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Inn i 80-årene AV TORBJØRN PAULE 
Vi har gått inn i 80-åra, og våre med
lemmer spør seg vel selv hva dette ti
året vil bringe av glede og sorg i natur
og miljøvernet. En viss forsmak har vi 
fått. 

St.meld. nr. 46 (1979-80) om prøve
boring nord for 62° er i skrivende 
stund behandlet av Industrikomiteen, 
som med stort flertall har gått inn for 
borestart i 1980. Denne beslutningen 
er tatt til tross for manglende eller utilc 
strekkelig sikkerhet og beredskap og 
uheldige samfunnsmessige konse
kvenser hvor fisket vil bli sterkt skade
lidende. Innen dette nummeret av 
«Norsk Natur» har gått i trykken, har 
Stortinget overveiende sannsynlig 
med stort flertall fattet det samme ved
taket. 

St.meld. nr. 54 (1979-80), den så
kalte energimeldingen, konkluderer 
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med en fortsatt økonomisk vekst og 
sterk økning av energiforbruket fram 
til 1990. Den tar overhodet ikke hen
syn til realistiske energisparingsmulig
heter innen bolig- og tjenestebygg
sektoren og industrien. Med eksiste
rende teknologi kan vi her spare inn 
like mye energi som den som er forut
satt å gå til den kraftkrevende indu
strien i 1985. Regjeringen går inn for å 
prosjektere et større varmekraftverk 
basert på olje-/ kullfyring fram til 
1990, noe vi av helse- og miljømessige 
årsaker må ta sterk avstand fra. Regje
ringen finner heller ikke grunner gode 
nok for å endre NVE's nåværende or
ganisasjon. Etaten skal fortsatt få 
sende konsesjonssøknader til seg sjøl 
- bukken skal fortsatt få passe havre
sekken. Når det gjelder å nyttiggjøre 
seg alternative energikilder, legger Re

gjeringen seg på et lavest mulig ambi
sjonsnivå - bare forskning og under
søkelser fram til 1990. 

Som en uvegerlig følge av den for
utsatte energiøkningen, ingen vekt 
lagt på energiøkonomisering og ingen 
bruk av alternative energikilder fram 
til 1990, blir Regjeringens løsning på 
energiproblemet fortsatt vasskraftut
bygging. Det legges opp til å bygge ut 
nærmest alle våre store, uberørte og 
verneverdige vassdrag. Regjeringen 
har lagt seg på en konfrontasjonslinje 
med natur- og miljøvernere. Vi må 
ruste oss til kamp og forsvare disse 
glitrende livsårene. Fortsatt vil det 
være ubetinget nødvendig å kjempe 
mot kraftsosialisme og næringspoli
tisk konservatisme, som er de ideolo
giske fundamenter vekstfilosofer og 
kraftutbyggere tufter sine beslutninger 



på. Vårt store kampsymbol i denne 
sammenheng er Altavassdraget. For
beredelsene til rettssaken går sin gang. 
Vi har av Justisdepartementet fått av
slått vår søknad om fri sakførsel. Vi 
trenger derfor penger til rettssaken. 
Jeg appellerer til alle som sympatise
rer med oss og vår sak å gi oss bidrag. 

NNV er innad blitt kritisert for i alt
for stor grad å ha blitt en «energiorga

. nisasjon», mens det egentlige og klas
siske naturvern er blitt prioritert for 
lavt. Vi har til og med mistet medlem
mer av denne grunn. Nå skal vi være 
klar over at alt vårt arbeid har natur
og miljøvern som underliggende mål
setning. Nettopp den vekst- og energi
politikk som har vært ført og føres av 
myndighetene er den største trusselen 
mot våre naturressurser. Naturvern
forbundet har derfor vært tvunget til å 
angripe dette problemet direkte. 

Jeg vil gjerne benytte anledningen 
til å berolige dem som synes at vi ikke 
arbeider nok med klassisk naturvern. 
Den tidligere generalsekretær i for
bundet, Magne Midttun, har i sekreta
riatet dette emnet som en hovedopp
gave. Saken skulle derfor være i de 
beste hender. I tillegg arbeider fortsatt 
Oscar Breien med Hardangerviddasa
ken hvor det fra Miljøverndeparte

. mentet foreligger et forslag til avgrens
ning av og vedtekter for verneområ
dene. 

Naturvernforbundet satser nå kraf
tig på en utbygging av organisasjonen 
- les etablering av lokallag/arbeids
grupper. Vi regner med at det nå fin 
nes rundt 80 lokallag i landet. Det er 
dyrt for kretsforeningene å starte opp 
slike. For å stimulere til etablering av 
lokallag, er det derfor gitt muligheter 
for tilskudd til kretsforeningene fra 
forbundet sentralt. Tilskuddet vil bli 
gitt etter søknad og er begrenset til kr. 
I 000,- pr. oppstartet lokallag. På 
grunn av begrensede midler vil det 
måtte finne sted en behovsprøving. 

En utbygging av organisasjonen 
med lokallag og arbeidsgrupper er en 
forutsetning for en økt arbeidsinnsats 
i nærmiljøet. En slik arbeidsinnsats 
kombinert med systematisk verving 
vil gi oss et nytt løft både med hensyn 
til antall medlemmer og anseelse som 
en ansvarlig organisasjon. Ved utgan
gen av 80-åra bør vårt medlemstall ha 
økt fra dagens 40000 til 100 000. ~ 

-

Strategi for naturvern 
I dag har Jordens befolkning hatt en tilvekst på 200000 - etter at sulte
døden har tatt 50000 eller kanskje 100000 liv i dagens løp. I dag økes 
verdens ørkenarealer med 500 kvadratkilometer, mens skogene faller for 
øksa og minker med 1000 kvadratkilometer. 

I Norge har ingen sultet ihjel i dag - våre fordøyelsesproblemer er aven 
annen art. Mens en kvinne i Sahel har brukt hele dagen (i morgen trenger 
hun enda litt lengre tid) for å sanke sammen tilstrekkelig med ved til å 
varme et magert måltid og holde kulda på avstand gjennom en kald 
ørkennatt, har nordmenn skrudd på bryteren for å sikre seg 22 grader bak 
dobbeltrutene. 

Kvinnen i Sahel sanker de siste restene av planteliv i omgivelsene for å 
livberge seg og familien gjennom enda en dag. På den måten ødelegger 
hun sitt eget eksistensgrunnlag - hun er ørkenens beste forbundsfelle. 
Men hun har ikke noe valg - hun vil heller dø i morgen enn i dag. 

Vi bygger ut de siste restene av vassdrag - for å øke vår daglige komfort 
og materielle velvære, for å produsere enda mer av varer som kan gjøre 
tilværelsen enda mer komfortabel for dem som har råd til å kjøpe. På den 
måten driver vi rovdrift på vårt eget eksistensgrunnlag. Men vi har et valg. 
Vi kunne velge å se kloden som en enhet der det er livberging for alle som 
lever her i dag - om godene ble fordelt. 

Rovdriften og natur-utarmingen er vår tids kjennemerke. I fattige land 
er den et utslag av selvoppholdelsesdrift - ingen tenker på fremtidens 
generasjoner når spørsmålet er liv eller død i morgen. Hos oss er den 
diktert av ønsket om enda større velstand - ingen tenker på neste genera
sjon når valget står mellom å bli litt rikere eller litt fattigere i morgen. 

Dette er litt av bakgrunnen for World Conservation Strategy som er 
utarbeidet av Den internasjonale naturvernunionen (lUCN) og FNs mil
jøvernprogram (UNEP) med støtte fra WWF, og som ble lansert 5. mars 
i år. Strategien innvarsler ikke noen revolusjon i naturvernarbeidet. Men 
den setter det i perspektiv. Og den viser at vår egen kamp for å verne 
naturgrunnlaget mot offentlige overgrep er en del aven større sammen
heng. 

Vi vil komme nærmere tilbake til Verdens naturvernstrategi kom
mende nummer av Norsk Natur. ~ 

TAKK TIL 
ERLING FAGERHAUG! 

Den 80 år gamle, tidligere apotekeren ønsker at pengene skal brukes til vass

Erling Fagerhaug vil ikke være en dår dragsvernarbeid. 

ligere naturvernmann enn sin sveit Vi sender vår varmeste takk til Er

siske kollega Joachim Wyss. Da han ling Fagerhaug for den store og glede

leste i avisen at Wyss hadde gitt 30 000 lige gaven! 

kroner til Naturvernforbundets arbeid 

for vassdragsvern, så han det som en 

utfordring, og bestemte seg for å 

skjenke forbundet en tilsvarende sum. ARVEN 


Fagerhaug, som er født i Vesterålen fra familien 0iberg ble rammet aven 
og som har drevet apotek på Jevnaker, liten trykkfeIlsdjevel i Norsk Natur nr. , 
er særlig opptatt av at landets gjen 1. Beløpet forbundet er begunstiget 
værende vassdrag må vernes, og han med er kr. 421 390,-. 
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MORTEN ASPAAS 

FLERBRUKSPLAN FOR OSLOMARKA 
- ØNSKETENKNING ELLER REALITET? 
Arbeidet med flerbruksplan for Oslomarka ble fra sentralt dig flere og stadig mer ødeleggende og skjemmende veier 
hold påbegynt for alvor i begynnelsen av l 970-årene. De ved siden av selve hogstmetodene (stadig større og mer 
utløsende faktorer var bl.a. en kraftig kritikk mot skogbru skjemmende hogstflater). I tillegg til kritikken mot skogs
ket fra naturvern- og friluftssiden, og tildels kraftige kon driftens estetiske negative virkninger, føyet man fra natur
frontasjoner mellom de nevnte interesser i forbindelse med vernhold også til at driften i stadig mindre grad tok hensyn 
konkrete veiprosjekter i Marka. Den kraftigste kritikken til selve naturmiljøet (de økologiske aspekter). 
mot skogbruket dreiet seg i første rekke om anlegg av sta-

Man kan spørre seg hvorfor denne skogareal, som drives såpass intensivt av Miljøverndepartementet, i forbin
konflikten mellom friluftsliv / natur at produksjonen pr. arealenhet er 50 % delse med en flerbruksplan for Oslo
vern og skogbruket har aksentuert seg høyere enn landsgjennomsnittet. In marka vil føre for langt. Her skal bare 
i Oslomarka, mens man hører lite, el nen Oslomarka finner man også lan kort nevnes at departementet i 1976 
ler intet, om dette fra andre kanter av dets desidert tetteste skogveinett. Og i fremla et utkast til flerbruksplan, samt 
landet. Forklaringen synes å være en tillegg er Oslomarka nærmeste frilufts særlov for Oslomarka med forskrifter, 
keI: Oslomarka dekker et areal på ca. område for 20 % av landets befolkning. som ble forholdsvis godt mottatt på 
1700 km2, og innen dette område fin Agå i detalj om det arbeide som er frilufts- og naturvernhold. I 1977 fikk 
ner vi ca. 2 % av landets produktive utført på sentralt hold, i første rekke man endringer i skogbruksloven, med 
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tilhørende forskrifter for skogsdriften 
i området, fastsatt av Landbruksde
partementet. Disse forskrifter har i 
svært liten grad bidratt til særlig re
duksjon av f.eks. byggingen av skogs
bilveier. 

I desember 1979 fremla så Land
bruksdepartementet og Miljøvernde
partementet et felles notat om «lov
grunnlaget for en flerbruksplan for 
Oslomarka». 

Her må innskytes at en vesentlig del 
av flerbruksplandebatten har dreiet 
seg nettopp om lovgrunnlaget. Fri
lufts- og naturvernorganisasjonene 
har gått inn for en særlov for Oslo
marka, mens man fra skogbrukshold 
har hevdet at det var tilstrekkelig med 
visse endringer i skogbruksloven for å 
få til de foreslåtte tiltak til fordel for 

friluftsliv/naturvern. Svakheten ved 
bare å foreta endringer i skogbrukslo
ven er åpenbar: da vil forvaltningen 
ligge under landbruksmyndighetene, 
mens frilufts- og naturvernorganisa
sjonene ønsket forvaltningen under
lagt miljøvernmyndighetene. I en utta
lelse fastslo imidlertid Justisdeparte
mentets lovavdeling at et eget lov
grunnlag var nødvendig for gjennom
føringen aven flerbruksplan som an
tydet. 

I det ovennevnte notat har man 
imidlertid valgt en mellomløsning: 
Endringer i skogbruksloven med sikte 
på å gi hjemmel til forskrifter som re
gulerer skogbruket ut fra frilufts- og 
naturvernhensyn, samt en egen lov for 
Oslomarka til regulering av alle andre 
aktiviteter enn nettopp skogbruk. Det 
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rent skogbruksmessige vil derved fort
satt bli forvaltet av landbruksmyndig
hetene, mens alt annet blir underlagt 
miljøvernmyndighetene. 

I notatet fremlegges det også utkast 
til forskrifter for skogsdriften i Oslo
marka, i henhold til foreslåtte endrin
ger i skogbruksloven, og dessuten for
skrifter til regulering av bl.a. frilufts
og idrettsaktiviteter, jakt m.m., i hen
hold til foreslått særlov for Oslo
marka. 

Notatet var til behandling hos de 
forskjellige høringsinstanser i begyn
nelsen av dette år, og Naturvernfor
bundet sluttbehandlet notatet på 
landsstyremøte ultimo februar. Spørs
målet var så om Norges Naturvern
forbund var fornøyd med den fore
slåtte løsning for Oslomarka? Svaret 
må i det store og hele bli et klart nei. 

