA er over 100 
millioner privatbiler, er dette unektelig et 
vesentlig perspektiv. 

Men ikke bare det. Utredningen overser 
fullstendig, at det omfang privatbilparken 
har i dag i disse fremskredne industrilandene, 
overhodet aldri vil kunne bli en almindelig 
internasjonal standard - det forbyr nemlig 
vår klodes ressurser. Vår privatbilisme er 
altså et umoralsk luksusforbruk og sløseri på 
bekostning av de fattige lands befolkning 
såvel som av de fremtidige generasjoner! 

Istedenfor å gå nærmere inn på dette alvor
lige problemet om privatbilismen og ressur
srovdriften, skyver utrederne det tvertimot 
fra seg, med den begrunnelse at vår egen 
andel av denne rovdriften er såvidt liten i det 
globale perspektiv, at hva vi gjør med den 
ikke spiller noen nevneverdig rolle hverken 
fra eller til. l sannhet en selsom begrunnelse, 
med uhyggel ige moralske implikasjoner: 
Hvis vår forbrytelse har et relativt beskjedent 
omfang i forhold til den totale sum av forbry
telser, så skal vi altså bare fortsette å begå 
den! 

TROND A. SVENSSON 

SIC TRANSIT 
GLORIA NORVEGICA! 


De n energiske energieksport som vi re
degjorde for i Norsk Natur nr. 3

1976, fortsetter og det enda sterkere enn 
før, nå også til Danmark. l 1976 var 
netto-krafteksporten 8,3% av produksjo
nen mot 7,3% i 1975. Økningen tilsvarer 
over fjorten prosent på en allerede meget 
høy netto-eksport! 

Med denne bakgrunn er det ikke rart 
Elforsyningens Informasjonstjeneste sø
ker å bortforklare medlemmenes (NVE
Statskraftverkene, Oslo Lysverker osv.) 
dårlige samvittighet med finurlige spørs
mål av typen: «Korleis kan det ha seg at 
vi selgjer elektrisitet til Sverige og Dan
mark, når vi stadig må bygge ut nye vass
drag til elektrisitetsformål for å dekke 
eige behov», i bredt anlagte annonsekam
panjer. 

Når også ledende folk i Industridepar
tementet offentlig uttaler at et par av 
ELl's annonser vanskelig kan ses på som 
annet enn direkte reklame, blir det noe 

vanskelig for generaldirektør Sigmund 
Larsen i Norges vassdrags- og elektrisi
tetsvesen (NVF) å si som han sa i fjor at 
krafteksporten igjen har vært rekordstor. 
Det ville være å motarbeide egen reklame. 
Her gjelder det å gå stille i dørene. 

Kartogrammene viser også at i forhold 
til 1963, har vi nå mer enn fordoblet vår 
elektrisitetsproduksjon. Mange vil spørre 
om vi doblet vår livsstandard på disse 13 
årene? Hvordan hadde vi det i 1963 på 
godt og vondt? - Er det virkelige formas
telige spørsmål? - Uansett har økningen 
i el-produksjonen medvirket til ødeleggel
ser og tap av typiske og særegne områder 
i Norge i uoversiktlig høy grad. Det skal 
ikke bli lettere å forsvare igjenværende 
områder når det «bankes på» i Jotunhei
men, Hardangervidda, Saltfjellet og 
Finnmarksvidda. Skal vi fortsatt kunne si 
om vanl1kr:J!'tutbygging: Sic transit gloria 
Norvegica - slik forgår Norges herlighe
ter? 
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Ærfuglbestanden i Bohuslen er større enn noen 
sinne. Motstående side : Fredningen av fjordsel 
har gitt resultater. Foto Bengt Olaf Olsson. 

D yrelivet er en viktig faktor når det gjelder 
rekreasjon i skjærgården. Måker, ter

ner, ærfugl og andre arter gjør sitt til å øke 
skjærgårdsopplevelsen. Men de fleste artene 
tåler ikke at menneskene blir altfor nær
gående, eller at forstyrrelsene blir langvarige. 
I hekke- og yngletiden kan nysgjerrige men
nesker forårsake katastrofe i dyras barne
kammer. 

I løpet av de siste ti-årene er menneskenes 
aktivitet i skjærgården blitt stadig mer inten
siv. Den økte fritiden og den økende mengde 
av raske plastbåter som kan sjøsettes tidlig på 
våren, har ført til en stadig sterkere slitasje og 
økende forstyrrelser på mange fugleholmer. 
Siden midten av 1960-årene har småbåttallet 
vært i voldsom vekst, og f.eks. i Gøteborgom
rådet har utviklingen langt overskredet de 
prognosene man satte for omkring ti år siden. 
I alle småbåthavner er det lange køer. 

OLOF PEHRSSON 

VERN AV FUGL OG SEL 
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Ærfuglbestanden i Bohuslen er større enn noen 
sinne. Motstående side: Fredningen av fjordsel 
har gitt resultater. Foto Bengt Olof Olsson. 
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D yrelivet er en viktig faktor når det gjelder 
rekreasjon i skjærgården. Måker, ter

ner, ærfugl og andre arter gjør sitt til å øke 
skjærgårdsopplevelsen. Men de fleste artene 
tåler ikke at menneskene blir altfor nær
gående, eller at forstyrrelsene blir langvarige. 
l hekke- og yngletiden kan nysgjerrige men
nesker forårsake katastrofe i dyras barne
kammer. 

Iløpet av de siste ti-årene er menneskenes 
aktivitet i skjærgården blitt stadig mer inten
siv. Den økte fritiden og den økende mengde 
av raske plastbåter som kan sjøsettes tidlig på 
våren, har ført til en stadig sterkere slitasje og 
økende forstyrrelser på mange fugleholmer. 
Siden midten av l 960-årene har småbåttallet 
vært i voldsom vekst, og f.eks. i Gøteborgom
rådet har utviklingen langt overskredet de 
prognosene man satte for omkring ti år siden. 
I alle småbåthavner er det lange køer. 

For å skaffe plass til både fritidsaktiviteter 
og et fortsatt like rikt fugleliv, må menneske
nes aktiviteter kanaliseres på en eller annen 
måte. Bohus-skjærgården er så rik på holmer 
og skjær at en kanalisering av trafikken ikke 
skulle innebære nevneverdige problemer. 
Under denne forutsetningen ble det våren 
1966 satt i gang en undersøkelse av alle hol
mer og skjær av potensiell verdi for hekkende 
sjøfugl. Til sammen ble nær 50 hekkende par 
registrert. Den tallrike ste arten var fiskemåke 
med omkring 12000 par, og den sjeldneste 
var lundefugl med ett par. 

På grunnlag av dette undersøkelsesmate
rialet kunne et stort antall holmer og skjær 
langs hele Bohuskysten foreslås utlagt som 
fuglereservater. Allerede fra hekkesesongen 
1967 trådte fredningen i kraft, bl.a. med for
bud mot å gå i land i tiden l. april - IS. juli. 
De fredede holmene og skjærene ble merket 
med skilt. 

Selens yngelplasser på kart 
Fra samme tid ble det også innført vern aven 
rekke yngleplasser for sel i Gøteborg og Bo
huslan og i nordre Halland. Fredningen av 
selene gjelder i tiden IS. mai - 10. juli. De 
vernede områdene for fugl og sel er nå også 
avmerket på sjøkart og topografiske kart. 

For mange mennesker innebærer frednin
gene et kraftig inngrep som innskrenker fri
tidsaktiviteten. Fredningen ble da også møtt 
med en kraftig reaksjon, først og fremst i 
dagspressen. I første omgang var det sports
fisker- og småbåtorganisasjonene som ga lyd 
fra seg. Men også fra jegerhold kom det 
protester. Jegerne mente at ærfuglbestanden 
ville bli rammet ettersom svartbak og grå
måke nå kunne formere seg fri tt på de fredede 
holmene. Dessuten er det i de aller seneste 
årene fra kommunalt hold blitt hevdet at de 
store måkene er en sanitær ulempe, og man 
har gjort forsøk på å få i stand en større 
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bekjempelseskampanje, først og fremst på de 
fredede holmene. Men tross alle forsøk på å 
få opphevet fredningen, er fylkesmyndig
hetene kommet til at kravene har vært altfor 
dårlig underbygd. Og etter ti års vern står 
fredningen fremdeles ved makt. 

Økende bestand etter fredning 
Hva har så hendt på de fredede holmene og 
skjærene? Man har ikke kunnet følge utvik
lingen kontinuerlig over alt. Men i noen om
råder er inventeringen gjentatt med visse mel
lomrom. Dette gjelder f.eks. Siilofjordom
rådet sør for Marstrand. I 1973 var den totale 
fuglebestanden på 90 fredede holmer og 
skjær økt med 75 prosent. Hettemåke, 
knoppsvane, makrellterne og ærfugl hadde 
økt mer enn 100 prosent. At de to førstnevnte 
artene viste den sterkeste økningen, skyldes 
kanskje at disse artene nå er inne i en ekspan
sjonsperiode. Særlig gledelig var den kraftige 
økningen i ærfuglbestanden (118 prosent), 
sammenlignet med den meget beskjedne øk
ningen i svartbakbestanden (18 prosent). 
Nettopp i dette området var det fra jegerhold 
gjentatte ganger reist kritikk mot fredningen, 
med påstander om at svartbakbestanden 
hadde økt så kraftig at ærfuglens hekkemu
ligheter var i ferd med å bli ødelagt. Senere 
viste det seg at man ikke hadde sett forskjell 
på svartbak og sildemåke, som er helt ufarlig 
for ærfuglen og som hadde økt med 88 
prosent. 

Kvikksølv rammer fiskeetere 
Noen arter viste tilbakegang, f.eks. fiske
etende fugler som fiskeand og lomvi. Dette 
kan ha sammenheng med at svartlistede 
(kvikksølvforurensede) elver munner ut i 
nærheten. To andre arter som er i tilbakegang 
er tyvjo og steinvender. Og lundefuglen er 
sannsynligvis forsvunnet helt. Men til gjengj
eld har en art som er ny for Bohuslan begynt 
å hekke på et fredet skjær, nemlig alke. For
holdsvis ny i området er også krykkje, som nå 
hekker på Hallandkysten. Det finner altså 
sted kontinuerlige endringer både i antall og 
artssammensetning. For noen arters ved
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kommende ligger det ikke i menneskelig 
makt å hindre at de forsvinner. På den annen 
side vil de fredede holmene gjøre det lettere 
for nye arter å etablere seg. 

Fra skuddpremier til fredning 
Også for selenes vedkommende har frednin
gen ført til økning i bestanden. Dette var også 
ventet. ettersom det er et drøyt sprang fra jakt 
og skuddpremier til totalfredning og vern av 
yngleplassene. Omkring alle selvernområ
dene viser bestanden økning. Dessuten har 
selene etablert to nye yngleområder, delvis 
innen verneområder. Selarten det her dreier 
seg om er steinkobbe, som yngler omkring 
midtsommer. Men enda en art, nemlig havert 
eller gråsel, yngler nå ved den svenske vest
kysten . Denne selen er imidlertid ikke til
strekkelig vernet, ettersom den yngler om 
høsten. 