For det første har frilufts- og natur
vernorganisasjonene hele tiden hevdet 
at på bakgrunn av Oslomarkas relativt 
sett adskillig større betydning for fri
luftslivet enn for skogbruket må fri
lufts- og naturverninteressene veie 
tyngst i denne sammenheng. Derfor 
har det vært et primært ønske fra disse 
organisasjoner at forvaltningen av 
Oslomarka i sin helhet burde under
legges Miljøverndepartementet, med 
basis i en særlov som skulle angå alle 
aktiviteter i området. 

For det annet antyder notatet at 
grensene for Oslomarka skal fastsettes 
ved fylkesplanvedtekt, og eventuelt 
endres, f.eks. ved reguleringsplan. For 
å få mest mulig sikre og stabile grenser 
ville det være å foretrekke at grensene 
fastsettes, og eventuelt endres, ved 
kongelig resolusjon. 

For det tredje har frilufts- og natur
vernorganisasjonene alltid ønsket et 
eget, såkalt «Markaoppsyn» for tilsyn 
med alle aktiviteter i området. Det 
som nå er foreslått, med skogbrukets 
egne organer til å påse at skogbruket 
overholder de innskrenkninger i drif
ten som pålegges av hensyn til frilufts
livet og naturmiljøet, blir vel omtrent 
som å «la bukken passe havresek
ken». 

For det fjerde vil friluftslivet i det 
foreslåtte Råd for Oslomarka bli bety
delig underrepresentert, og naturver
net vil ikke bli representert i det hele 
tatt! Var det virkelig noen som snak
ket om at det for fremtiden skulle bli 
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likestilling mellom naturvern / frilufts
liv og skogbruket i Oslomarka? 

De fire nevnte punktene er anførs
ler som angår den foreslåtte løsning 
generelt, og som de berørte frivillige 
organisasjoner stort sett er enige om. 
Generelt fant Naturvernforbundet 
også å måtte påpeke at notatet full
stendig synes å mangle forståelsen for 
naturens egenverdi. Oslomarka omta
les hele tiden som et område til bruk 
for et eller annet formål, det være seg 
rekreasjon eller næring. Vi savner tan
kene om viktigheten av å bevare natu
ren ut fra hensynet til naturen selv. Da 
tar man jo også hensyn til dem som 
ønsker å bruke naturen, siden det er 
naturen i seg selv som er forutsetnin
gen for bruken. 

Når det gjelder de foreslåtte for
skrifter for henholdsvis skogsdriften 
og den øvrige bruk, hadde Naturvern
forbundet også en rekke bemerknin
ger. 

Plassen tillater ikke noen detaljert 
gjennomgåelse av de to forskriftsfor
slagene. Vi må derfor nøye oss med 
noen prinsipielle bemerkninger: 

Skogbruksforskriftene er temmelig 

vage og gir stort spillerom for skjønn. 
Det er da å forvente at de som prakti
serer bestemmelsene naturlig nok vil 
tolke dem til egen fordel. I det store og 
hele kan man si at skogbruksforskrif
tene mer er en antydning av hva som 
er den ønskede utvikling for Oslo
marka, enn et tjenlig redskap til å styre 
denne utviklingen. 

Det andre forskriftssettet, de såkalte 
«verneforskriftene», kan det også rei
ses en del innvendinger mot. Natur
vernet har hevdet at myndighetene 
måtte få muligheter til også å kunne 
ha kontrollen med inngrep til «for
del» for friluftslivet, for å forhindre at 
friluftslivet skal utvikle seg dithen at 
det faktisk blir til skade for naturmil
jøet. De foreslåtte forskrifter er meget 
vage på dette punkt. Naturvernfor
bundet har derfor foreslått en del pre
siserende endringer. Enkelte hevder at 
konflikten mellom friluftsliv og natur
vern i fremtiden vil bli langt alvorli
gere enn den pågående konflikt mel
lom naturvern / friluftsliv og skogbru
ket. Hvis friluftslivet uhemmet skal 
kunne fortsette den utvikling vi nå ser 
tendenser til, med stadig større grad 

av teknifisering og tilrettelegging, kan 
en slik påstand innebære en realitet, 
enkelte mener sogar at konflikten alle
rede er et faktum. Naturvernforbun
det mener i alle fall at muligheten for å 
kunne regulere friluftslivet må være til 
stede (som f.eks. å forlange omlagt 
løyper som har negativ innvirkning på 
viktige biotoper). Videre må det an
sees som meget urimelig at inngrep til 
fordel for primærnæringer skal under
legges strengere restriksjoner enn til
svarende inngrep til «fordel» for fri
luftslivet. 

Om de foreslåtte lovendringer og 
forskrifter blir endelig vedtatt i sin nå
værende form , vites ikke. Om så skjer, 
er jeg imidlertid meget engstelig for at 
Oslomarka vil utvikle seg til å bli en 
kombinasjon av skogindustriområde 
og gigantisk idrettsarena, og ikke et 
område hvor friluftslivet kan ha et 
fremtidig liv i meningsfylte omgivel
ser. I alle fall må de som ønsker det 
siste alternativ, fortsatt i langt tid 
kjempe iherdig for dette. Hvis man 
ikke gjør det, kan man ih vert/all være 
sikker på at det første alternativ kom
mer automatisk! ~ 
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OlTAR KROHN 

FLERE 
,BARSKOG
RESERVATER 

Fra F1åbekkåsen skogreservat. Namdalseid 

Enhver tid og kultur preger naturen. En stor del av skog muligheter til å utnytte ressurser og terrengavsnitt som for 
områdene har lenge vært sterkt påvirket av ulike former for kort tid siden ble beskyttet ved sin vanskelige tilgjengelig
utnytting, bl.a. svedjebruk og oppdyrking, beite og uttak til het. I skogbruket har utviklingen av ny teknikk og nye 
brensel. På ISOO-tallet, ved introduksjonen av oppgangs metoder de siste lO-årene ført til store forandringer i skog
saga, ble inngrepene i skogene etterhvert av mer dyptgri landskapet og det er mulig at ytterligere store endringer vil 
pende karakter. Teknologien menneskene idag rår over gir skje i en tilsvarende framtidig periode. 

Skogbruket er underlagt klare fore gang og rytme. Vegetasjon og dyreliv liten toleranse for endringer i omgivel
taksøkonomiske vurderinger. Ved å er tilpasset sitt miljø gjennom en lang sene. Det kan gjelde hele livsløpet eller 
plante det treslag en ønsker, ved ryd utviklingsprosess, uten påvirkning fra i perioder, f.eks. reproduksjonsfasen. 
ding og kjemisk bekjempelse av kon menneskets side. For å eksistere er en- . Andre finner livsmuligheter i ulike 
kurrerende vegetasjon, regulering og hver art avhengig av visse miljøbetin miljøer og situasjoner. Ved vår påvirk
tynninger, styres skogen etter kravet gelser. Ønsker en å bevare artene må ning og utnytting av naturen er det 
om lønnsomhet. Idag må en lete etter en derfor beskytte det miljø de inngår spesialistene som først og fremst er ut
skog som utvikles naturlig, hvor plan og fungerer i. Noen arter setter strenge satt. 
ter og dyr er underlagt naturens egen krav til miljøet, de er spesialister med I skogbruket opereres det med en 
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hogstmodenhetsalder (omløpstid) 

som er klart kortere enn skogens fy

siologiske levealder. I de første år av 

bestandets liver produksjonen lav, 

men tilveksten øker etterhvert sterkt, 

for så å avta igjen. Når den aktuelle 

tilvekst ligger under den gjennom

snittlige er det fra et produksjonssyns

punkt riktig å hogge skogen. Venter en 

for lenge utover dette tidspunkt går en 

over i en nedbrytningsfase med økt 

skadefrekvens og soppangrep. Natu

ren selv forbereder en fornyelse av 

skogen. Den korte omløpstiden inne

bærer imidlertid at arter som er knyt-" 

tet til gamle trær og gammel skog får 

sine livsvilkår forverret. Selv om våre 

kunnskaper om dette er mangelfulle, 

synes det opplagt at deler av den lave

restående fauna (bl.a. insekter) blir 

skadelidende. I Sverige er det utført en 

undersøkelse som viser at storfugl og 

mår forekommer langt hyppigere i ur

skogområder innenfor en nasjonal

park enn i sammenliknbare områder 

utenfor parken. Den kjente svenske 

økologen, Ingemar Ahlen, sier at stor

fuglen, som er knyttet til den gamle 

naturskogen, i senere tid antas å ha 

blitt kraftig forstyrret fordi arealene av 

naturskog er blitt sterkt redusert gjen

nom avvirkning. Enkelte spettearter 

krever overårig skog i nedbrytnings

fase, og ellers er hulerugerne generelt 

en utsatt gruppe i kulturskogene. Også 

enkelte rovfuglarter synes å være ut

satt fordi de krever store, kvistrike 

trær hvor reiret kan plasseres. Når det 

gjelder floraen er særlig enkelte sopp 

og lav assosiert med den riktig gamle, 

biologisk modne skogen. 


Forskningsinteresse 

Ikke minst den anvendte skogforsk

ning bør ha interesse av at et represen

tativt utsnitt av norsk skognatur sikres 

i reservater. For grunnleggende forsk

ning innen vegetasjons- og suksesjons

dynamikk er urskogområder av uer

stattelig verdi. Her kan naturlige for

yngel ses prosesser, omsetning og jord

bunnsforhold studeres i lite påvirket 

miljø. Et annet moment i dette bildet 

er den utstrakte bruk av fremmede 

provenienser (treraser) som benyttes i 

skogbruket. Frø hentes i utlandet eller 

fra andre lokaliteter i landet enn der 

plantingen skjer. Dette kan true sko

gens opprinnelige arvemasse. Det er 


derfor av klar interesse å bevare en
kelte lokaliteter hvor det genetiske 
materialet er intakt. Samtidig vil en da 
fortsatt sikre et naturlig utvalg. Reser
vatene får således en funksjon som 
genbanker. Hvilke framtidige mulig
heter som ligger i skogens genetiske 
spredning kan en idag vansklig ha 
oversikt over. 

Vern om det typiske 
Det tidligste naturvernarbeidet var 
konsentrert om å bevare det spesielle 
eller plante- og dyrearter som stod i 
fare for å forsvinne. Det er fortsatt en 
viktig oppgave å verne det sjeldne og 
særpregede. Også når det gjelder natur 
vi har mye av, som skog, er det klart at 
enkelte tilstander eller utforminger 
kvalifiserer for vern. I tillegg eksisterer 
et behov for å verne det som er typisk 
eller karakteristisk i naturen. Mennes
kets naturpåvirkning er nå så altom
fattende at situasjonen krever at repre
sentative utsnitt av norsk natur avset
tes. For å kunne gjenspeile de typiske 
landskapsmessige og biologiske trekk 
må størrelsen av slike områder bli be
tydelig. Slike referanseområder har 
som fremste oppgave å tjene som sam
menlikningsgrunnlag slik at en blir i 
stand til å vurdere hvor langt vi egent
lig er kommet i vår påvirkning av na
turen. Vi må ikke miste målestokken. 

I Norge er 16 barskogområde (4,2 
km 2) fredet som naturreservat etter na
turvernloven. I tillegg er 49 områder 
(ca. 100 km 2) , de fleste barskog, admi
nistrativt fredet av Direktoratet for 
statens skoger. (Nylig er det utført en 
naturfaglig vurdering av disse og det 
blir foreslått at 35 av områdene fredes 
etter naturvernloven). Dertil kommer 
et skogareal av ukjent størrelse i våre 
nasjonalparker. Det vesentligste av 
fredet barskog ligger altså på statens 
grunn. På grunn av eiendomsstruktu
ren har dette ført til en skjev fordeling 
idet kystnære og lavereliggende områ
der er underrepresentert. Naturvern
myndighetene baserer arbeidet med 
vern av naturområder og forekomster 
på fylkesvise og landsomfattende regi
streringer. I Miljøverndepartementets 
landsplanarbeide finnes en oversikt 
over såkalte naturtypeområder, også i 
skog. Det er imidlertid ikke utført sys
tematiske registreringer, som for edel
løvskog og myr. En har altså ikke hel

hetlig bakgrunnsmateriale for vurde
ring av et system av barskogreservater. 

Offentlig målsetting 
Den offentlige målsetting for avvirk
ning i våre skoger er å nå 10-11 mill. 
m3 tømmer for salg og industriell pro
duksjon i 1990 (de siste år har avvirk
ningen vært 7-8 mill. m3). Økt skog
bilveibygging er det sterkeste virke
middel for forsert avvirkning. Det gis 
derfor nå økt økonomisk støtte til vei
bygging. I bratt skogsterreng står store 
virkesreserver. Det er beregnet at det 
årlige tømmeruttak i taubaneterreng 
kan være ca. 2 mill. m3• Det gis nå 
økonomisk støtte til drift i slikt ter
reng. Det synes som vi står ved innled
ningen til en epoke hvor skogressur
sene i bratt og vanskelig terreng skal 
utnyttes mer målrettet. 