I Goteborgs og Bohus len er en god del 
raste- og hekkeplasser for vadere og sjøfugl 
avsatt som fuglereservater. For disse områ
dene gjelder forbud mot jakt, og dessuten 
forbud mot ferdsel til visse årstider. Til gjeng
jeld er det sørget for parkerings- og observa
sjonsplasser . Disse reservatene omfatter stort 
sett grunne bukter eller kilder med rik pro
duksjon av både vegetabilske og animalske 
næringsorganismer for fuglene. Gruntvanns
områder av dette slaget er ofte truet av eks
ploatering, f.eks. til småbåthavner eller indu
stri. Det er betydelig enklere og billigere å 
anlegge småbåthavner her enn ved fjellstren
der. 
Vannski forstyrrende innslag 
Enkelte av rasteplassene brukes også av 
ender i mytetiden (når vingefjærene felles). 
Disse artene, f.eks. kvinand og fiskeender og 
dessuten svaner, er særlig avhengig av vern i 
denne tiden, ettersom de da er ute av stand til 
å fly. I minst ett tilfelle er et område der 
kvinender myter blitt alvorlig forstyrret av 
vannskiløpere . For å verne myteområder er 
det nå aktuelt å innføre fartsbegrensning 
enkelte steder. 

Truselen mot gruntvannsområdene er 
antagelig størst i Goteborgområdet. Mun

ningen av Gota elv ligger ved en viktig trekk
rute, og var før i tiden en viktig rasteplass for 
vadere, ender, gjess og svaner. Akkurat nå er 
man i ferd med å fylle igjen den siste resten av 
denne biotopen, en grunn bukt ved Tors
landa flyplass. Goteborgs havn, som står for 
utbyggingen, har riktig nok tilbudt seg å lage 
et kunstig reservat et annet sted innen kom
munen, som et forsøk på å bevare denne 
naturtypen. Men småbåtinteressene mener å 
ha fortrinnsrett til området der det kunstige 
reservatet er planlagt. I nær fremtid vil det bli 
avgjort hvilken av de to interessene som vil 
trekke det lengste strået. 

Ærfugl og blåskjell 
Områdene omkring Gotaelvas og ikke minst 
Nordreelvas munning er meget produktive, 
særlig på grunn av tilførselen av elvevann og 
salte kompensasjonsstrømmer langs bunnen. 
Blant annet er det rik produksjon av blå
skjell, noe særlig ærfuglen setter pris på. De 
viktigste hekke- og oppvekstområdene for 
ærfugl ligger nettopp her. Men elvevannet 
fører også giftstoffer med seg. Området kan 
derfor karakteriseres som en økologisk gift
felle. Rik forekomst av bunnorganismer har 
ført til at vi her finner de største konsentra
sjonene av ærfugl, kvinand og toppand i vin
terhalvåret. Men under oppholdet ved elve
munningene får disse fuglene høye konsen
trasjoner av miljøgifter, som til slutt rammer 
rovfuglene lengst ute i næringskjedene, f.eks. 
havørn. 

Men giftstoffene i elvevannet kan også 
ramme menneskene. At ærfuglene i dette 
området har så høye konsentrasjoner av gift
stoffer, har ført til at interessen for jakt er 
minkende. Sammen med fredningen av hek
keplassene har dette ført til en kraftig økning 
i bestanden, som nå er så stor at tegn til 
næringsmangel kan spores. Den naturlige 
bestanden av blåskjell er ikke tilstrekkelig til 
alle årstider. I denne situasjonen er ærfuglene 
tvunget til å forsyne seg av blåskjellkulturer, 
der de kan gjøre rent bord på kort tid. Dette 
viser klart at vernet av dyrelivet i skjærgården 
også må omfatte vern mot forurensninger. 
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ningen av Gata elv ligger ved en viktig trekk
rute, og var før i tiden en viktig rasteplass for 
vadere, ender, gjess og svaner. Akkurat nå er 
man i ferd med å fylle igjen den siste resten av 
denne biotopen, en grunn bukt ved Tors
landa flyplass. Gateborgs havn, som står for 
utbyggingen, har riktig nok tilbudt seg å lage 
et kunstig reservat et annet sted innen kom
munen, som et forsøk på å bevare denne 
naturtypen. Men småbåtinteressene mener å 
ha fortrinnsrett til området der det kunstige 
reservatet er planlagt. l nær fremtid vil det bli 
avgjort hvilken av de to interessene som vil 
trekke det lengste strået. 

Ærfugl og blåskjell 
Områdene omkring Gotaelvas og ikke minst 
Nordreelvas munning er meget produktive, 
særlig på grunn av tilførselen av elvevann og 
salte kompensasjonsstrømmer langs bunnen. 
Blant annet er det rik produksjon av blå
skjell, noe særlig ærfuglen setter pris på. De 
viktigste hekke- og oppvekstområdene for 
ærfugl ligger nettopp her. Men elvevannet 
fører også giftstoffer med seg. Området kan 
derfor karakteriseres som en økologisk gift
felle. Rik forekomst av bunnorganismer har 
ført til at vi her finner de største konsentra
sjonene av ærfugl, kvinand og toppand i vin
terhalvåret. Men under oppholdet ved elve
munningene får disse fuglene høye konsen
trasjoner av miljøgifter, som til slutt rammer 
rovfuglene lengst ute i næringskjedene, f.eks. 
havørn. 

Men giftstoffene i elvevannet kan også 
ramme menneskene. At ærfuglene i dette 
området har så høye konsentrasjoner av gift
stoffer, har ført til at interessen for jakt er 
minkende. Sammen med fredningen av hek
keplassene har dette ført til en kraftig økning 
i bestanden, som nå er så stor at tegn til 
næringsmangel kan spores. Den naturlige 
bestanden av blåskjell er ikke tilstrekkelig til 
alle årstider. I denne situasjonen er ærfuglene 
tvunget til å forsyne seg av blåskjellkulturer, 
der de kan gjøre rent bord på kort tid. Dette 
viser klart at vernet av dyrelivet i skjærgården 
også må omfatte vern mot forurensninger. 







Tegning Morten Kristiansen 

HVORDAN 
STÅR DET TIL 
MEDDEN 

BLÅ PLANETEN? 

AV 

MAGNAR NORDERHAUG 


Spørsmålet ble stilt til ti av dem som 
står i første rekke i det globale na
tur- og miljøvernarbeidet. Her er 
deres synspunkter. 

H vordan er egentlig natur- og miljøvernets 
stilling i verden etter FN's miljøvern

konferanse i 1972? Holder innsatsen tritt 
med økningen i miljøproblemene? I slutten 
av 1976 hadde jeg anledning til å drøfte sider 
ved disse spørsmålene med noen av dem som 
står sentralt i det globale miljøvernarbeidet. 
Deres samlede innsikt og erfaring skulle ut
gjøre et solid grunnlag for å vurdere dagens 

situasjon. De som bidro med synspunkter 
var: 

Felipe Benavides, peruviansk diplomat, 
Latin-Amerikas fremste naturvernmann og 
vinner av «naturvernets Nobel-pris», Getty
pnsen. 

Kai Curry-Lindahl, økologisk rådgiver for 
UNEP (FN's miljøvernorgan) og forfatter av 
et utall naturvernbøker. 

Raymond Dasmann, Senior-økolog i Den 
internasjonale naturvernunion (IUCN), for
fatter av flere lærebøker i økologi. 

Luc Hoffmann, ornitolog, vise-president i 
WWF. 

D. J. Kuenen, zoologi-professor, president 
iIUCN. 

Aurelio Peccei, Roma-klubbens initiativta
ker og formann. 

Peter Scott, ornitolog, forfatter , WWFs 
formann, og verdens kanskje fremste natur
verntalsmann. 

Maurice Strong, Stockholm-konferansens 
organisator og UNEP's første generalsekre
tær. Arbeider nå med energispørsmål i 
Canada. 

Lee M. Talbot, biolog, økologisk rådgiver 
i den amerikanske presidentens miljøvern
råd. 

Fritz Vollmar , WWFs generalsekretær. 
Tre spørsmål ble reist: 

- Holder den nåværende natur- og miljø
verninnsatsen tritt med veksten i verdens 
miljø-problemer? 

- Hvilket naturvern-resultat var det viktigste 
som ble oppnådd i 1976? 

-	 Hvilket natur/miljøvern-problem (etter el
ler flere) bør regnes som det alvorligste i 
verden idag? 

Utviklingstendensene. 

Holder den nåværende natur- og miljøvern

innsatsen tritt med veksten i miljøproble

mene i verden? 


På dette svarte samtlige et temmelig klart 
og entydig nei. 
Kuenen: «Selv om naturvernprat må overføres 

raskere til prak tisk handling enn tidligere, 
er innsatsen ikke tilstrekkelig, og tiden 

som står til rådighet kan på mangefelt blir 
for knapp.» 

Peccei: «Miljøverninnsatsen må mangedobles, 
både i omfang og effektivitetJor å holde 
tritt med den nåværende utviklingen i ver
den.» 

Strong: «Sett under ett taper vi fortsatt ter
reng. Fortsatt ødelegges mer av Jordas 
dyrbare miljø enn vi bevarer og restaure
rer.» 

Det viktigste i 1976 

Hvilket naturvernresultat var det viktigste 

som ble oppnådd i 1976? 

Seks av de ti samlet seg om to ting: 


Framskrittene i samarbeidet under kon

vensjonen for handelskontroll med 

truete arter (Washington-konvensjo

nen). 

«Tiger-kampanjen» som har ført til at 

tigeren i India (og flere andre steder) nå 

vil kunne overleve. 


Andre pekte på: 
Igangsettingen av IUCNjWWFs store 
kampanje for vern om live~ i havet. 
UNCEP's samordning av innsatsen for 
bekjempelse av forurensningene i Mid
delhavet. 
Saudi-Arabias forslag om at oljeprodu
serende nasjoner bør gi I eent av fortje
nesten på hvert oljefat til UNEP. 

Den største trusselen. 

Hvilken natur/miljøvernproblem må regnes 

som det alvorligste i verden idag? Syns

punktene var her mange, men de kan sam

menfattes slik: 


Curry-Lindahl, Peccei, Scott og Talbot 
pekte særlig på befolkningsveksten og den 
ødeleggelsen av naturgrunnlaget som er en 
følge av denne. I nær sammenheng med dette 
pekte flere direkte på ødeleggelsene av jords
monn, planteliv og dyreliv, samt presset på de 
siste villmarkene. (Benavides, Strong, Voll
mar). 

Flere (Dasmann, Hoffmann, Kuenen, 
Scott) pekte spesielt på ødeleggelsene av 
regnskogene. Ødeleggelsene av disse 30-50 
millioner år gamle skogene skjer nå i et 

skremmende raskt tempo, og med alvorlige 
økologiske ringvirkninger som følge. Fort
setter utviklingen i samme retning som nå, vil 
det meste av de tropiske regnskogene være 
forsvunnet omkring år 2000. 

Et annet sentralt problem er havforurens
ningene og overbeskatningen/misbruket av 
de marine ressursene . 

Men hovedproblemet bak alt dette er (Be
navides, Talbot) : 

Manglende økologisk kunnskap overalt 
i verden. 

Manglende utdannelse i den tredje ver
den. 

Forbrukermønsteret i den rike delen av 
verden. 

Forøvrig var det neppe noen tilfeldighet at 
Maurice Strong (som nå arbeider med energi
spørsmål) og en så framstående økolog som 
Dasmann, framhevet atomkraften som den 
mest alvorlige trussel mot det globale miljøet. 

llovedsynspunktene 
som kom fram overrasker ingen som følger 
med i det som nå skjer med det globale 
naturmiljøet. På tross av alt snakk og en viss 
økning i innsatsen , går utviklingen fortsatt i 
feil retning: Problemene fortsetter å vokse. 
Ikke minst gjelder dette problemene som 
knytter seg til overbelastningen av det biolo
giske ressursgrunnlaget. Problemer som er 
langt mer kompliserte enn de mer trivielle 
forurensningsproblemene. 

For mange av de økologiske overbelast
ningsproblemene kan det reises berettiget tvil 
om disse er for kompliserte til at mennesket 
sosialt og politisk sett makter å finne løsnin
ger i tide. 

Her er det ikke bare spørsmål om økonomi 
og ny teknologi. Det som trengs er en helt ny 
holdning til samfunnsutviklingen, der 
egoisme, sneversyn og kortsiktighet erstattes 
av økologisk vidsyn og langsiktige betrakt
ninger. På sett og vis er dette den egentlige 
hovedkonklusjonen på de synspunktene som 
kom fram fra denne gruppen, som mer enn de 
fleste har føling med det kappløpet mellom 
forståelse og forødelse som nå pågår i verden. 
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Men hovedproblemet bak alt dette er (Be
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Forøvrig var det neppe noen tilfeldighet at 
Maurice Strong (som nå arbeider med energi
spørsmål) og en så framstående økolog som 
Dasmann, framhevet atomkraften som den 
mest alvorlige trussel mot det globale miljøet. 

Hovedsynspunktene 
som kom fram overrasker ingen som følger 
med i det som nå skjer med det globale 
naturmiljøet. På tross av alt snakk og en viss 
økning i innsatsen, går utviklingen fortsatt i 
feil retning: Problemene fortsetter å vokse. 
Ikke minst gjelder dette problemene som 
knytter seg til overbelastningen av det biolo
giske ressursgrunnlaget. Problemer som er 
langt mer kompliserte enn de mer trivielle 
forurensningsproblemene . 

For mange av de økologiske overbelast
ningsproblemene kan det reises berettiget tvil 
om disse er for kompliserte til at mennesket 
sosialt og politisk sett makter å finne løsnin
ger i tide. 

Her er det ikke bare spørsmål om økonomi 
og ny teknologi. Det som trengs er en helt ny 
holdning til samfunnsutviklingen, der 
egoisme, sneversyn og kortsiktighet erstattes 
av økologisk vidsyn og langsiktige betrakt
ninger. På sett og vis er dette den egentlige 
hovedkonklusjonen på de synspunktene som 
kom fram fra denne gruppen, som mer enn de 
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KRAV FRA SAMENE 

FORBY SNØSCOOTER! 

Kautokeino Flyttsamelag har foreslått to
taltforbud mot bruk av snøscooter på Finn
marksvidda, også for reindriftsamene, men 
med dispcnsajonsbestemmelser for bruk av 
scooteren i næringsvirksomhet. Bakgrunnen 
for dette drastiske forslaget er den tiltakende 
misbruk av snøscooteren, sier tidligere for
mann i Kautokeino Flyttsamelag Matl1is. M. 
Sara til Finnmark Dagblad. Snøscooteren ble 
innført i reindriften for l 0~ 12 år siden og det 
gikk ikke lang tid før man forsto hvilken vei 
det bar med denne tekniske nyvinningen som 
betød en vesentlig lettelse for reindriftsut
øverne. Snøscooteren begynte å bli et pro
blem, og i forskjellige fora har man siden 
vurdert hvordan man skulle løse problemet. 
Man har nå kommet fram til at totalforbud 
som utgangspunkt er den eneste farbare vei å 
gå. Til tross for at flyttsamene trenger snø
scooteren i reindriften, ønsker de å gå foran 
ved å foreslå totalforbud også blant flyttsa
mene. På denne måten håper man å kunne 
komme et stykke på vei. I dag er det vanlig at 
en familie har minst to scootere, en som er i 
daglig bruk under reingjeting og en som står 
hjemme som reserve. Totalforbud og strenge 
dispensasjonsregler vil etter flyttsamelagets 
mening virke til at scooteren igjen kan bli det 
den opprinnelig var ~ et nyttig hjelpemiddel 
i reindri ftens tjeneste 
~ Men det er ikke bare snøscooteren som 

skaper problemer i fylket, sier Mathis M. 
Sara. Vi har sett at terrenggående motorsyk
ler og mopeder griper stadig sterkere om 
seg, og dette er en utvikling vi heller ikke er 
særlig begeistret for. Han peker også på at 
det må komme begrensende regler for flytra
fikken. Den stadig økende motiriserte ferdsel 
på vidda, også fra samenes side, er med på å 
ødelegge beiteområder og skape sår som det 

vil ta lang tid å lege, og derfor må den stan
ses før større skade skjer, sier Sara. 
~ Mange tror at snøscooteren ikke setter 

spor på jorda, men dette er en påstand som 
ikke stemmer med virkeligheten. Når fl ere 
tuscn scootere kjører over vidda blir det spor, 
ofte brede, og de blir hårde som is. Hvis 
sporene krysser beiteområder, blir det umu
lig for reinen å komme gjennom for å beite. 
Dessuten tiner snøen seinere der sporene går. 
Vi må huske at våre beiteområder innskren
kes av stadig nye reguleringer, derfor blir selv 
de små skadene som dette medfører merk
bare for næringen og dens utøvere. 

Derfor er også dette en av grunnene til at 
vi nå går inn for et såvidt drastisk tiltak som 
totalforbud med adgang til dispensasjon på 
strenge vilkår, slutter Mathis M. Sara. 

Tegning Morten Kristiansen 
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Natu 


De veldig tynne og de veldig tykke barna 


NORAD (Direktoratet for utviklingshjelp) har la
get et barnenummer av Norkontakt om barn i 
verden til barn i Norge, for det er stor forskjell på 
barn i Norge og barn i et fattig land f.eks. Bladet 
forteller at FN (Forende Nasjoner) har bestemt at 
1979 skal bli det internasjonale barneåret. «Alle år 
burde være barneår», heter det. All tid er noe urett
ferdig, og det går utover barna. Norkontakt vil 
fortelle at vi må sloss mot det som er urettferdig, og 
at alle mennesker i alle land må samarbeide for at 
verden skal bli mer rettferdig. Noen har for mye og 
andre alt for lite. Små barn i fattige land må tigge 
for å få litt mat i magen. I Norge må mange slanke 
seg for de er alt for tykke. Barn i fattige land bor 
også utrygt. Ofte ligger de på gata eller bor i et 
elendig skur. Når du ikke får mat, ikke klær, ikke 
bolig blir du utrygg. Alt blir vondt. Det kan bli krig 
når mange er sultne og har for lite, mens noen har 
alt for mye. Derfor er det lurt å dele det vi har med 
hverandre slik at alle land blir fornøyde. 

Mange mennesker har ikke arbeid eller redskap 
å arbeide med. Enkel og god redskap kan være 
bedre hjelp enn de fineste maskiner. Flere får 
arbeid og mat. Vi må hjelpe de fattige landene slik 
atde får nok arbeid og mat. De har f.eks. fisk, men 

mangler båter og garn. Å fiske vet vi mye om her 
i Norge. Derfor kan vi lære folk i andre land 
hvordan de skal få tak i fisk. Lærer vi folk i fattige 
land til å klare seg sjøl blir alt bedre. For egentlig 
behøver de fattige land ikke være så fattige. For de 
har rikdommer - råstoffer som vi lager ting av. De 
må bare få lov til selv å bestemme over det som er 
i landet deres. (nå er det ofte de rike landene som 
bestemmer) Så kan de handle med oss og vi med 
dem. 

Grethe Horn Mathismoen har skrevet boka. Eli 
Bø og Bente Giset, begge 14 år, har laget de fine 
tegningene i boka. Alle barn burde lese dette fine 
heftet. Alle skoler burde kjøpe klassesett, alle for
eldre burde lese boka som kveldsbønn. 

n'l
~
.,",1,~~ 

• 
1 andre 

PCB farligere enn DDT? 
Allerede ved meget små konsentrasjoner 
av peB i organismen avtar forplantning
sevnen hos mink. Ved Zoofysiologisk in
stitutt ved Universitetet i Uppsala har 
man gjort forsøk som viser dette, Forsø
kene viser også at dyrenes ømfintlighet 
for DDT ikke er så stor som for peB, Hos 
sel i østersjøen er det forlengst konstatert 
alarmerende nedgang i fruktbarheten, 
Både av peB og DDT er det funnet høye 
konsentrasjoner i østersjøselene, Men 
undersøkelsene i Uppsala kan tyde på at 
det i første rekke er peB som er årsak til 
sterilitet hos selene, 

Kraft fra sola 
Forsøk med Europas første solkraftverk 
er i gang ved den franske byen Odeillo 
som ligger i 1600 meters høyde i Pyre
neene, Stedet er valgt fordi halvparten av 
årets dager her er solskinnsdager. Solvar
men fanges opp av 63 speil som er plassert 
i terrasser, og som kaster strålene videre 
til en parabolskjerm på 40;>ater, samman
satt av bortimot 10umå speil. Herfra går 
varmen videre til selve kraftverket, som 
skal kunne produsere en effekt på 1000 
kilowatt. 

Ulven fredet i Italia 
I desember i fjor ble ulv totalfredet i Italia, 
Samtidig ble det innført forbud mot å 
bruke gift i forbindelse med bekjempelse 
av rovdyr. En ulveteIling som nylig ble 
gjennomført, viser at det er 100 til 150 
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alarmerende nedgang i fruktbarheten. 
Både av peB og DDT er det funnet høye 
konsentrasjoner i østersjøselene. Men 
undersøkelsene i Uppsala kan tyde på at 
det i første rekke er peB som er årsak til 
sterili tet hos selene. 

Kraft fra sola 
Forsøk med Europas første sol kraftverk 
er i gang ved den franske byen Odeillo 
som ligger i 1600 meters høyde i Pyre
neene. Stedet er valgt fordi halvparten av 
årets dager her er solskinnsdager. Solvar
men fanges opp av 63 speil som er plassert 
i terrasser, og som kaster strålene videre 
til en parabolskjerm på 40;Jater, samman
satt av bortimot 10umå speil. Herfra går 
varmen videre til selve kraftverket, som 
skal kunne produsere en effekt på 1000 
kilowatt 

Ulven fredet i Italia 
I desember i fjor ble ulv totalfredet i Italia. 
Samtidig ble det innført forbud mot å 
bruke gift i forbindelse med bekjempelse 
av rovdyr. En ulveteIling som nylig ble 
gjennomført, viser at det er 100 til 150 

ulver i Appenninene. I motsetning til 
Norge har Italia altså valgt å frede ulven 
før den er utryddet 

Tunnel for frosk 
På initiativ fra en naturvern gruppe i 
Bayern har veimyndighetene nå laget tun
neler for frosk under en sterkt trafikkert 
vei. Underveis fra vinteroppholdsstedene 
til yngledammen om våren har froskene 
måttet passere denne veien, med det resul
tat at mengder av frosk har lidd trafikk
døden. Naturverngruppen fastslo at 
minst 1200 frosker ble kjørt i hjel i løpet 
av fire uker i yngletiden. Men nå skal det 
altså være slutt på froskedøden - om fro
skene bare er villige til å akseptere dette 
livredningsforsøket 

Hvor mange storker? 
Det tyrkiske naturvernforbundet tror på 
storken, men vil nå også gjerne vite litt 
mer om denne fuglen. I to år fremover 
skal det gjennomføres en telling av hek
kende storker, og dessuten skal det føres 
manntall over stork som passerer landet 
under trekket vår og høst Skolebarn del
tar i tellingen. Tidligere har man registrert 
opptil 300utorker på høsttrekk over Bo
sporus. 