Det bør nå finne sted en koordine
ring mellom landbruksmessig utnyt
ting og naturverninteresser. Før nye 
skogavsnitt åpnes av skogsbilveier må 
eventuelle naturverninteresser i veiens 
nedslagsfelt på forhånd klarlegges. 
Det gjelder i særlig grad å finne fram 
til naturskogområder eller urskoglik
nende bestand. Det er sannsynlig at de 
siste rester av lite påvirket granskog på 
bedre bonitet står i det tyngst tilgjen
gelige skogterrenget. 

Landsomfattende registrering 
Miljøvernmyndighetene bør derfor ta 
opp arbeidet med landsomfattende, 
systematiske registreringer av natur
skog og ellers lite berørte skogavsnitt 
med sikte på et planmessig system av 
barskogreservater. Dette må være satt 
sammen av typisk eller representativ 
skognatur og spesialområder slik at 
både den naturgeografiske variasjon 
generelt og de mer spesielle eller sær
egne detaljer og forhold blir bevart. 

Skogbruket er en viktig næring som 
skaper liv og aktivitet i bygdene, ar
beidsplasser i industrien og valuta til 
landet. Det er selvsagt rett og riktig at 
skogressursene utnyttes. Poenget er 
ikke å hindre utbygging av skogsbil
veinettet, men på forhånd klargjøre le
gitime interesser og eventuelle motset
ninger slik at beslutninger kan fattes 
på rasjonelt grunnlag. ø 
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AV ARILD ÅDNEM 


PANDORAS 
ESKE 

Pandora - hun som er gitt alle gaver 
ble selv gitt som gave fra gudene til 
menneskene. Hun behersket kunsten å 
fortrylle, og bli gitt til Epimetheus 
han som tenker etterpå. Som medgift 
brakte hun en eske, en gedigen for
undringspakke, og nysgjerrigheten be
gynte å klø uimotståelig i fingrene til 
Epimentheus. Han rakk ikke å tenke 
seg om før klåfingrene hans hadde re
vet opp esken. Dermed strømmet det 
ut alskens sykdom og elendighet,. all 
verdens plager som siden har hjern~ 
søkt menneskene. Bare håpet ble igjen 
på bunnen av esken. 

Hvorfor denne gamle myte i Norsk 
Natur? Jo, fordi noen vil forvalte 
norsk natur på grunnlag av moderne 
eventyr. Og kan hende er det mer vis
dom å hente i en myte som har overle
vet tre tusen år enn i det olje-eventyret 
som nylig er forfattet av olje- og ener
gidepartementet m.fl. 

Det moderne eventyret handler om 
lykke og rikdom fra begynnelse til 
slutt. På optimismens rosa vinger sve
ver · helten i eventyret godt over og 
langt unna alle farer. Det er forresten 
et drøyt stykke mellom de episoder 
som byr oljehelten en smule motstand. 
Oljeutblåsningen i Mexico-gulfen er 
det første lille trollet som dukker opp. 
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TEGNINGER A V MORTEN M. KRISTIANSEN 

I Mexico-gulfen tok det norske olje
vernutstyret opp i underkant av 10% 
av den utblåste oljen i løpet av den 
første måneden. Utstyret fungerte ikke 
gjennomsnittlig 20 timer i døgnet. 
Været var stort sett meget bra. 

Men oljehelten er lur: «Du hører 
ikke hjemme i mitt eventyr, du er 
mexicaner og har liten relevans for 
norske forhold», roper han og svinger 
pennen. «Det er heller ikke framkom
met forhold ved aksjonen (i Mexico
gulfen) som gir grunn til noen ny 
vurdering av Statoils oljevernbered
skap nord for 62°N» (St.meld. nr. 46 
1979-80). 

Ved at det mexicanske trollet på 
denne måten er bortvist ved grensen 
til den norske kontinentalsokkel, kan 
en også lett kutte ut følgende avsnitt i 
det norske olje-eventyret: I. Det er al
dri boret noe avlastningshull fra halvt 
nedsenkbare plattformer på de dyp 
(opp til 300 m) og under slike klima
tiske forhold som det er tale om på 
den norske kontinentalsokkel 2. Nylig 
er det meldt fra Mexico at en nå har 
truffet den blåsende brønnen med av
lastningshull uten at en derved har 
greid å stanse utblåsningen. 

I det norske olje-eventyret heter det 
kort og greit: «boring aven såkalt av

lastningsbrønn . .. må betraktes som 
en forholdsvis sikker måte å stanse en 
unkontrollert utblåsning på». 

Så svever oljehelten videre i luftige 
beregninger som antar at man kan re
dusere risikoen for utblåsning på den 
norske kontinentalsokkel til 1/ I O av 
hva som er tilfelle i Mexico og andre 
steder i verden. (NOU 1979 :8). Senere 
beregninger fra forskningsprosjektet 
Sikkerhet på sokkelen som sier at det 
ikke er grunn til å anta at sannsynlig
heten for blow-out er noe mindre i 
Norge enn i Mexico, er ikke nevnt. 

Men endelig dukker det opp et ekte 
norsk troll: Norges skipsforskningsin
stitutt. «I følge beregninger (på grunn
lag av simuleringer) må man regne 
med at ved en utblåsning på Halten
banken eller Tromsøflaket vil mellom 
60 og 95 % av oljen som når havover
flaten, unnslippe lensene», brummer 
trollet over fire spalter i avisen. Vår 
oljehelt har imidlertid svaret på rede 
hånd: «Det er blant fagfolk ulike opp
fatninger om flere av de forutsetninger 
som er lagt til grunn ved disse simule
ringene», sier han og fortsetter «Det 
er bl.a. derfor ikke mulig å trekke sikre 
konklusjoner om beredskapens effek
tivitet på grunnlag av disse simulerin
ger». 



Dette trollet kan altså ikke tas helt 
på alvor, og følgelig er det fullt for
svarlig og innenfor et akseptabelt risi
konivå å sveve videre i utspekulert 
uvisshet. 

Uvissheten er i det hele tatt oljehel
tens gunstige medvind. Man vet lite 
om oljens langsiktige virkninger på li
vet i havet. Men det man ikke vet, har 
man ikke vondt av i det norske olje
eventyret. Derfor er det best å be
gynne oljeboring i nord før eventuell 
ubehagelig visshet foreligger. For sik
kerhets skyld foreslås dessuten ned
skjæringer i budsjettet til Forsknings
programmet om Havorurensninger. I 
farten skimter oljehelten såvidt opp
lysningene om at et oljeuhell i hoved
sak vil kunne skade en årsklasse av de 
berørte fiskearter, men han ser ikke ol
jesølets virkninger på sjøfuglbestan
den, ikke faren for uopprettelig for
styrrelse av et sårbart økosystem, og 
lar seg ikke affisere i det hele tatt. For 
nå er oljehelten i siget, muligheten for 
økonomisk gevinst glitrer som et mo
derne Soria-Moria, pengebingen veier 
tyngre og har større tiltrekningskraft 
enn alt annet. Den skaloljehelten 
vinne samt prinsesse Næringsliv. 

Enhver utsettelse av eventyrets 
happy-end vil bety en smertefull skuf
felse for både helt, prinsesse og alle 
spente lesere. Oljehelten vil rett og 
slett ikke tåle noe utsettelse, da ville 
han og prinsessen komme til å sture 
livet av seg. Derfor · manes den gode 
følgesvenn Optimist frem, og denne 
følgesvenn vil bringe oljehelten lett og 
lykkelig til målet. 

Målet: En fortryllende mengde ar
beidsplasser basert på den begrensede 
lagerressursen olje samt muligheten 
for milliardgevinst. I eventyret finnes 
ingen skyggesider ved dette målet, in
gen skumle feller. Men i tørrere lek
tyre, så som forskningsrapporter fra 
NIBR/SINTEF og NAVF gjemmer 
det seg ett og annet. Det er ikke mulig 
å desentralisere den petrokjemiske in
dustrien i Nord-Norge slik som tidli
gere forutsatt: Det er sannsynlig at 
den lokale rekrutteringen til denne in
dustrien vil bli forholdsvis liten. I kor
tere tidsrom vil en ha behov for mange 
tusen arbeidere i forbindelse med ut
byggingsfasen. Denne Klondyke
virksomheten vil få mange negative 
ringvirkninger for nærings- og sam

funnsliv i de nordlige landsdelene. 
Oljehelten gjør et stort nummer av 

at han vil vinne 225 nye arbeidsplasser 
som følge av velvillig assistanse fra 
utenlandske medhjelpere. Det han 
ikke ser er de arbeidsplassene som vil 
gå tapt innen fiskerinæringen som di
rekte følge av oljevirksomheten, det 

.kan dreie seg om ca. 300 bare på 
Karlsøy og i ytre strøk av Tromsø. 

Pandora er kommet til Norge. Olje

helten er slått av fortryllende opti
misme: Esken kan umulig inneholde 
annet enn alle gode gaver. Utålmodig 
river han lokket av esken . 

Bare håpet ble igjen på bunnen 
det er vel slik å forstå at vi skal få del 
i alle Pandoras «gode» gaver unntatt 
håpet. Det beholder hun når hun luk
ker esken og drar videre gjennom hi
storien på jakt etter en ny Epimetheus 
(han som tenker etterpå). lI:f 

,. 

..-:::3 
~~ 

-~ 

/V",IZT~"f/Pl 80. 

43 



EDVARD K. BARTH 


PERLE

UGLA 


Foto Dagfinn Skjelle 

For meg er det fjellskogen som toner 
inn i bildet med riket av perleugla. 
Alle dere drar ut i naturen, kanskje 
nettopp i fjellskogen , har dere gode 
sjanser til å få høre denne låten, - vel 
og merke hvis det er smågnagerår. 

Gå ut på setervollen og lytt ; stillhe
ten ' bærer med seg en underlig sus 
nede fra tettskogen. Men så kan plut
selig det klangfulle, trillende ropet 
komme - langveis fra kanskje. Takten 
og tempoet av ropet kan variere fra 
fugl til fugl. Det er vanskelig å be
stemme retningen helt sikkert, og av
standen er det ennå verre å bedømme. 
Dette klare ropet virker ikke sterkt, 
selvom vi er nær ved, men likevel kan 
det en stille natt høres minst et par ki
lometer. 

«Harelokk» eller «harehukre» har 
det blitt kalt, - blant jegere og skogs
folk i eldre tid. De trodde at det var 
haren som laget låten, og ennå henger 
nok denne gamle oppfatningen igjen 
enkelte steder. 

Folketroen gav i gammel tid en rik 
grobunn for varsler og overtro. Når en 
mann ulovlig hadde flyttet byttestenen 
mellom seg og naboen, gikk han etter 
sin død igjen som «byttegasten» som 
var fordømt til å flytte stenen på plass 
igjen. Dette lykkes nesten for ham, 
men alltid glipper taket til slutt, og ste
nen ruller tilbake der den lå. Hver 
gang han tror at nå klarer han det, 
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. mener den gamle folketroen at han 
ler, ha, ha, ha, eller kanskje ho, ho, ho, 
ho, sier han, akkurat som perleugla. 

Jeg har hørt låten sent en kveld alle
rede midt i desember, men iveren tiltar 
utover ettervinteren, og sist i mars har 
jeg flere ganger hørt dette lokkeropet 
også ved høylys dag, i fullt solskinn. 

Eggleggingen begynner i alminne
lighet i siste halvdel av april. De fleste 
uglene er tidlig ute med å sette bo. 
Inne i hule trestammer, gjerne i gamle 
hakkespetthull, kan vi finne de 4-7 
skinnende hvite eggene, nesten kule
runde, og på størrelse som skjæreegg. 

Perleugla er den nest minste av de 
10 ugleartene som hekker hos oss. En 
vakker og samtidig pussig liten skap
ning i nokså mørkebrun drakt, men 
med mange perleformede hvite flek
ker. Kostelig er den når den sitter og 
vrir hodet tre fjerdeparter aven sirke
lomdreining og stirrer etter deg når du 
går forbi den grenen hvor den har satt 
seg til ro for dagen.- - - Uglen har 
ingen mulighet til å bevege selve øy
nene til alle sider slik som vi. Øyeeplet 
er fastl åst i en hornaktig tut som er 
festet til kraniet, og hver gang ugla 
skal flytte blikket må den derfor dreie 
hele hodet. 

Det er bare om natten at perleugla 
er i virkelig aktivitet og driver jakt, og 
da utnytter den sin fantastiske effek
tive hørsel. Den har nok et syn som er 

omlag hundre ganger så lyssterkt som 
vårt, men likevel er det hørselen som 
er den aller viktigste sans. Det er kon
statert at den med full presisjon kan 
slå sine byttedyr - som alt overveiende 
er mus - i stummende mørke. 

De fleste ugler er utmerket utstyrt 
med et høyst eiendommelig hjelpe
middel: De har et mer og mindre 
usymmetrisk kranium. Høyre side 
svarer ikke til den venstre, og det er 
hørselen so'm profitterer på dette. Byg
ningen av den ytre del av høyre og 
venstre øre er forskjellig, og dette gir 
uglene en spesiell evne til både å 
kunne retningsbestemme og avstands
bestemme en lyd fra f.eks. en mus som 
de umulig kan se. Vi kan si at de har 
en form for stereoskopisk hørsel. Per
leugla er den av uglene som har den 
aller mest usymmetriske kraniebyg
ningen, og vi kan derfor regne med at 
den er ennå bedre utstyrt enn de andre 
uglene til å kunne jakte bare etter hør
selen. 