Bilister og viltforskning 
Bilister og jegere er de gruppene som, på 
hver sin måte, rammes av viltulykker i 
trafikken. Derfor bør disse gruppene be
tale den forskningen som er nødvendig 

for å finne botemidler mot den slags 
ulykker, mener Naturvårdsverket 
Sverige. Til nå har jegerne betalt praktisk 
talt alle omkostninger i forbindelse med 
forskning om viltulykker på veiene. Det 
dreier seg om ca. 1,3 millioner sv. kroner 
som er tatt fra de såkalte elgavgiftene. 
Naturvårdsverket foreslår nå at jegerne 
skal slippe med å betale halvparten av 
forskningen, mens de andre halvparten 
bør tas fra trafikkavgiftsmidler. 

Trafikkdøden gjør harde innhogg i elg
bestanden i nabolandet I følge raporter 
fra lansstyrelsene blir det årlig drept 2 500 
elger i trafikken. Men Naturvårdsverket 
mener at det virkelig tallet ligger på 
omkring 3 500 dyr. 

Dollar til truede dyr 
Den amerikanske kongressen har vedtatt 
at det skal åpnes adgang til å bevilge 
midler til vern av truede dyrearter i andre 
land. I første omgang er det gitt støtte til 
verneprogrammer i India, Pakistan og 
Egypt. 

lrde lese boka som kveldsbønn. 

i' 
-
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Tegning Morten Kristiansen 

ROVDYR
FREDNING 

-men bare 
ikke hos oss! 

La finner og svensker ta ansvaret, mener Sau
og geitaIslaget «Norsk sau- og geitaIslag er 
ikkje for at dei større rovpattedyra og rovfu
glane skal rydjast ut», heter det i en henven
delse fra laget til Miljøverndepartementet i 
forbindelse med utkastet til ny jaktlov. 

I tilfelle noen skulle bli overrasket over 
dette standpunktet, ser vi det som en plikt å 
hjelpe dem ned påjorda igjen, f.eks . ved hjelp 
av dette sitatet fra den samme henvendelsen: 

«Hos oss må helst all utmark haldast rein 
for større rovpattedyr som bjørn, ulv, jerv og 
gaupe, og talet på rev og ørn må dessutan 
haldast mest mogleg nede. Derfor må det 
vera fullt høve til åjakta på dei større rovpat
tedyra (streifdyr) i all utmark. Det må gjevast 
skotpremie for å stimulera rovdyrjakta, og 
det må også private kunne gjera. Skulle no
kon avartane koma i fare for å døy ut, nok o 
som er lite truleg, kan dei bli freda ei tid». 

Sau- og geitaIslaget sier ingen ting om 
hvordan man kan få de to siterte utsagnene til 
å henge i hop. Derimot sier man en god del 
om våre naboland, og hevder at det stort sett 
er disse som må påta seg ansvaret for at de 
store rovdyra skal overleve: 

«Alle dei større rovpattedyra og dei store 
rovfuglane er eit nordisk felleseige . Så lenge 
dei i nabolanda har sytt for at dei ikkje døyr 
ut, treng ikkje vi ottast for det. Der vil dei 
også gjerne ha desse rovpattedyra og rovfu
glane. Når det gjeld ørn, har vi likevel eit 
særskild ansvar for den. 

I Sverige t.d. ligg det store rovdyrreservat 
ved grensa til landet vårt. Derifrå kjem det 
stendigmeir rovdyr hit til landet. På grunn av 
denne invasjonen får vi tap av beitedyr. Dette 
tapet er truleg bli tt så stort at rovdyrfredinga 
i Sverike kostar landet vårt meir enn det 
kostar svenskene. Frå Finland og Sovjetuni
onen kan vi rekna med større invasjon etter 
kvart m.a. av ulv.» 

«rovdyrpolitikken i Sverige og Finland blir 
nytta som mønster for vår eigen rovdyrpoli
tikk, jamvel om tilhøva hos oss på mange 
måtar er ulik tilhøva i desse landa. Også 
rovdyrpolitikken i Danmark blir brukt som 
mønster. Island blir ikkje nemnd. Der er 

utmarksbeita ein viktig ressurs i jordbruket, 
slik som hos oss .» 

Lagets filosofi er altså at de store rovdyra 
må bevares, bare vi slipper å ha dem her hos 
oss! Et unntak gjøres likevel for ørn. Her har 
laget altså forstått at havørnens skjebne i 
Europa er avhengig av hvordan den norske 
bestanden forvaltes. 

Nesten rørende er lagets hjertesukk om at 
rovdyrpolitikken i Finland «blir nytta som 
mønster for vår eigen rovdyrpolitikk». Saken 
er at den finske rovdyrpolitikken så å si 
kunne tjene som mønster for hva Sau- og 
gei talslaget ønsker seg her i landet. I Finland 
har det vært atskillig vanskeligere enn her i 
landet å vekke myndighetenes forståelse for 
betydningen av rovdyrvern, og først i det 
aller siste er det lykkes å gi ulven et visst vern. 

Det er også interessant å merke seg lagets 
misnøye med at Island ikke blir nevnt i debat
ten . Forklaringen på dette er nemlig uhyre 
enkel: I Island fins det ingen rovpattedyr som 
betyr noe i forhold til småfeholdet. De eneste 
rovpattedyra på Island er fjellrev, som nor
malt ikke tar sau, og forvillet mink, som er et 
fremmedelement i faunaen og som derfor 
ikke blir forsvart på naturvernhold. 

Som en helgardering, i tilfelle rovdyrfred
ning torss alt skulle bli opprettholdt i Norge, 
og for å vise at man ikke er for rovdyrutryd
deIse, skriver Sau- og geitaIslaget videre: 

«Dersom rovdyra som er til skade for hus
dyr på beite, skulle bli freda, jamvel og det 
ikkje er nødvendig for å hindra at dei døyr ut, 
må fredninga i tilfelle berre gjelda på minst 
mogleg område. Utom dette området må dei 
nemnde rovdyra fritt kunne fellast. Eit slikt 
område må elles i tilfelle vera på ein stad der 
beiteinteressene blir minst mogleg skadeli
dande.» 

Det er mulig at laget ser på en slik ordning 
som selve ønskedrømmen. For alle - selv 
Norges sau- og geitaislag - vet at de store 
rovdyra streifer vidt omkring, og at jo mindre 
fredningsområdene er, jo sikrere er døds
dommen. 
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Historisk Museum i Bergen mest ub{ 
har undersøkt hele den delen av Gaularvass fra kran 
draget som det kan bli aktuelt å bygge ut, og dalsvatn 
uttaler bl.a.: «Den lokaliteten vi har funnet ringshø) 
ved Grøningstølvatnnet er det all grunn til å vatnanb 
tro stammer fra steinalderen, og så fremt gulering 
dette er riktig så er det første gang vi har nyttet ti 
funnet steinalderlokaliteter så langt vest i Osenkn 
fjellene på Vestlandet». Aure og 

lokaliser 
Prosjekt Aqua, !BP (International Biological sang me 
Programme) avVikdl 
har undersøkt vassdraget og peker på at det Mindret 
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utmarksbeita ein viktig ressurs i jordbruket, 
slik som hos oss .» 

Lagets filosofi er altså at de store rovdyra 
må bevares, bare vi slipper å ha dem her hos 
oss! Et unntak gjøres likevel for ørn. Her har 
laget altså forstått at havørnens skjebne i 
Europa er avhengig av hvordan den norske 
bestanden forvaltes. 

Nesten rørende er lagets hjertesukk om at 
rovdyrpolitikken i Finland «blir nytta som 
mønster for vår eigen rovdyrpolitikk». Saken 
er at den finske rovdyrpolitikken så å si 
kunne tjene som mønster for hva Sau- og 
geitaislaget ønsker seg her i landet. I Finland 
har det vært atskillig vanskeligere enn her i 
landet å vekke myndighetenes forståelse for 
betydningen av rovdyrvern, og først i det 
aller siste er det lykkes å gi ulven et visst vern. 

Det er også interessant å merke seg lagets 
misnøye med at Island ikke blir nevnt i debat
ten. Forklaringen på dette er nemlig uhyre 
enkel: l Island fins det ingen rovpattedyr som 
betyr noe i forhold til småfeholdet. De eneste 
rovpattedyra på Island er fjellrev, som nor
malt ikke tar sau, og forvillet mink, som er et 
fremmedelement i faunaen og som derfor 
ikke blir forsvart på naturvernhold. 

Som en helgardering, i tilfelle rovdyrfred
ning torss alt skulle bli opprettholdt i Norge, 
og for å vise at man ikke er for rovdyrutryd
deise, skriver Sau- og geitaislaget videre: 

«Dersom rovdyra som er til skade for hus
dyr på beite, skulle bli freda, jamvel og det 
ikkje er nødvendig for å hindra at dei døyr ut, 
må fredninga i tilfelle berre gjelda på minst 
mogleg område. Utom dette området må dei 
nemnde rovdyra fritt kunne fellast. Eit slikt 
område må elles i tilfelle vera på ein stad der 
beiteinteressene blir minst mogleg skadeli
dande.» 

Det er mulig at laget ser på en slik ordning 
som selve ønskedrømmen. For alle - selv 
Norges sau- og geitaislag - vet at de store 
rovdyra streifer vidt omkring, og at jo mindre 
fredningsområdene er, jo sikrere er døds
dommen. 

Historisk Museum i Bergen 
har undersøkt hele den delen av Gaularvass
draget som det kan bli aktuelt å bygge ut, og 
uttaler bl.a.: «Den lokaliteten vi har funnet 
ved Grøningstølvatnnet er det all grunn til å 
tro stammer fra steinalderen, og så fremt 
dette er riktig så er det første gang vi har 
funnet steinalderlokaliteter så langt vest i 
fjellene på Vestlandet». 

Prosjekt Aqua, IBP (International Biological 
Programme) 
har undersøkt vassdraget og peker på at det 

«er et av de mest typiske Vestlands-vassdrag, 
og bør bevares da det antagelig er av de siste 
urørte typevassdrag i landsdelen». 

Norsk institutt for vannforskning 
understreker at «Den foreslåtte vassdragsre
gulering utgjør et drastisk inngrep i Gaular
vassdragets naturforhold. Det vil bli vidt
gående konsekvenser for den alminnelige 
bruk av vassdraget. Vassdragsreguleringen er 
i det foreslåtte omfang ikke forenlig med en 
harmonisk bruk av vassdraget i sammenheng 
med samfunnsutviklingen i dalføret. Verdi
fulle vannforekomster vil bli vesentlig utsatt 
for skade.» 

Fiskerikonsulenten for Vest-Norge og Direk
toratet for vilt og ferskvannsfiske 
mener at Gaularvassdraget må unntas fra 
kraftutbygging og bevares som et referanse
vassdrag for Vest-Norge, et syn som støttes 
av Førde innlandsfiskenemnd. 