Det er langt fra bare i.fjellskogen vi 
kan stifte bekjentskap med perleugla. 
Vi kan like gjeme få høre den i lavlan
det, især på østlanget. I Nordmarka, 
like ved Oslo, kan det enkelte år være 
en bra bestand. Når antallet av for
skjellige markmusarter øker, reagerer 
perleugla straks med mer livlig aktivi
tet og innstiller seg på å øke forplant
ningseffekten når våren kommer. ~ 



HANS J. ENGAN 

VERDENS 
NATURVERNSTRATEGI 

Verdens Naturvernstrategi ble lansert verden over den 5. mars. l 
Oslo ble lanseringen markert med en pressekonferanse der det ble 
holdt innlegg av statsråd RolfHansen,Jormannen i World Wildlife 
Fund Norge. Egil Ellingsen, og formannen i Norges Naturvernfor
bund. Hans 1. Engan. Vi gjengir her Engans innlegg. 

Starten på kampanjen «Verdens Na
turvernstrategi» markeres i dag i 
mange land - over hele verden. Det er 
en verdensomfattende og langsiktig 
kampanje satt i gang av Den interna
sjonale naturvernunionen, IUCN. 
Den er et svar på de stadig økende, 
stadig mer omfattende, stadig mer 
skremmende natur- og miljøvernpro
blemer globalt og nasjonalt. 

Kampanjen går ut på en kartleg
ging, klargjøring og oversikt over pro
blemene. Den går ut på forslag til løs
ninger, og den peker ut målgrupper 
som kampanjen skal rettes mot. Dette 
er verdifullt! Dette har ikke vært gjort 
så systematisk, med så stort apparat, i 
så mange land tidligere. Nytt er det 
også at aIle IUCN-medlemmer, inklu
dert statlige organer (hos oss Miljø
verndepartementet) deltar. Det er lagt 
opp til en fordeling av arbeidsoppga
vene, nasjonalt og internasjonalt. Hele 
dette apparatet virker tiIlitsvekkende, 
og for mange betyr kanskje deltagel
sen av statlige organer og UN EP (FNs 
miljøvernapparat) at kampanjen får 
større troverdighet og gjennomslags
kraft. Men dette vil jeg ikke gå nær
mere inn på i dette korte innlegget. 

Derimot er det nødvendig å dra 
fram en annen side ved kampanjen 
hvis den skal ha noen sjanse til å lyk
kes. 

Man skal nemlig være tindrende 
klar over at det som sies, det som er 
innholdet og tankegodset. det er ikke 
nytt i vesentlig grad. Dette har vært 

sagt og skrevet gang på gang på gang, 
av mange natur- og naturvernbevisste 
mennesker - i mange land, også i vårt 
eget. Til kjedsommelighet, ja til despe
rasjon har man pekt på de samme pro
blemer og på de samme mulige løsnin
ger. Og like mange ganger er ideene 
blitt forsøkt mistenkeliggjort og ned
vurdert, stemplet som «tankespinn» 
og «dommedagsprofetier» i avisenes 
redaksjoneIle «ledere», i leserspalter
av politikere! Og dette skjer fortsatt, i 
aIle land, også i vårt eget land. 

Natur- og naturvernbevisste men
nesker og organisasjoner har gjentatt 
argumentene gang på gang. Men det 
har ikke vært villighet til å lytte. Tvert 
imot, ideene er blitt bekjempet - nær 
sagt med aIle midler. 

Derfor skal man spørre, her og 
idag: skal det bli forandring på dette 
nå? Min organisasjon, Norges Natur
vernforbund, håper naturligvis på 
dette. Mange andre, mennesker og or
ganisasjoner, håper naturligvis på det. 
Og det skal ikke stå på oss å gjøre våre 
tildelte oppgaver i denne kampanjen. 

For vi vet at idag trues kloden og 
menneskeheten av to altoverskyg
gende farer og trusler. Den ene er 
atomvåpnene. Den annen er den ak
seIlererende ødeleggelsen av dyre- og 
planteliv, og av klodens produktive 
områder. 

Men etter mange, mange års ar
beide med nettopp disse problemene 
som angår natur og miljø, så føler 
også jeg meg sikker på følgende: 

Et godt resultat for «Verdens natur
vernstrategi» er neppe forenlig med 
fortsatt internasjonal kapprusting. Det 
er neppe forenlig med den verdens
økonomi vi har i dag, den form for 
verdenshandel og fordeling av ver
dens goder vi har idag. Det er ikke for
enlig med en syk, sulten og kunn
skapsfattig 3. og 4. verden! Det er ikke 
forenlig med en fortsatt sterk befolk
ningsøkning. Bare dette viser hvilke 
enorme perspektiver og problemer en 
slik global kampanje står overfor. 

Og i vårt eget land har kampanjen 
ingen reeIl sjanse til å nå akseptable 
mål uten en radikal omlegging av den 
samfunnsmessige prioritering. Ideene 
i «Verdens naturvernstrategi» er nem
lig ikke forenlige med en hårdhendt 
utnyttelse av naturen til fortsatt øko
nomisk vekst. De bygger nemlig på re
spekt for naturens egenverdi og for 
naturens og livets komplekse meka
nismer. Disse ideene er ikke forenlig 
med en neddemming av Innerdalen, 
med en utbygging av Altavassdraget, 
med oljeboring i nord - bare for å 
nevne noen få eksempler. Dette viser 
hvilke perspektiver kampanjen har 
nasjonalt. 

«Verdens naturvernstrategi » skal 
rulle og gå i mange år framover. Og 
planene skal justeres etter de erfarin
ger man høster -. Dette er riktig og bra! 
La oss håpe at det vi er med på i dag 
er en sped begynnelse, og at det vil 
vokse til noe langt mer. 4* 
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tetene i Europa. l alt er det 22 rovfugl
alier som hekker her, og noen av dem 
er allerede alvorlig truet. Etter påtrykk 
fra I UCN (Den internasjonale natur
vernunionen) har de greske myndigNaturvern 
hetene nå gått med på å frede et kjer
neområde og å innføre visse restrik
sjoner på skogbruket av hensyn til 
rovfuglene. Et forslag om å frede et andre land 

Til værs med solskip? 
Luftskip drevet med solenergi er te
maet for en doktoravhandling som 
den palestinske ingeniøren Gabriel 
Khoury nå er i ferd med å fullføre i 
London. Tanken er at silicon-solceller 
festet til luftskipets hud skal drive far
tøyets propellere. Khoury mener at si
liconceller allerede i begynnelsen av 
l 980-årene vil være så rimelig at hans 
«solskip» vil representere den billigste 
av alle transportmåter. 

Nei ti l oljeleting! 
Planer om prøveboring etter olje i 
Coto Donana nasjonalpark i Spania, 
kanskje det viktigste overvintringsom
rådet for vann fug l i Europa, ble møtt 
av kraftige protester fra naturvernor
ganisasjoner i inn- og utland, og ikke 
minst fra IUCN (Den internasjonale 
naturvernunionen), som overfor den 
spanske industri - og energiministeren 
bl.a. uttalte : «Vi mener at oljeleting i 
seg selv vil skape forstyrrelser i områ
det, og at en eventuell oljeutvinning 
helt klart vil føre til alvorlige ødeleg
gelser. Den slags virksomhet er ikke 
forenlig med områdets status som na
sjonalpark». Resulta t: ingen prøvebo
ring i Coto Donana. 

Jakttrofeer forbudt 
Enkelte land som har undertegnet 
CITES-konvensjonen (Konvensjon 
om handel med truede dyre- og plan
tealier) har tillatt import av «sjeldne» 
jakttrofeer. Ikke minst vest-tyskere har 
bidratt sterkt til å gjøre livet surt for 
storvilt i Afrika, og takket være lem
feldig praktisering av C lTES-bestem
melsene har de kunnet ta med tro
feene hjem. Men nå er det slutt! Fra og 
med i år har Vest-Tyskland forbudt 
innføring av den slags trofer. Dermed 
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har de fulgt Australias og de nordiske 

landenes eksempel. IUCN venter nå 

på at «storviltjegerland» som USA, 

Storbritannia, Frankrike og Italia skal 

følge opp. 


Bot for chimpanse-import 

Et sirkus i Frankrike er ilagt en bot på 

10000 francs for å ha innført åtte 

chimpanser fra Elfenbenskysten. 

Myndighetene reagerte på bakgrunn 

av ClTES-konvensjonen, som Frank

rike har sluttet seg til. Meningen er at 

dyrene skal sendes tilbake til Afrika 

der de skal få sin frihet tilbake. 


Jordan vet hvordan 

I Jordan er all jakt forbudt i de nær

meste fem årene. Etter at denne perio

den er over vil forbudet bl i tatt opp til 

ny vurdering. Fisk er uttrykkelig unn

tatt fra forbudet. Den jordanske na

turvernorganisasjonen vil nøye over

vå ke at de nye bestemmelsene blir et

terlevet. 


Forsøksdyr i faresonen 

Makaker (rhesusaper) er ettertraktede 

forsøksdyr og årlig blir ti tusener av 

dem fanget og eksportert tillaborato

rier over hele verden. Eksporten er sti

gende, og bare fra Malaysia ble det i 

1978 sendt 18000 dyr, mens gjennom

snittet for de foregående årene var 

5000. Malaysia har nå innført to års 

eksportforbud, i håp om at det skal 

bidra til at den minkende bestanden 

skal ta seg opp igjen. 


Skogplantasjer i steden for 
rovfugl? 
Planer om omfattende hogst i den 
nordøstlige delen av Hellas og plan
ting av hurtigvoksende treslag isteden 
truer en av de viktigste rovfugllokali

område på 200 kvadratkilometer ble 
avvist. Under henvisning til at den 
storstilte hogstvirksomheten ville gi 
mange arbeidsplasser, ville myndighe
tene ikke gå med på å verne mer enn 
50 kvadratkilometer. Etter nye over
legninger med IUC N gikk man imid
lertid med på å opprette et verneom
råde på ca. 90 kvadratkilometer, om
gitt av buffersone. Et argument som 
hadde gjennomslagskraft var at et så 
betydelig naturvernområde ville skape 
arbeidsplasser til kompensasjon for de 
tradisjonelle skogsarbeiderjobbene 
som måtte gå tapt. 

Havørn i Ungarn 
I «gode» år hekker 1-3 havørnpar i 
U ngarn , ofte uten at det resulterer i 
levende unger. I 1950-årene var det 
8- I O havørn par i landet. Gå r man len
ger tilbake i tiden hadde Ungarn en 
betydelig havørnbestand som blant 
annet hekket i de store eikeskogene på 
elveslettene langs Donau og Tisza. 
Dessuten overvintret store mengder 
havørn fra andre områder her. Som 
andre steder i Europa ble rovfuglene 

Ha vørn. FOlo Dag Kjelsaas 



også her utsatt for hensynsløs forføl
gelse fra menneskenes side, og ved år
hundreskiftet ble det skutt 4-5000 rov
fugl årlig, de fleste av dem havørner. 
Fremdeles overvintrer en god del hav
ørn i Ungarn, og i 1975 begynte man 
å legge ut for til de overvintrende ør
nene i Hortobagy nasjonalpark, opp
lyser en ungarsk ornitolog i en artikkel 
i det finske naturvernforbundets tids
skrift. 

Smått jordbruk - stor 
betydning 
FN-organene UN EP og ECE arran
gerte i vinter et seminar om alternativ 
utvikling og livsstil. I seminaret, som 
ble holdt i Jugoslavia, deltok repre
sentanter for miljøvernmyndighetene 
i en lang rekke europeiske land, og 
dessuten fra USA og Sovjetunionen. 
Mange av de deltagende landene 
pekte på betydningen av deltidsjord
bruk og hobby jordbruk. I flere euro
peiske land står den slags jordbruk for 
20-25 prosent av matproduksjonen. 
Deltids- og hobby jordbrukets betyd
ning for sysselsettingen og som 
distriktspolitisk virkemiddel ble også 
understreket. 

Fremtid for 0stersjø-selen? 
Den samlede bestanden av sel i øster
sjøen er i dag langt mindre enn hva 
som var den årlige avskytingen av sel 
i begynnelsen av vårt århundre. D et 
ble den gangen utbetalt skuddpremie 
for omrking 30000 seler årlig. I dag 
regner en med at østersjøen huser en 
bestand på 10-:-20000 fjordsel er, 2000 
havert og 200 ringseler. Pågående un
dersøkelser i Sverige viser at fremtids
utsiktene for disse selene er mørke. 
Det er konstatert at mer enn halvpart
en av fjordselhunnene er sterile. Syke
lige forandringer i livmoren er også 
påvist hos andre seler i området. Årsa
ken er PCB-forgiftning. Samtidig er 
selene i østersjøen også utsatt for an
dre farer. Mange setter seg fast i fiske
redskap og drukner. Man regner med 
at en femtedel av ungene omkommer 
på denne måten før de er et halvt år 
gamle. Forstyrrelser av forskjellige 
slag, ikke minst motorbåttrafikk er et 
annet faremoment. En båtmotor som 
startes kan på flere kilometers hold 
skremme en selnokk til å gå til sjøs fra 
skjæret der de hviler, og det kan gå 

flere timer før de våger seg opp igjen, 
forteller «Miljøaktuelt». Dette ram
mer ikke minst de selene som er ska
det av miljøgifter, ettersom det har vist 
seg at de har lettere for å bli stresset 
enn andre seler. 