Sperstadutvalget 
gir i Verneplan I uttrykk for at vassdraget har 
betydelig verdi turistmessig, naturvitenska
pelig og når det gjelder fiske, men trekker 
likevel denne konklusjonen: «På . bakgrunn 
av at nabovassdraget JølstrajHuldrefoss fo
reslås tatt med i verneplanen, har utvalget 
ikke funnet også å kunne ta med Gaula». 

Statens naturvernråd 
Rådets flertall (Gjærevoll, Aure, Langdalen 
og Jøsang) mener at Haukedalen som er den 
mest uberørte del av vassdraget bør unntas 
fra kraftproduksjon, likevel slik at Hauke
dalsvatn kan nyttes som magasin. Regule
ringshøyden for Vikdalsvatn og Haukedals
vatn anbefales holdt innenfor naturlig selvre
gulering. Vetlefjordvassdraget anbefales ikke 
nyttet til kraftproduksjon. Når det gjelder 
Osen kraftverk står flertallet delt. Gjærevoll, 
Aure og Langdalen vill at kraftverket skal 
lokaliseres til foten av Alverfossen, men Jø
sang mener at Osen kraftverk og regulering 
av Vikdalsvatn ikke bør komme til utførelse . 
Mindretallet (R. Sundby) mener at Gaular

vassdraget ikke bør nyttes for kraftutbyg
gmg. 

Statens friluftsråd 
hevder at verneinteressene er meget tungt
veiende og at det derfor er sterke grunner for 
i alle fall å unngå en vidtgående utbygging av 
vassdraget. Rådet mener at dersom det i det 
hele tatt skal foretas utbygging i Gaular bør 
denne begrenses til Eldalen. 

Samarbeidsrådet for naturvernsaker 
(Den Norske Turistforening, Norges Jeger
og Fiskerforbund og Norges Naturvernfor
bund) uttaler at det er «meningsløst for alltid 
å ødelegge så store og mangeartede verdier i 
natur og primærnæring. For oss er det helt 
klart at de store verdiene dette vassdraget 
rommer, kombinert med skadevirkningene 
som vil følge av kraftutbygging, må føre til at 
Gaularvassdraget gis varig vern. 

Fylkeslandbruksstyret 
i Sogn og Fjordane går i en uttalelse direkte 
i mot utbyggingsplanene for storparten av 
vassdraget. Bare for Haukedalsalternativet 
kan landbruksstyret, under tvil, tilrå konse
sjon. 

Kontaktutvalget for vassdragsregulering 
ved Universitetet i Bergen uttaler bl.a.: «Ut
valget er kjent med at det er satt igang begren
sete naturvitenskapelige undersøkelser i selve 
vassdraget, og anser dette som verdifullt. 
Man finner det dog nødvendig at det legges 
opp et koordinert undersødelsesprogram der 
vassdraget betraktes som en del av hele land
skapekomplekset, og at såvel naturhistori
ske, kulturhistoriske og samfunnsvitenska
pelige aspekter tas opp i denne sammenheng 
før man vurderer konsesjonssøknaden.» 

Bygdefolket slutter mannjevnt opp 
når det gjelder motstand mot reguleringen. 
Nær 80 prosent av alle over 16 år som er 
bosatt i bygdene langs vassdraget har skrevet 
under på et opprop utarbeidet av Informa
sjonskomiteen for Gaularvassdraget. 
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PLANT ET TRE 

- og vern det! 

Det norske Hageselskap vil plante trær trær, 
og har derfor tatt initiativet til «Plant et 
tre»-aksjonen. Våre landskaper har under
gått en merkbar forvandling, sier Hagesel
skapet i sin introduksjon til aksjonen. Hele 
80% av landets befolkning bor nå i byer og 
tettsteder, og store arealer er tatt i bruk til 
trafikkformål, industriområder, servicean
legg og store boligområder. Det grønne fort
renges, og i særlig grad har dette gått ut over 
trevegetasjonen. Gamle trær skjæres ned og 
nye blir ikke plantet. Trær som står igjen går 
ofte en trist skjebne i møte, og bukker under 
som følge av harde mekaniske påkjenninger.: 
veisalting gravearbeider og andre uheldige 
forhold. Vi får asfalt på bekostning av trær og 

andre planter. Hageselskapet vil gjerne gjøre 
sitt til å bøte på disse uheldige forholdene. Vi 
kan plante trær eller vi kan sikre eksisterende 
trær. Det er ofte treet som med sine dimensjo
ner kan gi tettsteder og byer preg, og gi en 
naturopplevelse i hverdagen. Med treaksjo
nen har vi et konkret og praktisk og positivt 
tilbud til alle som gjerne vil være med og 
forbedre omgivelsene, understreker Hagesel
skapet. 

Hvor? 
Hageselskapet oppfordrer til planting i hager 
og tun, langs .gater og veier ,. og rundt større 
anlegg. Man slår til lyd for å rekapitulere 

Bildey!e på denne og motstående side:' Bønner 
hjalp ikke! Før og etter henrettelsen av 
kastanjetrærne ved Hammersborg skole. 

tuntretradisjonen på den måten at et tettsted, 
et industrisamfunn, en skole, en bydel eller et 
boligområde planter et stort og gedigent tre 
med lang levealder. Et slikt tre kan bli lande
merke og samlingspunkt - stedets naturlige 
møtested. Ved å plante tr-rer i belter kan man 

Fotografier 
av 
Sverre Heiberg. PLANT- ET-TRE 

i værharde områder oppnå å forbedre lokal
miljøet, hindre vindens skadevirkninger og 
skape grunnlag for et rikere dyreliv. 

Hvem skal plante? 
Vi oppmuntrer til øket planting både i offent
lig og privat regi, sier hageselskapet. Det er av 
stor viktighet å trekke barn og ungdom med 
i aksjonen. Det er meningen at den enkelte, 
ung som gammel, skal ha følelsen av at egen 
innsats kan sette varige spor. Ved å ta vare på 
trær verner vi verdier. Ved å plante skaper vi 
nye verdier. 

INGEN LOVBESKYTTELSE FOR TRÆR 
- Vi ønsker Hageselskapets aksjon velkom
men, sier formannen i Østlandske Natur
vernforening, Jens Gram. Det bør plante s 
mest mulig trær i byer og tettsteder. Plant et 
tre-aksjonen har forresten gitt ut en brosjyre 
over trær som viser hvor bestandige tresla
gene er overfor miljøgifter i et bysamfunn. 
Filosofien bak denne brosjyren liker jeg ikke. 
Er det meningen å gjøre enkelte treslag resi
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i værharde områder oppnå å forbedre lokal stente mot eksos o.l. slik at den miljøfiendlige f.eks. gjennom en egen plan. Det skal ikke 
miljøet, hindre vindens skadevirkninger og byutviklingne kan fortsette som tidligere? bli lett, for så vidt meg bekjent har ikke 
skape grunnlag for et rikere dyreliv. Det er vel byen som må tilpasses miljøet - våre by trær eller veitrær noen spesiell be

ikke omvendt. skyttelse i lovverket. 
Hvem skal plante? 
Vi oppmuntrer til øket planting både i offent - Du er arkitekt. Hva kan arkitekten gjøre for GRAVEI\TMASKINER EN FARE FOR 
lig og privat regi, sier hageselskapet. Det er av å sikre gammel trevegetasjon? BYTREET 
stor viktighet å trekke barn og ungdom med - Seksjonssjef Tor Fageraas i Park- og 
i aksjonen. Det er meningen at den enkelte, - Selv om arkitekten ønsker å verne trær på Idrettsvesenet i Oslo, hva gjøres for å sikre 
ung som gammel, skal ha følelsen av at egen en byggetomt er det ikke alltid at det lyk våre by trær mot utryddelse? 
innsats kan sette varige spor. Ved å ta vare på kes. Arkitekten må kjempe en hard kamp - Parkvesenet ser med bekymring på utvik
trær verner vi verdier. Ved å plante skaper vi for hvert tre han vil verne mot andre utbyg lingen når det gjelder ødeleggelse av trær i 
nye verdier. gingsinteressenter, f.eks . entreprenøren. byen. Vi har ansvaret for vedlikehold og 

nyplanting på offentlig grunn. Forøvrig 
INGEN LOVBESKYTIELSE FOR TRÆR - Verner naturvernforeninger trær idag? står den enkelte grunneier fritt når det 
- Vi ønsker Hageselskapets aksjon velkom gjelder vern eller nedskjæring av trær. Det 
men, sier formannen i Østlandske Natur - Dette var et av de viktigste arbeidsområ er viktig å verne mest mulig av det natur
vernforening, Jens Gram. Det bør plante s dene for «de gamle naturfredere» . ØNV vil lige miljøet i byen, som treet er en del av. 
mest mulig trær i byer og tettsteder. Plant et ikke bli sett på som en trefrednings-foren Estetisk kan gammel og fin trevegetasjon 
tre-aksjonen har forresten gitt ut en brosjyre ing. Derfor har vi gått litt stille i dørene bryte den stive arkitektoniske stilen vi fin

Bildene på denne og motstående side: Bønner over trær som viser hvor bestandige tresla her. Naturvernet er idag mer opptatt av å ner i bykjernen. 
hjalp ikke! Før og etter henrettelsen av gene er overfor miljøgifter i et bysamfunn. sikre hele miljøet, ikke bare enkeltfore
kastanjetrærne ved Hammersborg skole. Filosofien bak denne brosjyren liker jeg ikke. komster. Men det ser nå ut for at tiden er - Hvorfor blir det da hogget så mange trær i 

Er det meningen å gjøre enkelte treslag resi- moden for vern av trær i byer og tettsteder, byene, også store friske trær? 
- Mange trær bukker under på grunn av 

dårlig ettersyn, noe som igjen kommer av 
mangel på mannskap i etaten. Videre må 
jeg understreke at det er vanskelig å verne 
trær i en by med mye og uforsiktig graving. 
For å verne trær i Oslo burde man enkelte 
ganger bruke håndkraft ved graving istedet 
for maskiner. Blir ankerrøttene ødelagt må 

~rne gjøre tuntretradisjonen på den måten at et tettsted, treet felles eller beskjæres kraftig. I regule
)ldene. Vi et industrisamfunn, en skole, en bydel eller et ringssaker har forresten Byplankontoret et 
sisterende boligområde planter et stort og gedigent tre klart ansvar, etter min mening. En litt smi
dimensjo med lang levealder. Et slikt tre kan bli lande digere plassering av bygninger i et regulert 
, og gi en merke og samlingspunkt - stedets naturlige område ville ha spart mange trær. 
treaksjo møtested. Ved å plante trær i belter kan man 

,g positivt - Har ikke Parkvesenet myndighet til å gripe 
~ med og inn overfor private eller offentlige grun
. Hagesel- neiere som hogger ned miljøet vårt, som 

leks. nå på Hammersborg? 

- Nei, det har vi dessverre ikke, men vi burde 
selvsagt hatt det på en eller annen måte. 

ngi hager Fotografier Alle trær i store byer og tettsteder burde 
ndt større av sikres gjennom lovverket, eller gjennom en 
kapitulere Sverre Heiberg. PLANT- ET-TRE egen plan for vern av trevegetasjon. 
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LITTERATlÆ 
om NATUR 

Med Finn Alnæs 

PÅKANTEN 

AVSTUPET 


AV 
RAGNAR VIK 

Forfatteren og naturverneren Finn Alnæs le
verte ifjor tre vektige bidrag til naturvernar
beideti Norge. Det ene var utstillingen «Fos
sefallet». De to andre kom i bokform og skal 
omtales her. 