Oteren truet 
Stort sett viser oteren tilbakegang over 
hele verden. Da konvensjonen om 
handel med truede arter (ClTES) ble 
lansert i 1973, ble flere oterarter opp
ført i kategorien truet. Og nylig har 
ClTES innført toalforbund mot om
setning av europeisk oter. Nedgangen 
i oterbestanden kan ha flere årsaker. I 
England arbeider en ekspertgruppe 
(Joint Otter Group - JOG), som har 
slått fast at tilbakegangen tok til for 
alvor i 1957-58, og at den viktigste år
saken etter alt å dømme var forgift
ning med dieldrin. Men det ser ikke ut 
til at oterbestanden har økt etter at di
eldrin ble forbudt i jordbruket på et 
senere tidspunkt. 

Enkelte steder i den nordvestlige 
delen av Skottland er oterbestanden 
fremdeles god. Men ellers på De bri
tiske øyer ser det ut til at forskjellige 
uheldige omstendigheter bidrar til å 
holde bestanden nede, hevder Bryan 
Sage i en artikkel i «Arnbio». Press og 
forstyrrelser fra menneskenes side 
spiller en vesentlig rolle. I avsideslig
gende områder der oteren før så å si 
var enerådende, får den ikke lenger 
være i fred. Og inngrep i og langs el
vene gjør sitt til å ødelegge oterens 
livsmiljø. Det kan her dreie seg om 
fjerning av vegetasjonen langs bred
dene og utretting av meandere i elve
løpene. Videre blir mange otere drept 
av biler, og oljesøl er en alvorlig trusel. 
Sage nevner at minst 14 otere omkom 
mens 18-20 ble alvorlig skadet av ol
jeutslipp ved Shetland i 1979. Det hen
der også at otere omkommer i åleru
ser. Konkurranse med mink, som er 
en innført art, nevnes også som en 
mulig medvirkende årsak til nedgang 
i oterbestanden. 

Uhemmet dyrehandel 
På Kenyattaflyplassen ved Nairobi, 
Kenya, ble en sending med 114 ele
fantstøttenner beslaglagt like før Luft
hansaflyet skulle lette med kurs for 
Frankfurt. Omtrent samtidig slo tollen 
i Calcutta, India, ned på en sending 

som besto av 150000 slangeskinn og 
500 oterskinn. Bestemmelsesstedet var 
Frankfurt. 

Mer mat i vill ris 
En indisk undersøkelse av 90 varian
ter av vill ris, har vist at enkelte av 
dem inneholder 12 prosent protein, 
mens proteininnholdet i kultiverte ris
varianter er 7-8 prosent. Dessuten er 
proteinet konsentrert i det ytterste la
get hos mange moderne, kultiverte 
sorter, mens det er mer jevnt fordelt i 
hele kornet hos visse viltvoksende ris
varianter. Dette betyr at vill ris har be
tydelig mer protein i behold etter at 
pet har gjennomgått behandling og til
beredning. Denne undersøkelsen støt
ter i høy grad det brennaktuelle natur
vernkravet at alle arter og varianter av 
ville vekster må vernes. 

Gift og kunstgjødsel i 
naturvernet? 
Takahe (Notomis mantel/i) er en av 
klodens mest fåtallige fuglearter i dag. 
Den var lenge betraktet som utryddet, 
inntil den ble gjenoppdaget i 1949 i et 
lite og vanskelig tilgjengelig område 
innen Fiordland National Park på 
N ew Zealand. Siden den gang er be
standen redusert med omkring 60 pro
sent, og man regner med at det i dag 
ikke fins mer enn 200-250 eksempla
rer avarten. 

Takahe'en er ute av stand til å fly , 
og den er lite tilpasningsdyktig. Artens 
ulykke er etter alt å dømme den euro
peiske koloniseringen av New Zea
land . Europeerne innførte hjort og 
røyskatt til øya. Resultatet var at fug
lene fikk konkurranse fra hjorten om 
føde, og at de ble bytte for et nytt og 
effektivt rovdyr, røyskatten. Hjorte
bestanden er nå redusert, og man 
overveier ytterligere tiltak for å verne 
takahe-bestanden. Blant annet er det 
foresl ått å bruke kunstgjødsel på 
gressområdene i nasjonalparken, et
tersom tarake'en foretrekker planter 
med høyt innhold av nitrogen og fos
for. Og det er planer om å ta i bruk gift 
for å holde røyskattbestanden nede. 

Planene har møtt sterk motstand, 
ettersom bruk av kunstgjødsel er i 
strid med nasjonalparkens formål - å 
bevare et naturlig økosystem. Giften 
kan dessuten ramme andre arter enn 
røyskatten. 
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INGE LIEN 

Grenseoppgang i 

sauhaldet 

2. delen: Landbruk med plass for 
både sau og jerv 

Skal alle ulver havne her? 
FOlo Burny Iversen. 

Trass i mosegrodd veidar-hets og mo
derne drepar-kunne, så sleng det att 
både jerv og andre veidare i fjella 
våre. Vi kan takke naturvernet for det. 
Men ein del målsmenn for sauhaldet 
er harme og spør om det er bøndar 
eller « rovdyr» vil skal ha i bygdene. 
Det finst knapt eit klårare utsagn om 
at næringa er på kant med naturen og 
at ho ikkje mestrar sitt eige bruksmiljø. 

Landbruks-økonomien handlar 
både om lønnsemda i sauhaldet og om 
risiko ved produksjon. Men kvar finst 
den læreboka som nemner veidar
spørsmål og avgang av sau på natur
beite? Det er vel så at ein i seriøs fag
litteratur nødig føreset slike «primitive 
tilstandar». Lærebøker og fagskular 
målber og forsterkar styresmaktene 
sin økonomiske politikk som skapar 
trong for veidar-fjerning når røyndo
men melder seg på naturbeita, og dei 
er viktig tildriv til den «hjelpeløysa» 
som rår. Men for all del: Dei gjer det 
i beste meining! 

Læreviljuge sauhaldare greier ei bra 
utkome, men det er inga høgtlønns
gruppe. Dertil har visst framgangen i 
sauhaldet vore mindre sterk enn i an
dre driftsgreiner i jordbruket dei siste 
åra. Vi må forstå bøndar som blir 
førde på kollisjonskurs med naturen, 
og etiske levereglar kan bli egoismens 
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og drepar-viljens ten ar. Det blir sau
bondens måte å overleve på. 

Produksjonen i sauhaldet er grunna 
på at lam skal vekse opp til slaktevekt 
mest av gras dei sjølve sankar på na
turbeite, og av morsmjølk som er pro
dusert på same beitet. Såleis er sauhal
det fyrst og fremst ei utmarks-næring, 
men med jordbruk attåt for å berge 
stamdyra gjennom vinteren. Dertil ber 
sauen fram lam gjennom vinteren, og 
bonden vil førebu heile buskapen slik 
at han kan nytte beitetida til å få så 
høg slaktevekt som råd om hausten. 
Men i desse førebuingane trur ein visst 
at utmarka er som innmark, og sau
folk skrik opp om dystre utsikter 
straks det kjem ein naturleg veidar i 
utmarka. 

Utan utmark er sauhaldet lite ak
tuelt, men det blir utvikla med mykje 
innmarks-preg. All attverande natur 
blir dermed kravd redusert, og såleis 
trengst det meir omsyn til naturland
skapets serpreg i sauhaldet. 

Kor mykje saukjøt har vi råd til 

å produsere? 

Fri natur blir redusert dersom men

nesket kjem og gjer einekrav på næ

rings-tilgangar. Sauhaldet blir visst 

ikkje perfekt før årsakene til alle sau

tap er fjerna og beite-tilgangane er 
fullt utnytta. Men det er ikkje sikkert 
det største er best. Mest mogleg sau
kjøt betyr framsteg for menneska der
som det berre er saukjøt som betyr 
noko. Men dette kan like gjerne bety 
nedgang i menneskas samla goder. In
gen vil kvitte seg med store verdiar i 
heimen for å skaffe mest mogleg sau
kjøt, når vi alt har så mykje saukjøt at 
vi greier oss godt. M en slikt gjer vi i 
naturen fordi vi er usamde om kva 
som er verdifullt der. Sume ser verdi 
berre i det matnyttige i verda. 

I dag produserar vi det meste av det 
saukjøtet vi et. Kanskje burde vi og 
byte ut kraftfOr-krevjande gris- og hø
nekjøt med grovfOr-grunna sau- og 
kukjøt. Dette er likevel ikkje grunn til 
å auke sau mengda, fordi kosthalds
ekspertar meinar vi et for mykje kjøt. 
K osthalds-vanane må vel endrast før 
matproduksjonen blir endra, men eg 
trur ikkje at sunn livsførsel er ut
gangs-spørsmålet når nærings-interes
ser vil få folk til å eta dobbelt så mykje 
saukjøt. Fyrst skal vel næringsgrein og 
organisasjon styrkjast ved dobling av 
sautalet og utnytting av beita. 

Kjøt-behovet avheng og av folke
mengda. Folkevekst er ikkje positivt 
sjølv om det gagnar maskinveksten. Vi 
må vurdere kva som er høveleg folke



mengde i kvar lands-lut. Og svolten i 
verda kan kanskje hjelpast med betre 
tiltak enn å ofre meir natur. Vi må 
grave i internasjonal økonomi og stor
politikk og studere kva vi kan gjera for 
å betre sam høvet mellom vokster
grunnlag og folkemengde i dei svel- . 
tande landa. Dette må gjerast før svol
ten blir nytta som grunn til produk
sjonsvekst hjå oss. Noko anna virkar 
mest som påskot til å fremje eigen 
framgang i overflods-samfunnet. 

Sauhald må ikkje vera einaste 
leveveg 
Ein må vente årleg variasjon i avgan
gen av sau på naturbeite. Avgangen vil 
avhenge av kor mykje bær det er for 
bjørnen det året, og av andre luner i fri 
natur. Utmarka er lunefull, og det må 
ho vera om det skal vera utmark. 

A leve av dyr i utmark er naturfolks 
økonomi , og dette må ikkje vera ei
naste leveveg for folk som kreveit mo
derne samfunn! Bonden må ha fleire 
bein å stå på. Naturfolka kunne un
derordne seg naturens krav og veks
lingar. Moderne livsform krev meir 
kultur-kontrollerte tilgangar frå om
råde der gagnlaust livsmangfald er re
dusert. Vonleg kan menneska greie 
seg utan at dette skjer med all natur. 

Ikkje så sjeldan les vi om folk som 
har satsa alt på sau, og dei blir fram
skrytte som føredøme. Ja, fritt for, 
seier eg, men klag ikkje når økono
mien vaklar, og svar ikkje med å vilja 
fjerne naturens mangfald ! Vi må en
dre slik spesialisert saudrjft som må ha 
teknisk/ økonomiske garantiar mot all 
verdas naturlege avvik frå «norma
len», og som krev alt attverande na
tur/andskap redusert. 

Eit problem kan bli sektor-interes
sene. Kvart husdyr-slag er blitt opp
hav til eige nærings-grein med eigne 
interesse-organisasjonar bak. Det bør 
ikkje vera uventa om desse vil setja seg 
i mot nærings-utvikling som samsva
rar betre med naturen, dersom dette 
trugar yrkes-byrgskapen for organisa

t sjonar som er blitt mål i seg sjølv. 

Areal-planlegging og storfe må 
samspele med sauen 
Sauen er nokså stadbunden i utmarka. 
Men veidarane streifar og dreg på 
lange veide-tokt. Kanskje kunne vi li

kevel i sume høve få skilt saufjell og 
freda dyreheimar betre frå einannan 
enn nå, ved å utnytte busette dalar, 
lange vatn og andre stengsler. Men det 
vil nok vera uråd å halde veidarane 
heilt ute av beiteområda. 

Veidarane er høgtståande dyr med 
evne til å lære kvar dei blir forfylgde. 
Kanskje kan vi gjera kjensla av fare 
sterkare enn veidetrongen deira i bei
teområda, utan at vi grip for mykje 
inn i naturen, og utan at vi skapar all
menn forfølgjar-haldning til veida
rane. Kanskje kan nye løysingar ut
viklast får tankar som enda ikkje er 
tenkte, for dette er ei ny problemstil
ling. Eg tenkjer på slike løysingar som 
å gjeva born utfordrande tilsyns
oppgaver med dresserte gjetarhundar 
i skuleferiane. Dermed trong færre 
hundar stå bundne om som maren og 
fleire ville bli sausikre, på samme tid 
som born kunne få meiningsfulle opp
gaver og bli vandt med natur. 

Det finst hardare løysingar om vi 
reduserar på prinsippa. Vi kunne vel 
setja opp allmenne jakthytter på stra
tegiske stelle i beitemarka og opp
fordre jaktlag til å drive tilsyn mot at 
ein får jakte og fiske ser/eg medan 
lamma er små og mattilgangen elles er 
knapp for veidarane. D ertil kan vi gå 
til reduksjon av veidar-stammene over 
al t, men da er vi snart der vi var. 

Ungdyr av storfe kan til liks med 
sau vekse mest på utmarksbeite om 
ein - og akkurat som i naturen - tek 
mest sikte på vedlikehaldsfOr om vin
teren. Dersom vi stoggar avdrotts
auken og minken i levealder hjå mjøl
kekyra, kunne vi halde oppe talet på 
kalvar til kjøtproduksjon og kanskje 
auke det, utan at det blir for mykje 
mjølk. Veidare som blir innringa av 
ein flokk hysteriske storfe av blanda 
alder, er i stor fare, og veidare unngår 
risikabel fangst fordi dei helst må vera 
kvitt alle skadar for å overleve som 
veidare. Surne stader, til dømes i gren
seland mellom saufjell og freda dyre
heimar kan truleg storfe vera høveleg 
beitedyr. 