I «Svart snø» tar Alnæs opp en rekke kjer
nespørsmål innen naturvernet: norsk forhold 
og globale problemer, emner av konkret så
vel som prinsipiell art, enkeltsaker og ideolo
giske hovedlinjer. - Selv ikke forfatteren Al
næs, med sin tankekraft og fremstillingsevne, 
makter å harmonisere dette temaområdets 
altomfattende mangesidighet. Dette preten
derer han heller ikke, og boken preges av 
mangfold både i form og innhold. Men Al
næs har levert et st Y kke spennende dokumen
tar- og debattlitteratur, der grunntonen og 
forfatterens intensjoner kan sies å utgjøre 
linjen i fremstillingen. 

Treffende er valget av vassdragssakene 
som gjennomgangstema og som skoleeksem
pel på de oppgavene som møter naturvern
bevegelsen. Striden om vassdragsnaturen er 
representativ ved sin betydning, typisk for de 
grunnleggende konflikter og illustrerende for 
hvor langvarig, hård og frustrerende natur
vernkampen er. -Modig og betimelig er for
fatterens argumentasjon for fredning av fos
sefall. Uten famling etter moteriktige «øko
alibier» fremholder han fossens blotte mek
tighet, dens funksjon som «naturkatedral», 

som en selvstendig og tilstrekkelig begrun
nelse for varig vern. 

Bokens største og lettest tilgjengelig hove
davsnitt omhandler Mardøla-aksjonen, dens 
forhistorie, gjennomføring og konsekvenser. 
Dette er verdifull dokumentasjon, ikledd 
krigsmemoarenes spennende drakt. De som 
i demokratiets og lovens navn fordømte Mar
dølaaksjonen, burde lese Alnæs' beretning. 

Mardøla er neppe eneste årsak til den re
aksjonære holdning som siden ca 1970 har 
preget ikke ubetydelige grupper politikere, 
pressefolk og næringsorganisasjoners for
hold til naturvernet. Bl.a. har en stadig sett 
uttrykk for en mer eller mindre troverdig 
bekymring hos enkelte for at den forøvrig 
utmerkede sak skulle bli misbrukt av ekstre
mistgrupper. Igjen vil en kunne vise dem til 
Alnæs' bok, som inneholder et oppgjør med 
ytterliggående politiske retninger og en ad
varsel mot farene for infiltrasjon. Alnæs be
handler forholdene innen (snm). For NNV's 
del kan det uten videre slås fast at hans syn 
har full oppslutning. 

Bokens siste hovedtema er en drøftelse av 
økopolitikken, dens ideologiske grunnlag og 
plassering og dens muligheter til å prege sam
funnsstyringen. - Alnæs forkaster revolusjo
nen og taler for reform innenfor rammen av 
vårt parlamentariske demokrati. han tar til 
orde for opprustning av folkestyret og en 
fornyelse av dets ideologiske grunnlag, basert 
på økopolitiske tankebygninger. Spørsmålet 
om en folkebevegelse diskuteres, et eget po
litisk parti likeså. Alnæs stiller seg positiv, 
men mye tyder vel på at begge muligheter vil 
vise seg problematiske. Parti-alternativet 
ikke minst. 

«Kan nye ideologier skaffes?» spør Alnæs, 
og etterlyser en tankebygger. En realistisk 
forventning vil det vel iallfall være at natur
verntanken, slik denne stadig formuleres og 
utdypes i «økopolitiske fragmenter», som 
«Svart snø», etterhvert vil nedfelle seg i en 
stadig bredere og sterke plattform. - I denne 
sammenheng må det kunne sies at når man 
aksepterer reform, må man også akseptere at 
reform tar tid. 

Alnæs har med et interessant avsnitt der 
han slår til lyd for et nytt ord: SAMVERN. 
Natur- og miljøvern er tungt og de begreper 
det er satt sammen av har tapt mye av sin 
kraft. - Det er riktig at behovet for avklaring 
er til stede. Ikke minst gjennom devaluerin
gen av miljø-begrepet har det vist seg at 
miljøverneren terminologisk sviske, de nyfr
elstes tilflukt og skinn-enighetens usynlighet
skappe. Men samvern skurrer . Hvorfor ikke 
rehabilitere naturvern? NNV har konsekvent 
benyttet dette som et overbegrep - til forskjell 
fra naturfredning - som betegner vern om 
naturen, urørt såvel som menneskepåvirket, 
den naturen som også mennesket er en del av. 
Jeg henter et argument fra Svart snø 's ideolo
gidel, der Alnæs forsvarer begrepene nasjo
nal og nasjonalisme: «Ord er farlige. Noen av 
dem må vi beskytte og gi nytt liv.» - La oss da 
beskytte naturvernet, og gi det nytt liv. 

Godt om 
vassdragregulering 

Av John Gustavsen 

Tidsskriftet Ottar, som utgis av Tromsø mu
seum virker til å la lekfolk få del i lærdes viten 
og forskning. siste utgave (nr. 92- 93) tar for 
seg ,<Vassdragsregulering som miljøforstyr
rende inngrep». Heftet på ca. 80 s. viser 
hvilke omfattende interesser som berøres når 
kraftregulering skal foretas og hvilke forar
beider og studier som er nødvendig om kraf
tutbygginga skal bli til gavn for folk flest. 

«Hver eneste nordmann er direkte eller 
indirekte involvert i problematikken om
kring vassdragsreguleringene. Hver dag slåes 
strømbrytere av og på som en selvfølge både 
på arbeidsplassene og i hjemmene.» skriver 
redaktør Christian Andersen i forordet , hvor 
han også peker på at «Etterhvert som flere og 
flere vassdrag utnyttes til kraftformål, har 
man også i stadig sterker grad fått føling med 
kraftutbyggingens negative sider. Interesse
motsetningen er mange. Sentralt står kom

muner med svak økonomi og et skrikende 
behov for arbeidsplasser.» 

Dermed er vi midt oppe i et problemkom
pleks som synes å angå de fleste. Ottar drøfter 
ulike problemer - f.eks. vassdragsregulering 
og fjorder m .h.t. fysiske forhold, påvirkning 
på vegetasjon og landdyr, fortidsminner, 
reindrift, bygdesamfunn, samiske boset
ningsområder, kommunale inntekter m.m. 

Alt dette viser at utnyttinga av «det hvite 
kullet» rører ved en rekke felter som angår 
hver enkelt av oss mye mer enn vi skulle tro. 
Eksempelvis vil mye utslipp av ferskvann i 
Altafjorden vinterstid p.g.a. kraftregulering 
av Alta-Kautokeinovassdraget kunne endre 
klimaet i fjordbunnen, hvor det bor 10
12000 mennesker, radikalt. Likens vil dette 
få betydning for fjordfiske og jordbruk. 
Dette viser at det er primærnæringene som 
kanskje rammes lettest ved slike utbygginger 
- noe som ikke minst reindriftssamene har 
erfart. 

Innenfor rammen av et tidsskrift er det 
selvsagt begrenset hva en kan få med. Men 
jeg savner klarere redgjøring for konsesjons
betingelser, f.eks. i forbindelse med rydding 
i naturen, kultivering av vassdragene og juri
disk rådgivning overfor bygdefolk og andre. 

Heftet er kanskje spesielt viktig fordi det 
viser hvordan samenes interesser kommer i 
konflikt med storsamfunnets. Samiske orga
nisasjoner og foreninger har lenge kjempet 
for at samene må bli tatt hensyn til når de 
påviser skader på deres miljø og næringer. 

Alt i alt er dette et viktig hefte, men med et 
litt for vitenskapelig/akademisk språkbruk. 

«vASSDRAGS

REGULERING 

som miljøforstyrrende inngrep» får du 
kjøpt i Norges Naturvernforbund. 
Pris kr. 10,-. Ved postbestilling kom
mer porto og ekspedisjonsgebyr i til
legg. Se regler på nest siste side. 
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Alnæs har med et interessant avsnitt der 
han slår til lyd for et nytt ord: SAMVERN. 
Natur- og miljøvern er tungt og de begreper 
det er satt sammen av har tapt mye av sin 
kraft. - Det er riktig at behovet for avklaring 
er til stede. Ikke minst gjennom devaluerin
gen av miljø-begrepet har det vist seg at 
miljøvern er en terminologisk sviske, de nyfr
elstes tilflukt og skinn-enighetens usynlighet
skappe. Men samvern skurrer. Hvorfor ikke 
rehabilitere naturvern? NNV har konsekvent 
benyttet dette som et over begrep - til forskjell 
fra naturfredning - som betegner vern om 
naturen, urørt såvel som menneskepåvirket, 
den naturen som også mennesket er en del av. 
Jeg henter et argument fra Svart snø 's ideolo
gidel, der Alnæs forsvarer begrepene nasjo
nal og nasjonalisme: «Ord er farlige. Noen av 
dem må vi beskytte og gi nytt liv.» - La oss da 
beskytte naturvernet, og gi det nytt liv. 

Godt om 
vassdragregulering 

Av John Gustavsen 

Tidsskriftet Ottar, som utgis av Tromsø mu
seum virker til å la lekfolk få del i lærdes viten 
og forskning. siste utgave (nr. 92- 93) tar for 
seg «Vassdragsregulering som miljøforstyr
rende inngrep». Heftet på ca. 80 s. viser 
hvilke omfattende interesser som berøres når 
kraftregulering skal foretas og hvilke forar
beider og studier som er nødvendig om kraf
tutbygginga skal bli til gavn for folk flest. 

«Hver eneste nordmann er direkte eller 
indirekte involvert i problematikken om
kring vassdragsreguleringene. Hver dag slåes 
strømbrytere av og på som en selvfølge både 
på arbeidsplassene og i hjemmene.» skriver 
redaktør Christian Andersen i forordet, hvor 
han også peker på at «Etterhvert som flere og 
flere vassdrag utnyttes til kraftformål, har 
man også i stadig sterker grad fått føling med 
kraftutbyggingens negative sider. Interesse
motsetningen er mange. Sentralt står kom

muner med svak økonomi og et skrikende 
behov for arbeidsplasser.» 

Dermed er vi midt oppe i et problemkom
pleks som synes å angå de fleste. Ottar drøfter 
ulike problemer - f.eks. vassdragsregulering 
og fjorder m.h.t. fysiske forhold, påvirkning 
på vegetasjon og landdyr , fortidsminner, 
reindrift, bygdesamfunn, samiske boset
ningsområder, kommunale inntekter m.m. 

Alt dette viser at utnyttinga av «det hvite 
kullet» rører ved en rekke felter som angår 
hver enkelt av oss mye mer enn vi skulle tro. 
Eksempelvis vil mye utslipp av ferskvann i 
Altafjorden vinterstid p.g.a. kraftregulering 
av Alta-Kautokeinovassdraget kunne endre 
klimaet i fjordbunnen, hvor det bor 10
12000 mennesker, radikalt. Likens vil dette 
få betydning for fjordfiske og jordbruk. 
Dette viser at det er primærnæringene som 
kanskje rammes lettest ved slike utbygginger 
- noe som ikke minst reindriftssamene har 
erfart. 

Innenfor rammen av et tidsskrift er det 
selvsagt begrenset hva en kan få med. Men 
jeg savner klarere redgjøring for konsesjons
betingelser, f.eks. i forbindelse med rydding 
i naturen, kultivering av vassdragene og juri
disk rådgivning overfor bygdefolk og andre. 

Heftet er kanskje spesielt viktig fordi det 
viser hvordan samenes interesser kommer i 
konflikt med storsamfunnets. Samiske orga
nisasjoner og foreninger har lenge kjempet 
for at samene må bli tatt hensyn til når de 
påviser skader på deres miljø og næringer. 

Alt i alt er dette et viktig hefte, men med et 
litt for vitenskapelig/akademisk språkbruk. 

«VASSDRAGS

REGULERING 

som miljøforstyrrende inngrep» får du 
kjøpt i Norges Naturvernforbund. 
Pris kr. 10,-. Ved postbestilling kom
mer porto og ekspedisjonsgebyr i til
legg. Se regler på nest siste side. 

OLJE eller FISK? 

Dette er boken som setter søkelyset på 

de farer som truer havet langs Norske

kysten - som biologisk ressurs og som 

arbeidsplass. 

«Olje eller fisk?» er skrevet av HELGE 

INGVAR SOLHEIM som presenterte 

smakebiter av stoffet i «Norsk Natur» 

nr. 4 - 1976. 


Stikk innom forbundets sekretariat 
eller bestill pr. post (kupong side 31) 
og få boka til medlemspris kr. 26,-. 
(Boka fås også i bokhandel, pris kr. 32.-) 
Helge Ingvar Solheim: Olje eller Fisk? 
108 sider - Format 15,2 x 21,8 cm. Ut
gitt av Universitetsforlaget i samarbeid 
med Norges Naturvernforbund. 

STOFF FRA 
HELE 
NORDEN 

Sekretariat i Norges Naturvernforbund har 
regelmessig kontakt og samarbeid med de 
andre naturvernorganisasjonene i Norden. 
Dette har bl.a. resultert i felles utgivelse av 
enkelte publikasjoner, plakater O.l. Men uto
ver dette har hver enkelt organisasjon også 
annet materiell som kan være av interesse for 
naturvernforlk her i landet. Skriv til de en
kelte organisasjonene og be om å få tilsendt 
katalog, brosjyre eller annen oversikt. 

Danmarks Naturfredningsforeining 

Fredriksbergs Runddel l , 2000 København 

F, Danmark 


Suomen luonnonsuojeluliitto ry (finskspråk

lig) 

Fredrikinkatu 77 A, 00100 Helsinki 10, 

Suomi 


Natur och Miljovård rf (svenskspråklig) 

Fredriksgatan 35 D, 00120 Helsingfors 12, 

Finland 


Samband Islenzkra Natturuverndarfelaga 

Postboks 58 ø, Akureyri, Island 


Landvernd 

Sk6lavbrouxstig 25, Reykjavik , Island 


Svenska NaturskyddsfOreningen 

Kungsholms strand 125, 112 34 Stockholm, 

Sverige 


Illiel~IFi9kl 

Helge Ingvar Solheim 
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latur ~ 
kalenderen 

Vi har fremdeles en kalender som venter på 
Men restopplaget går unna. Hvorfor 

ikke bestille nå? Så får du den! 

KONGEØRN fredet rovfugl i " 

Original tresnitt av E. Struksnes 
Format: 34 x 44 cm 
Farge: Rustbrun 

Opplag: 250 ekse 
Pris: kr. 100,

UTSOLGT idet bladet går i trykken! 

• NASJONALPARKENE - NA pA PROSPEKTK 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets 
parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene SE 
enkeltvis. 
Pris pr. serie a9 forskjellige kort kr. 12,-. 

BLI (UGLE) 

med 
refleks, mens vi ven 
frie byer, trafikksikr 
rent miljø. 

UNNA MEG! 

Oljeferden i Hardanger Olje eller fisk? 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Rolf Aksjonsplakat fra «Alternativ oljedebatt » . 
Gravens «Oljemaleri , Fritt etter Tidemann og Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk. 
Gude» . Pris kr. 20,-. Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15 ,- . 

1977 
deg! 

Naturnvern1 

• 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• Totalformat 30 x 40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• Bildetekster på norsk og engelsk Sy-på-ref
• Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen på hvit bL

kommer helskinnet fram - hvor som helst på Størrelse:
kloden cm. Selge 

• Pris kr. 32, stk. Pris
• Bruk gjerne bestillingskupongen på motstående side kr. 18,-. 
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13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
Totalformat 30 x 40 cm  bildeformat 30 x 30 cm 
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KONGEØRN fredet rovfugl i Norge 

Original tresnitt av E. Struksnes 

Format: 34 x 44 cm 
Farge: Rustbrun 

Opplag: 250 eksemplarer 
Pris: kr. 100,

UTSOLGT idet bladet går i trykken! 

• NASJONALPARKENE- NA pA PROSPEKTKORT 
I vår nye prospektkortserie presenteres ni av landets nasjonal
parker. Vanlig kortformat 10,5 x 15 cm. Kortene selges ikke 
enkeltvis. 
Pris pr. serie cl 9 forskjellige kort kr. 12,-. 

BLI (UG lE)SETT 

med Naturnvernforbundets 
refleks, mens vi venter på bil 
frie byer, trafikksikre veier og 
rent miljø. 

UNNA MEG! 

Sy-på-refleks i rødt 
på hvit bunn. 
Størrelse 8,5 x 10,5 
cm. Selges i sett cl 5 
stk. Pris pr. sett 
kr. 18,-. 

VEGGPRYD? 
N atu rvernforbu ndets 
fotoplakater i firefar
getrykk og stort for
mat (vel 60 x 90 cm) 
venter på en plass 
på din vegg . Moti 
vene er «Svale
stjert», «Perleugle», 
«Rådyrkalv» og 
«Fjellbakkestjerne». 
Du finner dem i mi
niatyr til venstre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 
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Og nedbøren blir 

surere o g surere . 


Derfor er vi nødt til å AKTIVISERE OSS NÅ 
om vi skal ha noen mulighet til å stoppe dette. 
Det er sikkert mange som klør etter å gjøre noe 
mot denne gule guffa som fo sser inn over vårt 
fagre land, - men enda flere vet liksom ikke ak 
kurat hva ..... Vel, - nå har dere sjansen alle 
aktivister, - på med brillene, facts kommer: 

Et forslag som kom opp på landsmøtet i Bergen 
går ut på at samtlige NU'ere setter seg ned og 
skriver ett brev i uka til ansvarlige myndigheter i 
England, Tyskland og Nederland. 

Tenk deg det synet, - 3000 brev fosser inn i 
postkassa hver uke! ! 

Brevene bør skrives på henholdsvis engelsk og 
tysk, og siden det ikke er sikkert at alle er like 
stive i utenlandsk, har vi laget et par såkalte 
normbrev som dere kan se etter når dere skriver 
men, - dere bør prøve å variere litt på teksten 
allikevel. 

Hvis hver og en av dere skriver minst fem brev 
til de forskjellige adressene, burde det gi resul
tater, - i hvertfall når dette kommer i tillegg til 
resten av det internasjonale prosjektet vi har 
gående nå. 

l disse dager blir det sendt ut en avisartikkel 
til de største avisene i de omtalte landene, - og 
lokalforeningene i disse landene holder også på å 
forberede sitt arbeid i forbindelse med dette. 

Aksjonens foreløbige høydepunkt blir en 
demonstrasjoner i Tyskland i sommerferien,
men alt dette skal dere få nærmere beskjed om 
senere. 

Inntil da, - STÅ PÅ!!! og glem ikke å sendt 
brev også til de forskjellige regjeringene gjennom 
ambassaden' 

Håvard Danielsen 

Her er noen adresser 
Centre for emironmental studies 

Department of the environment Cambridge Terrace, regents park, 
London, England. London N.W.I , England. 

Federal Government Commission Bundesanstalt fur vegetationskunde, 
for Nature Conservation. Naturschutz und landschaftspflege 
Office of the federal Chanceler Heerstrasse 110, D-53 Bonn 
D-53 Bonn l. W. Germany Bad Godesberg l. W. Germany 

Man bør også sende ett brev i uka til regjeringene i England og Tyskland via deres ambasader her i 
Norge' Den Engelske ambasade: Ths. Hefties gate 8, Oslo 2. Den Vest-Tyske ambasaden er: 
Oscarsgate 45, Oslo 2. 

Og her er utkast til brev 

Det regner svovelsyre. 

Norge har blitt kalt det grønne hjørnet i Europa - med sine dype fjorder. høye fjell og en, 
mangfoldighet av elver og sjøer. I dag vet ingen hvor lenge dette vil vare. Norsk natur har 
blitt et offer for europeisk industri. Arsaken er svovelholdig foruresning som blir transportert med 
vinden fra andre europeiske land ogfaller ned som sur nedbør. 

Iførste instans er detfisken i elver og innsjøer som blir rammet, - tusener av elver er nåfisketomme. 
På lengre sikt kommer skogen, og den enorme produksjonskapasiteten til jordsmonnet i faresonen. 

Vi krever derfor nå av de ansvarlige myndigheter i Europa at alle krefter blir satt inn på å 
begrense utslippene av svovelholdige gasser ved at man går over til mindre svovelholdig olje og renser 
industriutslippene. 
Med Naturvennlig hilsen 

It rains sulphuric acid . 

Norway has been called the green corner of Europa - with her deep forests, undulating mountain 
planteaus and a multitude of lakes and watercourses. Today no one knows how long this will last. 
Norwegian nature has become a victim of european industry. The reason is sulphurous pollutants 
which are transported by the wind from other European countries and fall as acid precipitation. 

In the first instancefish in lakes and watercourses are hit, - thousands of lakes are now empty of 
fish. In the long term the forest and the very production capacity of the soil 's endangered. 

We therefore demand that the responsible authorities in England put strong efforts into reducing the 
outlets of sulphuric gasses by using oil with a minimal contents of sulphur, and by cleaning the 
polluted industrial outlets in air. 

Es regnet Schwefelsaure (bedre: Wenn es Schwefelsaure regnet) 

Norwegl1n wird Europas griine Ecke genannt, mit seinen tiefen Waldern, wogenden Gebirgen, und 
einer Unzahl von Wasserfallen, Seen undflussen. H eute weiss niemand, wie lange sie erhalten bleiben. 
Die Norwegische Natur wird in einem zunehmenden Tempo an die Europeisehen Industrien geopfert. 

Schuld daran sind die Schwefe!verunreinigungen anderen Europeisehen Landern, die mit den. 
Windesstromungen herbeigetragen werden, um dannhier bei uns sauer Niederschliige herunter zu 
kommen. Zunachst wird der Fisch in den Gevassern und Flussen betroffen. Tausende von 
Gewassern haben bereits keine Fische mehr. Auf liingere Sicht ist der Wald, und sogar die Ertrags
fahigk eit des Bodens gefardet. 

Deswfigen erforden wir sofort, dass die verantrorlichen 1,?egierungen in Deutschland, starke Krafte 
einsetzen um dir schwefellhaltigenl1:bgaser zu begrenzetz, indem sie die Industriverunreinigungen 
saubern , und zu einem ubergang zu Oltypenfordern , deren Schwefelgehalt minimal ist. 