Naturen må med i sau-avlen 
Mange tykjer det er vakkert om haus
ten når gilde lam kjem i flokkar ned til 
bygda og slakteri-bilen står klar. Men 
med dagens avlsarbeid der slaktevekta 
er hovudsaka, kan sauen som art bli 

stendig mindre skikka til å tåle ein 
sommar i fri natur, og det er ikkje 
pent. Dersom det synet rådde at det 
står att noko avlsarbeid når sauen går 
ut av fjøsdøra, ville ikkje bonden sjå 
einast det meiningslause i at nokre 
sauer blir veidar-mat. 

Skal naturen kunne delta i utvikling 
av motstands-eigenskapar hjå sauen, 
bør ein også i den van lege avlen leggje 
vekt på eigenskapar som betyr mot
stand for veidarane, for det må koste 
veidaren meir å take surne dyr enn an
dre. Til dømes kan dei bjørnar som 
byrjar interessere seg for sau, foretrek
kje vaksne sauer. Har sauene gode 
sprang-eigenskapar, vil bjørnen kan
skje berre ta av dei seinaste og gjen
nom lange tider vera med å gjera dette 
matfatet mindre interessant for seg. 

Venteleg vil teknokratane søkje 
heilt andre løysingar, til dømes tek
niske innretningar som er inn poda i 
nakken på kvar sau der jerven plar 
bite, og som skremer eller gjev jerven 
så sterkt ubehag etter betet at han mis
ser interessa for sau. Glimrande idear, 
vil nokon hevde, dertil skapar det in
dustrivekst. Avgjerande innvendingar 
er at slikt ikkje virkar utveljande på 
sauen, og det kan vera biverknader for 
folk og dyr og plager for sau og jerv. 
Endeleg er det sers tvilrådigt å utstyre 
dyrelivet med teknikk som gjer det 
stendig meir menneske-avhengig. 

Den viktigaste eigenskapen til 
sauen i denne samanhengen, er truleg 
instinkt til å greie seg i utmarka. Men 
her kan vi vel lite hjelpe til med, anna 
enn å syte for at det finst veidedyr. Det 
viktigaste siktemålet er å hindre at 
sauen blir dårlegare til å greie seg, og 
på dette viset unngar det brutale i å 
avle fram eit utmarksdyr einsidig med 
tanke på eigenskapar som menneske
føde. 

Naturleg avgang på naturbeite 
må ikkje vera økonomisk tap 
Beitinga gjev bonden lite lønna arbeid 
og mykje risiko som han ikkje rår 
over. Det er lamma som helst er mest 
utsette på beite, og avgangen varierar 
mykje frå buskap til buskap, og ein del 
frå år til år. Bonden har lagt ned mest 
alt arbeidet sitt i sauen når han slepper 
vår-lamma på fjellbeite, og difor 
burde bonden få selje vår-lamma som 
livdyr til staten for haustlam-pris, og 
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ikkje vera avhengig av hell og lykke i 
beitetida. 

Dermed ville det ikkje vera kata
strofe for einskiltbøndar om det vert 
ein svært stor avgang av lam i surne 
buskapar. Det vIlle knapt merkast, 
fordi det for staten ville jamne seg ut 
med dei buskapar som ikkje har av
gang. På denne måten ville ikkje na
turleg avgang på beite bli oppfatta 
som lønnstap. Det blir forbrukaren 
som betaler den eigenlege kostnaden 
ved å produsere saukjøt, men staten 
må råde over gjennomsnitts-avgangen 
ved å regulere veidar-stammene. 

Lamma vil vera bondens eige så 
lenge han har stellet og rår med dei i 
fjøset. Når beitetida kjem, blir lamma 
statens eige og ansvar, og omlag som 
ein sel smågris til slaktegris-produsen
ten. Det er eit «problem» her at 
lamma må fylgje mora heilt til haus
ten, slik at det blir blanda eige i sau
flokken, men ordninga kan vel tillem
past. Betalinga for vår-lam kan korri
gerast for middels slaktevekt for lam 
frå bondens buskap over ei treårs
periode, og bonden må ha gjenkjøps
rett for eigne lam til påsetting. 

Ein naturleg avgang av vaksne 
sauer må ireknast prisen på kjøt, slik 
at det blir midlar til å lage trygde
ordning. Denne må gjelde anten det er 
eitt eller mange dyr i avgang og utan 
omsyn til tapsårsak. Det må stillast be
stemte krav til sankelaga. Staten må 
forske i taps-årsakene for å få bukt 
med tjuv-slakting og jagande hundar 
slik at veidarane ikkje blir lasta for 
slikt. Men trygdeordninga bør ikkje 
gjelde når utvals-vonene i avlen blir 
mindre som fylgje av stor lamme
avgang. Slikt bør ein tåle. 

Senk risikoen ved å 
minke innsatsen bak kvar sau 
Sjølv om investerings-trongen og ar
beids-forbruket i sauhaldet er etter 
måten lite, så skjer det ein over-innsats 
i sauhaldets husdyrdel. Desse «inves
teringane» i kvart sauliv før vår
sleppet fører til at eit sautap kjennest 
tungt, og samfunnet blir belasta med 
store erstatningar. 

r viltstellet er det knytta innsats 
mest berre til sank av slaktedyr om 
hausten, og beitetap vil knapt merkast. 
Det er ikkje slik vi skal stelle sauen, 

for han kan trenge stell om vinteren, 
og vi vil gjerne ha større avkastning av 
buskapen enn av viltstammer. Men si
dan grunnprinsippet også i sauhaldet 
er utmarks-produksjon, vil vi vera tent 
med ein mellomting mellom viltstell 
og ei stendig meir husdyr-prega næ
ring. Noko av over-innsatsen kan vel 
fjernast utan at lammetal og slaktevekt 
går ned i avgjerande grad. Eg skal 
nem ne to døme på slik ekstra-innsats: 

Kraftfor blir gjeve for å auke lam
metalet litt for å gjera lamma meir 
kraftige til å gå i gang med beitet. 
Kanskje trengst det tilskotsfOr også på 
grunn av sterk kunstgjødsling og få 
planteslag som gjer vinterhøyet man
gelfullt. Sauen er ein jortar (drøvtyg
gjar) som vel skal kunne greie seg med 
turrgras og innslag av kvistar og knop
par om vinteren. Kanskje bør kvist 
med vinterknoppar erstatte litt av 
høyet for å få rett nærings-samanset
ting? 

I moderne sauhald må ein stå i sau
fjøset dag og natt i nokre veker under 
lamminga. Det er forkasteleg å avle 
fram sauraser som i stor grad er av
hengig av menneske-hjelp for å greie 
lamminga bra. Slikt blir da ikkje dyr, 
men produksjons-maskiner. Slik avl 
har og ei moralsk side som samfunnet 
snarast bør taka opp til drøfting. Det 
same gjeld unødige fødsels-lidingar. 
Som andre dyreslag bør sauen helst 
vilja vera for seg sjølv under fødselen! 

Sauhald er fyrst politikk, 

dernest anvendt forskning og 

økonomi 

Dersom det i middel er 1,3 lam pr. 

søye, blir ein flokk på 40 vinterfOra 
sauer til vel 90 med stort og smått om 
våren. Blir 50 burte på beite, kan vi 
ikkje hauste noko overskot, og det er 
inga næring. Men med 8 % avgang av 
vaksne (3 stk) og 15 % avgang av lam 
(8 stk), vil 80 sauer koma ned att, og 
det har vore ein tilvekst i sautalet på 
100 %. Er den middels slaktevekta 15 
kg, vil flokken gjeva oss 600 kg kjøt. 
Dette er ikkje dagens sau-næring nøgd 
med. Den dobbelte kjøtmengda og vel 
så det er mogleg, og bak sau hal dets 
økonomi ligg det ein nærings-politikk 
som går ut på maksimal avkastning. 
Arbeidet for dette er godt organisert i 
beste meining med økonomisk 

«tvang», og blandt gamle sau-bøndar, 
faglege ekspertar og høge tillitsfolk 
kan det irritere at kven som helst byr
jar å bry seg. 

Men eg vonar at det økopolitiske 
fotfolket ikkje vil lata seg døyve av 
ekspertar og eksisterande ordningar i 
naturøydar-samfunnet. Det er lett å 
vise attende mine framlegg dersom ein 
einast tek utgangspunkt i dei ordnin
gar som rår, og ein ikkje godtek prin
sippet ærefrykt for alt liv fordi ein 
berre ser sau. Det blir straks verre å 
vise det attende dersom ein reknar 
med at også medskapningen skal ha 
liv og framtid. Da må vi fjerne grunn
laget for veidar-hetsen. Innlegget mitt 
er fyrst og fremst eit bidrag til åsetja 
målsetting og utviklingsretning for 
sauhaldet under debatt, og i så måte 
bør det interessere (øko-)politikare vel 
så mykje som (maskinvekst-)økono
mar. 

Vi kan ikkje sjå på sauen som eit 
reint husdyr! 0kopolitikken må gjera 
ein grense-oppgang i saunæringa og 
endre målet. Deretter blir det eks p er
tane si oppgave å søke etter økono
miske ordningar og forske i hjelperå
der som gjer at slaktevekt og vår
lamtal av meir naturleg storleik, samt 
ein avgang på naturbeite som svingar 
kring eit «naturleg gjennomsnitts
nivå» kan utnyttast på ein måte som 
er lønnsam for bonden. 

Den minka avkastninga av kjøt vil 
vonleg svare til frigjeven innsats for 
andre produksjonar, til dømes til kjøt
produksjon på storfe. Allsidig drift 
har ikkje i same grad masseproduksjo
nens fordelar, men i vårt spesialist
samfunn er det vel og forsømt for
sking i arbeids-forenkling og i lite ka
pital-krevjande teknologi som kan 
gjeva den meir allsidige gardsdrifta 
betre timelønn. 

Framlegga mine tykjest sprike. Men 
dei opphevar ikkje einannan. Om eg 
vil dele utmarka i saufjell og villmark, 
så bør saufjellet vera mest mogleg vill
mark, noko som fordrar villmarks
eigenskapar i sauen. Og sjølv om vi får 
til ei ordning med sal av vår-lam til 
staten, så bør likevel ei rettleiartenest 
fråråde einsidig saudrift, fordi bonden 
framleis må ha stamdyra sine i ei lune
funn utmark. Folk må ikkje stelle seg 
slik at ein må leve berre av sau. Det 
gjer ikkje eingong jerven. l* 
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Energikonsulent Kontorassistent 

Kjell S. Gulbrandsen 
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Magne Midttun 
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Marit ;)keaSmO Sylvi Struksnes Roar Sæther 
Sentralbord. medlemsInf sekretær, red. Kontorsjef 
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NYE 
BØKER 
Noe å ta vare på 

Dette er en bok som jeg liker - «Ta 
vare på Oslo» av Truls Aslaksby og 
Morten Krogstad. Den er laget på 
grunnlag av Dagbladets og Oslo Arki
tektforenings fotokonkurranse som 
hadde som mål å få fram bildet av det 
truede Oslo, det spesielle Oslo - kOlt 
sagt det Oslo vi gjerne ser vernet. Fo
tokonkurransen ble en enorm suksess. 
Alle var plutselig glad i Oslo, ennå så 
forhatt og forlatt den virker i enkelte 
situasjon, for eksempel når det skal 
fattes vedtak i bystyret om riving av 
gamle bygninger. Nostalgi? Nei! Sunn 
fornuft og opprør mot betongkolosse
nes ødeleggende virkning på gode by
miljø. Det er to slags mennesketyper 
som bor i Oslo. Den ene ser ikke byen 
for bare penger, og den andre er glad 
i Oslo. Jeg er overbevist om at folk 
flest med tilknytning til Oslo tilhører 
den typen som er glad i byen. For 
merkelig nok, tross all tidligere ampu
tasjon og utbyggeiseslyst bærer Oslo 
ennå preg av personlighet. Ett av bo
kas koseligste bilder er Kim Harts 
bilde på side 118, fra basarene bak 
Domkirken. To frodige kransebindere 
over kaffekoppen, en solvarm som
merdag, innrammet av gammel mur
stein og buede portaler med gammelt 
glass og usikt mot Domkirkens 
«grønne lund». Boka forteller at basa
ren bak Domkirken opprinnelig var 
slakterboder som skulle få kjøttomset
ningen inn i mer hygienisk betryg
gende former enn ut på Stortovet, der 
fluene hadde kort vei fra hestelorten 
opp til kjøttskrottene. Verdt å verne? 
Ja! som melkebutikken på Sagene, 
oppgangen i Bygdøy alle 17 og trikke
skinnene med brosteininnfatning. 
Men det haster, enten Oslohjertet lig
ger på Vålerenga eller på Frogner. 

Boka omtaler mange bygninger 
som «må» rives. En av dem er nå re
vet. «Eventyrgården» i Kristian rvs 
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gate oppført 1873 av Schrimer for 
« Mechanicus» Blunck, er ifølge boka 
et stykke industrihistorie og middelal
derinspirert arkitektur som må vike 
for inngangen til Det Norske Teatrets 
nybygg. 

Lyspunkter? Ja. Det blåser en reha
biliteringsvind - tross all rivelyst. Ro
senborggata 3 er nevnt som eksempel, 
der Fagerborg Menighet ble overtalt 
til å bevare, istedenfor å rive. (Ikke 
alle menigheter lar seg overtale til 
slikt!) Arkitekten Eivind Eriksen fant 
fort ut at menigheten sparte over 2 
millioner kroner på å benytte den 
eksisterende bygning istedet for å 
bygge et helt nytt hus. Nå står Rosen
borgen der - lys og gammelrosa i 
farge som et verdifullt innslag i miljøet 
mellom Fagerborg og Uranienborg. 

Mangler ved boka ? Ja. I en bok om 
Oslo kan man ikke få med alt, men jeg 
savner trærnes betydning i nærmiljøet. 
Oslo har mange trær, men det blir 
færre av dem etterhvert som gammelt 
miljø rives opp. Forslag: en treplan 
for Oslo der alle trær i bymiljøet i 
prinsippet må vernes. 

Kan vi gjøre noe ? Ja. Naturvernfor
bundets kretsforening for Oslo og 
Akershus, Østlandske Naturvernfor
ening, bør snarest etablere et Oslo 
Natur- og Miljøvern. Foreningen har 
rundt 4000 medlemmer i Oslo som 
burde kunne mobiliseres til å ta vare 
på byen. 

Truls Aslaksby og Morten 
Krogstad: Ta vare på Oslo. 

Universitetsforlaget. 

Sylvi Struksnes. 

BOK OM ENERGI
SPARING 
Energispørsmålene står i fokus som 
aldri før, og energimeldinger og bøker 
skrives på løpende bånd. Problemene 
må løses og svært mange har løsnin
ger, om enn noe forskjellige etter 
hvilke forutsetninger man har gått ut 
fra. Olav Benestad, energikonsulent i 
Norges Naturvernforbund, har selv
sagt sin løsning og sin bok, «Energi og 
energiøkonomisering», som har fått 
offentlig støtte av Olje- og energide
partementet og er laget for Rådet for 
natur og miljøfag ved Universitetet i 

Oslo. Benestads løsning på energipro
blemene ligger i boktittelen, og ved en 
rask titt gjennom bokas 160 sider blir 
man overbevist energisparer. 

Vi kan spare vassdrag ved å isolere, 
gjenvinne varme, bruke varmepum
per, ta i bruk solpaneler, termostat
styre vår elektriske boligoppvarming 
og mye, mye mer. Benestad forteller 
ved hjelp av rapporter og mange tall 
og regnestykker at dette er fullt ut rea
listisk idag. Om man broderer på alle 
energisparealternativene for Norge, 
kan vi spare energi tilsvarende 31 mil
liarder kilowattimer (TWh) innen år 
2000. Og dette tallet er faktisk på 
høyde med den energimengde hele 
vår kraftkrevende industri bruker. En
ergisparing i industrien alene ved bed
ring av industriprosesser, utnyttelse av 
spillvarme, tilbakeføring av avfall til 
industriprosessen osv., foruten utnyt
telse av landets samlede husholdnings
avfall tilsvarer halvparten av energi
bruken i boligsektoren, nemlig 17 
TWh. Derfor, om industrien vil, om 
samfunnet vil, om Olje og energide
partementet vil , om du og jeg vil , om 
de politiske partiene vil - ja så kan vi 
spare vassdrag idag ved hjelp av øko
nomisering. 

Derfor er dette en viktig bok. Ikke 
fordi det Benestad sier ikke har blitt 
sagt før, men fordi han konkretiserer 
mulighetene. At folk flest vil få endel 
problemer med å lese boka sier seg 
nok sjøl med så mange og vanskelige 
regnestykker og uttrykk og med et så
vidt høyt teknisk tilsnitt. Jeg antar at 
boka er rettet mot fagfolk både innen
for og utenfor byråkratiet, studenter 
og naturvernere med detaljinteresse 
for energisparing. Det er fornuftig nok 
laget studieplan på boka og selv om en 
del av regnestykkene i planen går meg 
hus forbi vil sikkert mange av Natur
vernforbundets medlemmer ha stor 
interesse av å delta i en studiering på 
denne boka. Boka er gjennomillustrert 
av Arne Borring. 

Olav Benestad: Energi og energi
økonomisering MiljøØko 

SES 

BOK OM LIKEVEKT
SAMFUNNET 
Overvekt eller likevekt? spør O/av Be



nesfad i sin bok om industrivekstsam
funnets sammenbrudd, med skisse av 
et nytt likevektssamfunn. Og dermed 
beveger Benestad seg inn på et av ti
dens vanskeligste emner: hvordan 
skape et likevektsamfunn ? Som 
grunnlag for sine meninger om dette, 
gjennomgår Benestad de viktigste 
økologiske prinsipper, samfunnsut
viklingen fram til idag, kreftene bak 
industrivekstsamfunnes utvikling og 
de psykiske og sosiale problemer for
bundet med et slikt samfunn. Person
lig mener jeg at kapitlet om de psy
kiske og sosiale problemer som følge 
av ekstrem økonomisk vekst, er det 
som gir naturvernet et utvidet per
spektiv. Gjennom dagens samfunns
struktur med store pressområder, dra
bantbyer og kontaktløshet øker de 
psykiske lidelsene sterkt. Undersøkel
ser foretatt i en drabantby i Oslo viser 
at 20 prosent av beboerne her har vært 
til behandling hos psykiater, omkring 
15 prosent mente at de var på randen 
av nervøst sammenbrudd og rundt 50 
prosent mente at de var «nervøse». 
Karakteristisk nok mente hele 40 pro
sent at strøket var et dårlig sted for 
barn å vokse opp i. Tallene var langt 
lavere i såkalte etablerte bystrøk. Be
nestad mener å ha belegg for at det er 
industrisamfunnet, der ingen lenger 
bryr seg om andre, som er årsaken til 
denne utviklingen. Han underslår 
ikke at småbymiljøet og de gjennom
siktige lokalsamfunn har sine klart 
uheldige sider. Men også her kan Be
nestad referere til undersøkelser som 
viser at folk heller vil bo på hjemstedet 
enn å flytte til et pressområde. 

Men hvordan skape likevekt? 
Skape et samfunn i balanse der man 
tar hensyn til natur og mennesker? Be
nestad har spandert hele fem kapitler 
om dette. I kapittel 5 kommer han inn 
på likevektsamfunnets økonomiske 
politikk der hovedprinsippet, såvidt 
jeg kan forstå, er at Norge må bryte 
med det internasjonale frihandelssys
temet og innføre en mer skjermet øko
nomi. Dette betinger økt grad av sjøl
berging, ikke bare når det gjelder pri
mærnæringene men også i andre næ
ringer som dekker grunnleggende be
hov. Et brudd med frihandelssystemet 
er, etter Benestads mening, ikke det 
samme som isolasjonisme og protek
sjonisme. I likevektsamfunnet skal 

Slik hadde vi det i 1979 ... 

Av Hans 1. Engan 
Årsmelding og regnskap for 1979 
ble sluttbehandlet i landsstyret 23 . 
februar 1980. Og rapportene over 
forrige års virksomhet vil som van
lig bli framlagt til eventuell god
kjenning på årets representant
skapsmøte. Men våre medlemmer 
har naturligvis allerede nå krav på 
en kortfattet oversikt over hvordan 
det står til -. 

Årsmeldingen for 1979 er blitt 
utarbeidet meget fyldig, og gir god 
oversikt over virksomheten på Na
turvernforbundets forskjellige ar
beidsområder. Generelt må man ha 
lov til å si at året som gikk har vært 
preget av store arbeidsoppgaver og 
god aktivitet. Gledelig nok har vi 
også kunnet se positive resultater 
av arbeidet på en rekke felter. Men 
aktiviteten har lagt et betydelig ar
beidspress på alle ledd i organisa
sjonen, ikke minst på de fast an
satte. 

Økonomien var som vanlig be
kymringsfull ved årets begynnelse, 
men medlemskontingentene og 
statsbidraget, og ikke minst bidrag 
og gaver fra medlemmer og sympa
tisører, gjorde at vi til slutt kom ut 
av året på en god måte. Av et totalt 
sluttregnskap på ca. 2,3 mill. kro
ner kom vi ut med et lite overskudd 
på 2000 kroner, som da kunne gå 
til en liten avskrivning på tidligere 
underbalanse. Vi har også kunnet 
overføre ca. 100000 kroner av ga
ver til Alta-rettssaken til neste års 
budsjett, ettersom dette er midler 

lønnsnivået være jevnt. Benestad tror 
bare på folkekravet i denne forbindel
sen, da de som sitter med makten ikke 
vil regulere inntektene ut fra helt per
sonlige forutsetninger. Men makten 
sitter vel ikke bare i Regjeringen og i 
næringslivsorganisasjonene. Også ar
beidstakerorganisasjonene har litt å si. 
Det er nettopp disse organisasjonene 
Benestad fremhever som vesentlige 
noe senere i boka når det gjelder orga
nisasjonenes ansvar for livsmiljøet. 
cas-arbeiderne er særlig omtalt. 

Boka til Benestad er en begynnelse, 
et debattinnlegg for det likevektsam

som er spesielt innsamlet, og som 
kun blir brukt til denne saken. 
Medlemmenes kontingenter og ga
ver forøvrig har ikke gått til dette 
formål. Vi er heller ikke blitt tvun
get til å bruke av testamentariske 
gaver til daglig drift. Slike gaver 
skal så langt det er mulig gå til 
fondsavsetninger eller til store og 
og konkrete merkesteiner i natur
vernarbeidet. 

Medlemstilgangen har vært bra i 
året som gikk. Til tross for at det 
ikke ble satt igang store og lands
omfattende verveaksjoner, ble det 
en nettoøkning på ca. 1500 med
lemmer. Dette skyldes fortsatt først 
og fremst at medlemmene rundt 
omkring i landet verver nye med
lemmer gjennom talongene i Norsk 
Natur. Jeg har sagt det før, og jeg 
sier det på nytt: - Dette arbeidet er 
av uvurderlig stor betydning for 
naturvernsaken og for Norges Na
turvernforbund. Og i år blir det nye 
og meget vakre vervepremier! På 
vegne av landsstyret vil jeg nok en 
gang takke alle dem som gjorde en 
innsats for Naturvernforbundet! -
Og støtten varer vel ved- - -? 

Årsmeldingen for 1979 presente
res som en relativt stor trykksak. 
Denne inneholder også regnskapet 
for dette året. Bl.a. av økonomiske 
grunner er det umulig å sende den 
til alle våre medlemmer. Men alle 
som ønsker det vil fi). den tilsendt 
ved henvendelse til sekretariatet i 
Oslo. 

funnet vi vet må komme om vi skal 
sikre de verdier naturvernet slåss for. 
Enig eller ikke med Benestad, en dis
kusjon med boka hans som grunnlag 
kan i hvert fall skyve oss noe nærmere 
likevektsamfunnet. 

Olav Benestad: Overvekt eller 
likevekt? MiljøØko 

SES 

Begge bøkene bestilles gjennom Olav 

Benestad, Norges Naturvernforbund, 

Postboks 8268 - Hammersborg, 

Oslo l. 
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Naturvernforbundets emblem som anheng i 
sølv - 10 medlemmer 

DETIEER 
VERVE
PREMIENE 

Kniv fra karasjok - /5 medlemmer 
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Neverbunt fra Tlysil 
4-5 medlemmer 

Glass medforbundets 
emblem - 6-7 
medlemmer 

Keramikkopp i storfor
mat, med forbundets 
emblem - 8-9 
medlemmer 



i HERER 
PREMIELISTEN 
Premieverving 
med helt nye og spesielle pr~mier som nok vil vekke verve
lyst hos noen og enhver ... 

Premiene gjelder for vervede hovedmedlemmer - men 2 fa
miliemedlemmer regnes som ett hovedmedlem. 
l nytt medlem ...... : Et stoffmerke, Norges Natur

vernforbund 
2 og 3 nye medlemmer: Fossekall (Norges nasjonalfugl), 

tresnitt av Eivind Struksnes 

4 og 5 nye medlemmer 	En neverbutt, laget av Koll 
Granli, Trysil 

6 og 7 nye medlemmer 	Et glass, type Tangen fra Hade
lands Glassverk 

8 og 9 nye medlemmer 	En stor keramikk-kopp (te/ des
sert/ suppe), laget av Pille og Ve
gard, Fredrikstad 
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10 nye medlemmer .. : 	 Naturvernforbundets emblem 
sølv utførelse som an heng (leveres 
uten kjede) 

15 nye medlemmer .. : 	 En kniv, laget av knivsmed Isak 
Strømeng, Karasjok 

'20 nye medlemmer . . : En ryggsekk fra lill-Sport 
25 nye medlemmer .. : En akvarell av Sissel Gjersum. 

(Akvarellene er benyttet som il
lustrasjon i Norsk Natur) 

Slik verver du: 
Verve kortet finner du på siste omslagsside i Norsk Natur. 
her fører du opp navn og adresse på de personer som ver
ves som nye medlemmer. 

NB! Husk å angi hovedmedlem/ familiemedlem. 
Kortet sendes så til oss. Portoen betaler vi. Straks vi har 

mottatt kortet sender vi ut Norsk Natur til de nye medlem
mene! 

Innbetaling av kontingent: 
For å få premie må du ta inn kontingenten for de nye 
medlemmene og sende den til oss. 