Mit Naturfreundlichen Grussen 

KILDEN TIL KILDENE I NATURVERNET 

«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpemidlet for alle som v 

seg en allsidig orientering om natur- og miljøvernproblemene - sorr 

foredragsholdere og artikkelforfattere. Bibliografien gir en kort kaI 

tikk av hver enkelt bok , og er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natur». 

96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

HVEM GJØR HVA? HER ER SVARET! 

I «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» presenteres 300 nors1 

nisasjoner og institusjoner og deres befatning med natur- og milj, 

mene. Et grunnleggende verk, uunnværlig for alle som søker kor 

naturvernarbeidet. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» 252 sider. 

A4. Pris kr. 72.,-. 

DET REGNER FORTSATT SVOVEL 

...og veien til løsning er at det reises en opinion. Men opinionen m 

på viten - og her kommer anledningen til å orientere seg om pro! 

i forbindelse med sur nedbør, om årsaker og virkninger. 

Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknaden>. 50 sider. Fon 

Pris kr. 13,-. 

FINNMARKSVIDDA l FARE 

«Finnmarksvidda - for hvem ?» gjør rede for planene om kraftutbYl 

for de problemene som knytter seg til dette unike naturområdets 

En brennaktuell bok om et brennaktuelt tema. Illustrert med fotos 

Øystein Dalland: «Finnmarksvidda - for hvem?» 48 sider. Format 

kr. 12,-. 

ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 

- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen gir klar 

«Økologi» er en kortfattet, lettlest og oversiktlig innføring i det fag' 

som er selve grunnlaget for alt natur- og miljøvernarbeid. Ordli 

forklaring av faguttrykk. For selvstudium og for undervisnings! 

høyere skoletrinn. 

Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format AS. - Pris. kr. 15,-. 

MED TANKE PÅ DE NEST MINSTE 

har Norges Naturvernforbund utgitt «Den første naturboka», en er 

føring i økologi, bygd på tegneserieprinsippet. Hensikten med bok 

barn på de laveste skoletrinn forståelse for naturens funksjoner o 

problemene menneskene skaper for sitt eget miljø. Heftet innehol, 

enkle oppgaver, og veiledning for lærere og/eller foreldre. 

Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Format 

kr. 10,-. 

DET GÅR RUNDT OG RUNDT 

i naturen og mini utstillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon i hva s< 
- tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen består av fire plakater 
62 x 89 cm. Til undervisning på lavere skoletrinn - og for museer 
tek, organisasjoner m.v. i forbindelse med utstillingsarrangementer 
ser. 
MiniutstilIingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-. 
ALTERNATIV TIL VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram konkrete forslag til energi, 
tiltak og bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsyningen. Heftet 
beidet av Norges Naturvernforbunds vassdragsverneråd. 
«Alternativ til vannkraft». 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr. J( 
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Centre for environmental studies 
Cambridge Terrace, regents park, 
London N.W.I, England. 

Bundesanstalt fur vegetationskunde, 
Naturschutz und landschaftspflege 
Heerstrasse 110, O-53 Bonn 
Bad Godesberg l. W. Germany 

I regjeringene i England og Tyskland via deres ambasader her i 
Ths. Hefties gate 8, Oslo 2. Den Vest-Tyske ambasaden er: 

ljørnet i Europa - med sine dype fjorder, høye fjell og en, 

r dag vet ingen hvor lenge dette vil vare. Norsk natur har 

Årsaken er svovelholdig foruresning som blir transportert med 

faller ned som sur nedbør. 

Jg innsjøer som blir rammet, - tusener av elver er nåfisketomme. 

len enorme produk:,jonskapasiteten til jordsmonnet i fareson en. 

rlige myndigheter i Europa at alle krefter blir satt inn på å 

gasser ved at man går over til mindre svovelholdig olje og renser 


~orner of Europa - with her deep forests, undulating mountain 

md watercourses. Today no one knows how long this will last. 

:tim of european industry. The reason is sulphurous pollutants 

from other European countries and fall as add precipitation. 

nd watercourses are hit, - thousands of lakes are now empty of 

the very production capacity of the soil's endangered. 

onsible authorities in Englandput strong elforts into reducing the 

~ oil with a minimal contents of sulphur, and by cleaning the 


~nn es Schwefelsiiure regnet) 

ke genannt, mit seinen tiefen Wiildern, wogenden Gebirgen, und 
und flussen. H eute weiss niemand, wie lange sie erhalten bleiben. 
n zunehmenden Tempo an die Europeischen Industrien geopfert. 
'erunreinigungen anderen Europeischen Liindern, die mit den . 
'Verden, um dannhier bei uns sauer Niederschliige herunter zu 
:h in den Geviissern und Flussen betroffen. Tausende von 
le mehr. Auf liingere Sicht ist der Wald, und sogar die Ertrags

s die verantrorlichen1,{egierungen in Deutschland, starke Kriifte 
1bgiiser zu begrenzetz, indem sie die Industriverunreinigungen 
'Jltypen fordern, deren Schwefelgehalt minimal ist. 

KILDEN TIL KILDENE I NATURVERNET 

«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpemidlet for aUe som vil skaffe 

seg en aUsidig orientering om natur- og miljøvernproblemene - som lærere, 

foredragsholdere og artikkelforfattere. Bibliografien gir en kort karakteris

tikk av hver enkelt bok, og er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natur». 

96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

HVEM GJØR HVA? HER ER SVARET! 

I «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» presenteres 300 norske orga

nisasjoner og institusjoner og deres befatning med natur- og miljøproble

mene. Et grunnleggende verk, uunnværlig for aUe som søker kontakter i 

na turvernarbeidet. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» 252 sider. Format 

A4. Pris kr. 72.,-. 


DET REGNER FORTSATT SVOVEL 
.og ve ien til løsning er at det reises en opinion. Men opinionen må bygge 

på viten - og her kommer anledningen til å orientere seg om problemene 
i forbindelse med sur nedbør, om årsaker og virkninger. 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 sider. Format AS. 
Pris kr. 13,-. 


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 brennaktuell bok om et brennaktuelt tema. IHustrert med fotos og kart. 

Øystein Dalland: «Finnmarksvidda - for hvem?» 48 sider. Format AS. Pris 

kr. 12,-. 

ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 

- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen gir klar beskjed. 

«Økologi» er en kortfattet, lettlest og oversiktlig innføring i det fagområdet 

som er selve grunnlaget for alt natur- og miljøvernarbeid. Ordliste med 

forklaring av faguttrykk. For selvstudium og for undervisningsbruk på 

høyere skoletrinn. 

Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format AS. - Pris. kr. 15,-. 

MED TANKE PÅ DE NEST MINSTE 

har Norges Naturvernforbund utgitt «Den første naturboka», en enkel inn

føring i økologi, bygd på tegneserieprinsippet. Hensikten med boka er å gi 

barn på de laveste skoletrinn forståelse for naturens funksjoner og for de 

problemene menneskene skaper for sitt eget miljø. Heftet inneholder også 

enkle oppgaver, og veiledning for lærere og/eller foreldre. 

SegnestamjHelin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Format A4. Pris 

kr. 10,-. 

DET GÅR RUNDT OG RUNDT 

i naturen og miniutstillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon i hva som skjer 
- tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen består av fire plakater i format 
62 x 89 cm. Til undervisning på lavere skoletrinn - og for museer, biblio
tek, organisasjoner m.v. i forbindelse med utstillingsarrangementer og kur
ser. 
Miniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-. 
ALTERNATIV TIL VANNKRAFT 
I denne publikasjonen legges det fram konkrete forslag til energisparende 
tiltak og bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsyningen. Heftet er utar
beidet av Norges Naturvernforbunds vassdragsverneråd. 
«Alternativ til vannkraft». 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10,-. 

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
POSTGIRO 9460 - BANKGIRO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE 
NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr 
etter følgende satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 15,- , gebyr kr. 2,

Samlet kjøp for inntil kr. 40,- , gebyr kr. 4,

Samlet kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr. 6,

· eks. «Brushaneleik>~ litografi av Vivian Zahl Olsen ~ kr JOO, Lil-:-. . h . 

· Helge Solheim: «Olje eller fisk>; akr. 24, tils. kr 


.. eks. «Naturkalenderen 1977}) il kr. 32,--- tils.kr . 


.. eks. plakat «Oljemaleri. Fritt etter Tidemann og Gude

(Rolf Groven) " kr. 20,· tils. kr. 


.. eks. plakat «Olje eller fisk» (Rune Andersson) li kr. 15,-- tils. kr. 


o eks. tresnitt «Kongeørn» (Eivind Struksnes) a kr. 100, - tils. kr. 


.. eks. Prospcktkortserie «Nasjonalpark en) akr. 12..- tils . kr. 


.. eks. plakat « F.iellbakkes~ierne;.) il kr 20,- tils. kr. 


, eks. plakat «Svalestjew) a kr. 20,- tils. kr 


· eks. plakat «Perleugle» a kr. 20 ,.- tils. kr . 


· eks. plakat «Rådyrkalv» fl kr. 20 ,.- tils. kr. 


.. eks. «Alternativ til vannkraft» fl kr. 10,.- ti ls. kr. 


eks. M. Segnestam «Den første naturboka» il kr. 10,- tils. kr.. 


.. eks. P. Skog: «Økologi» A kr. \ 5,·- tils. kr. . 


.. eks. ø. Dalland : «F innmarksvidda for hvem?» it kr. 12,.- til s. kr 


.. eks. Oddvar Skre: «Sur nedbøn> å kr. \ 3,- tils kr 


eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natur» il kr. 16,- tils. kr 


.. eks. U. Hafsten «Naturvernbob) å kr. 14, tils. kr 


.. eks. A.-I. Jensen (Hvem gjør hva i natur- og miljøverne t» Akr. 72,·- til s. kr. 


.. eks. miniutstillingen «(SIRK ELEN» a kr. 50,·- tils. kr. 


.. sett it 5 stk. sy-på-refleks «Unna meg» akr. 18,·- tils. kr. 


.. sett A4 stk. klebemerker (stickers) «Du slette tid» il kr. 10, · pr. sett tils . kr. 


.. eks. medlemsnål i sølv cl. kr. 10,·- tils. kr 


.. eks. medlemsnål i gull ei kr. 20, tils. kr 


Navn: 

Adresse: 

Poststed: 
O Det samlede beløp i kr. (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 

sendes samtidig pr. bankgiro /postgiro/postanvisning. 

(Stryk det som ikke passer!) 

O Jeg /vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

porto i tillegg. 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og 

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn og adresse. 

http:32,---tils.kr
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05 BRUSHANELEIK 
1 OSLO 2 10200 pA VARMYRA 

Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 

Opplag: 250 eks. (nummererte 
og signerte) 
Format: 60 x 40 cm 
PRIS: kr. 300.-
Brushanen er en typisk våt
marksfugl. Den hekker over 
hele landet på våt gressmyr, 
særlig i fjelltrakter. Farger og 
mønstre i hannens prektige 
krave varierer fra individ til 
individ. Og som nesten alltid 
i dyrelivet har hunnen ingen 
fargemessige fortrinn. Brusha
nen overvintrer i mellom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som til Kapp
staden. 

MEDLEMSNALEN 
med Forbundets emblem i 

to utgaver - begge i. for

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10,

NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
heist med forbu ndets emblem. Klebemerker (stickers) selges 
i sett il 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk. i 
satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr. 10,-. 