Kontingent for hovedmedlemmer er kr. 50,- inkl. Norsk 
Natur, for familiemedlemmer kr. 10,-
Kontingenten sendes inn over postgiro 5094602 eller 

bankgiro 6001-05-70835 
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ULF HAFSTEN: 

N aturvemets århundre 
Når fikk du sist så nye naturvern for 14 kroner? En 
bok til å bruke! 

Alle snakker om økologi 
- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen 
gir klar beskjed. En lettlest og oversiktlig innføring i 
det fagområdet som er selve grunnlaget for natur
vernarbeidet. 
Perarvid Skoog: «Økologi». 40 s. Format AS. Pris kr. 
15,-. 

Naturvernets historie i Norge 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om natur
vern i Norge? Da anbefaler vi denne. Pris kr. 65,-. 

BREDO BERNTSEN: 

For de nest minste 
har Naturvernforbundet utgitt « Den første natur
boka», en enkel innføring i økologi , bygd på tegne
serieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn. Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/ foreldre. 
Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 s. For
mat A4. Pris kr. 10,-. 

o o .. na ogsa som 
sto ffm erke 
- nydelig brodert i 
to grønnfarger 
- noe å ha i ryggsek
ken, vindjakka, 
anorakken osv. 

Diameter 7,5 cm -
Pris kr. 10,-. 

Det regner fortsatt 
svovel 
og løsningen på problemene omkring sur nedbør er 
fortsatt fjern. Men ved hjelp av denne boka er det i 
alle fall ikke noe problem å sette seg inn i saken! 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 
50 s. Format AS. Kr. 13,-. 

-PLANT 
VIKING JOURNEY TO HAPINESS 
TRAIN JOURNEYS IN VIKING LANDS 
SPIRIT OF THE NORTHERN SKIES 
IDEAS AND IDEALS 
or 4 books for 60 Kr.N. 
Please write to Terry Plant, 
Il, Lyndhurst Avenue, 

20 Kr. 
20 Kr. 
15 Kr. 
10 Kr. 

KINGSKERSWELL  Newton Abbot, Devon, England. 

BOOKS FROM TERRY 

BREDO BERNTSEN: 
Naturvernets historie i Norge 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges 
Naturvernforbund. 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om 
naturvern i Norge? Da anbefaler vi denne, til med
lemspris kr. 65,-. 

«NATUR I VESTFOLD» 1980 
Vestfold Naturvern er kommet med sin tredje årbok, som 
vanlig med rikt og variert innhold om naturen i fylket. 

Forbundet har boka på lager. 

Pris kr. 25,-. 

Billig og godt 
Restopplaget av noen eldre NN-publikasjoner sel
ges ekstra rimelig: 
«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» (1972). 352 s. 
Format A4. Kr. 20,- (før kr. 77,-). 
«Litteratur og natun) (1972) Kjøp den sammen med 
det nyutgitte supplement! 96 s. Format AS. Kr. 5,
(før kr. 16,-) 
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STØTT «AKSJON 
ROVFUGL» 
- kjøp merker! 

Nytt klebemerke (5 cm), 
sett cl 5 stk. kr. 10,-. 
Nytt stoffmerke (8 cm) kr. 10,-. 

Som sitter på alt (nesten) 
i brunt og grønt på hvit bunn. Dia

meter 8,5 cm. 

Sett it 4 stk. kr. 10,

.. ennå noen 
eksemplarerlat ur- ** igjen. - Pris kr. 38,

kalenderen 

«Ringen stulles» 

«KORT OG GODT» 
Prospektkort av Morten M. 
Kristiansen. 9 forskjellige kort 
med rask belysning av natur- og 
miljøvernproblemer. 
Kr. 10. -. 

Ny re- .. og den 
fleks... gode gamle 
brun ugle på i advarende 
hvit bunn. Dia rødt. 8,5 x 10,5 
meter 6,5 cm. cm. 
Sett it 5 stk. Sett it 5 stk. 
kr. 20,- kr. 18,-

Klebemerke 

med forbundets emblem i grønt, fo

religger i to utgaver - begge i format 

9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10,-


Medlemsnålen 

De fem store 
- nå i tresnitt av Eivind Struksnes . 
Velg mellom bjørn, ulv, jerv, gaupe 
og oter - eller kjøp alle. 

Farge rustbrun på hvitt. 
Format ca. 20 x 25 cm. 
Pris pr. stk. kr. 35,-. 
Pris for hele serien 
5 stk. kr. 150,- . 

Stikk innom, telefoner eller bruk bestillingskupongen på side 62 
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1 

«Indianer
brevet» 
- høvding Seathls 
berømte henven
delse til den ameri
kanske presidenten 
- foreligger nå på 
et vakkert korres
pondansekort 
med akvarell av 
SISSEL 
GJERSUM 
Format A5 
Sett i 5 kort med 
konvolutter 
kr. 35,-. 

Olje eller 
fisk? 
Aksjonsplakat 
fra «Alternat iv 01
jedebatt». 
Tegnet av Rune 
1. Andersson. Fire
fargetrykk. 
Format 50 x 50 
cm. Pris kr. 15, 

BRUSHANELEIK 
Fargelitografi av Vivian Zahl Olsen. 
Opplag 250 eks. (nummererte og signerte). 
Format 40 x 60 cm. Pris kr. 300,-. 

60 

, 

.?'fJ 
Vassdrags
vern! 
Plakat «Vass
dragsvern» tegnet i 
fire farger av Morten 
M. Kristiansen. Et 
muntert uttrykk 
for vassdragenes 
mange funksjoner i 
menneskets miljø 
med vassd rags
utbyggeren som Iy
sesl ukker. 
Format: 60 x 90 
cm. - Pris kr. 
30, 

. 



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,-. 

En fullt utvokst gaupe 


- Nordens store katt i full størrelse - plakatfonnat 125 
x 83 cm - tegnet av Eivind Struksnes - for kr. 50,

NASJONAL
PARKENE 

I denne prospektkortserien pre

senteres 9 av våre nasjonalparker 

- (Øvre Dividal, Anderdalen, 

Rago, Børgefjell , Dovrefjell , Ron

dane, Femundsmarka, Gutulia og 

Onntjernkampen). Vanlig kort

format. 

Kortene selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie il 9 forskjellige kort 

kr. 12,-. 


VINTERKORT! 
Våre julekort er like gode som vinterkort ! 
Sett fl 9 dobbelte kort med forskjellige vintennotiver 
med konvolutter - kr. 38,
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TIL 
NORGES NATU RVER NFO RB UND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I 

TLF. SALG: 
33 1027 

POSTG IRO 2362259 (gjelde r bare sa lget) - BAN KG IR O 600 1. 05.70~35 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 

NB ! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr ette r fø lge nde sa tser: 

Samlet kjøp for inntil 
Samlet kjøp for inntil 
Samlet kjøp for over 

kr. 15 
kr. 40
kr. 40

- , gebyr kr. 2,
, - , gebyr kr. 4, 
, - , gebyr kr. 6, -

Navn: 

Adresse: 

Poststed: ... 

NB! HI/sk å allgi betalillgsmåte ved bestillillg. De som ikke gjør det vil få bestilte varer tilselldt pr. oppkrav. 

o Det sa mlede beløp i kr. ... . (i nklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ sendes sa mt idig pr. ba nkgiro/ postgiro/postanv isni ng. 
(Stryk det som ikke passer!) 

O Jeg/vi ø nsker å beta le mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

Ved eII /lI 'er illllbewlillg, relll1/igst skrir lira betolillgell gielder t Og husk - rask og riktig ekspederillg er orhellgig ill ' at bestilleren hartrdeJig /{(fI '1I og adresse. 

Varen r. Antall Va re Beløp VarenL Antall Vare Beløp 

100 eks. « Na turka lenderen 1980" il kr.38,  tils. kr. :;0<> 
eks. «Naturkalenderen 1979" ,i kr. 15.  tils. kr. 

10 1 eks. Plakat «Fjellbakkestjerne» il kr. 20. t ils. kr. 307 
102 eks. Plakat «Svalestjert » il kr. 20. - ti Is. kr. 
103 eks. Plakat « Perleugle» il kr. 20. - til s. kr. 
104 eks. Plakat « Rådyrkalv» il kr. 20.  tils. kr. 400 
105 eks. Plakat «Ga upe» ( E. Struksnes) 401 

il kr. 50. - tils. kr. 402 
106 eks. Plakat «Olje eller fisk o" (Rune 403 

Anderson} il kr. 15. - tils. kr. 404 
107 eks. Plakat «Vassdragsvern» (Morten 

M. Kristiansen) il kr. 30. ti ls. kr. 
405 

200 ... sett Prospektkortserie « Kort og godt » (Mor-
ten M. Kristiansen) a kr. lO. -. sett 
il 9 stk. tils. kr. 

500 

20 1 sett Prospektkortse ri e «Nasjo nal parker» 
il kr. 12.  . selt a9 st k. tils. kr. 

sal 

202 sett Vinterkort (Norske Na turfotografer) 
,\ kr. 38,  sett il 9 stk. tils. kr. 

502 

203 sett <<India nerbrevet» il kr. 35.- sett i15stk. tils. kr. 
503 

300 eks. Stoff merke «Norges Natu rve rn 504 
forbund» il kr. 10.  tils. kr. 

301 selt Sett il 4 stk . klebemerker «Norges 505 
Nat urve rnforbund» a kr. 10,  tils. kr. 506 

302 eks. Mec1 lemsn:ti i sø lv ,i kr. 10.  t ils. kr. 507 
30.~ eks. Medlems n,ti i gu ll il kr. 20. t ils. kr. 508 
304 sett Sett il 5 st k. sy-p'l-refleks «Un na meg» 

il kr. 18.  tils. kr. 509 
305 selt Set l it 5 st k. sy-p:l-refleks «rund » SlO 

il kr. 20. tils. kr. 
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eh. Slollmcrkc «/\ bjon Rovfugl» 
il kr. 10. - ti l,. kr. 

seil SCIt "1 5 stk. klchcmc rker «Aksjon 
Ro\'rug l» ,'I kr. 10. - tils. kr. 

eks. Tresnilt bjørn (E. Struksnes) il kr. 35. - tils. kr. 
eks. Tresn itt ulv (E. Struksnes) il kr. 35. - tils. kr. 
eks. Tresnitt gaupe (E. Struksnes) il kr. 35.- tils. kr. 
eks. Tresnilt jerv (E. Struksnes) il kr. 35. - tils. kr. 
eks. Tresnitt oter (E. Struksnes) il kr. 35.- tils. kr. 
sett Sett a 5 stk . tresni tt (bjørn. ul v. ga upe. 

jerv. oter) il kr. 150. - tils. kr. 
eks. Litografi « Brusllaneleik» (V ivian Zah l 

Olsen) a kr. 300.- til s. kr. 

eks. U. Hafsten «Nat urve rnets :I rhundre» 
il kr. 14. - tils. kr. 

eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natur)) l 
,1 kr. 5.- tils. kr. 

eks. Bredo Berntsen « Litteratur om 
nmursupplement» il kr. 15.- tils. kr. 

eks. A-I. Jansen «Hvem gjør hva i natur- og 
miljøve rn et» il kr. 20. - ti ls. kr. 

eks. M. Segnestam «Den første natu rboka» 
il kr. 10.- tils. kr. 

eks. Pera rvid Skog «Økologi» a kr. 15. - tils. kr. 
eks. Odd va r Skre «Sur nedbør» il kr. 13.- tils. kr. 
eks. <<I ngen kraftkrise i No rge il kr. 10. - tils. kr. 
eks. Bredo Bernt sen «Na turvernets historie i 

Norge» il kr. 65, - tils. kr. 
eks. H. Solheim «O lje eller fisk o» il kr. 24, - til s. kr. 
eks. Bryne/Garn~sjordet /Hoset h Parr. 

«Energi . miljø og sa mfunn » il kr. 60. - tils. kr. 



Dette kortet gir ikke .
premie 
men brukes av dem som vil gjøre Natur
vernforbundet en tjeneste, men som selv 
ikke vil gå til direkte verving. 

På dette kortet føres opp navn på per
soner som kan tenkes å ville bli medlem
mer av forbundet. 

Send prøveeksemplar av Norsk Natur og annet 
materiell til : 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: 


Adresse : .. .. ..... . 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : . . . 


Poststed : 


Navn : . .. 


Adresse : 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


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


Premiekort 
Dette kortet brukes bare når du verver 
nye medlemmer, og når du selv tar inn 
kontingenten for disse og sender inn kon 
tingentbeløpet til Naturvernforbundet. 

Kontingentsatser for 1980: 

kr. 50,- for hovedmedlemmer (inkl. Norsk 

Natur) 

kr. 10, - for familiemedlemmer (hovedmedlems 

ektefelle eller hjemmeværende barn under 25 år) 

kr. 1000,- for livsvarig medlemsskap for hoved 

medlem. 


+ 	Kortet klippes ut og sendes forbundet . 
+ 	Portoen er betalt av oss . 
+ 	 Kontingentbeløpet for de nye medlemmene 

sendes over 
postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05.70835 

+ 	Når vi har mottatt kontingentbeløpet sender vi 
premien til deg. 

Navn : 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse : .... ... . . . 

Poststed : 

Navn: .. 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse : 

Poststed: 

Navn : .. 

Adresse : 

Poststed : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed : 
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