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Takk fra meg 

Det går mot vår. Og våren er for
nyelsens tid. - Slik også i vår or
ganisasjon, der landsmøtet bl.a. 
velger landsstyrets sammenset
ning. 

Under landsmøtet 1981 er det 
formannsvalg. Jeg stiller ikke til 
gjenvalg, og ny formann skal vel
ges. La meg i den sammenheng si 
at jeg hele tiden har hatt klart for 
meg hvor langt løpet skulle være. 

Disse 3 årene har vært omtrent 
slik jeg hadde ventet det. Jeg var 
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klar over vær- og føreforhold på 
forhånd. 

Det har vært en travel - men 
givende - tid! Gledene vil bevares 
i minnet, - og eventuelle sorger 
og bekymringer har allerede blek
net. Jeg håper bare at jeg har kUfl
net bidra med min skjerv til vårt 
viktige arbeid. 

Jeg takker for det privilegium 
det har vært å få inneha et slikt 
verv i en slik organisasjon! Og jeg 
ønsker lykke til videre. 

Hans J. Engan 

Fjel/kurs for lærere 

Norges Naturvernforbund holder kurs 
for lærere i tiden 3.-8. august 1981. Kur
set har tittelen «Fjellnaturen vårt an
svar» og skal legges til Jotunheimen. 
Kurset skal gi deltakerne kunnskap om 
og forståelse for fjellnaturens mangfold, 
muligheter og sårbarhet. Deltakerne skal 
også tilegne seg metodisk kunnskap og 
erfaring med tanke på arbeid i skolen. 

Emner som vil bli berørt : Botanikk, 
zoologi, geologi, energiressurser, tu
risme, beite, jakt/ tiske, friluftsliv. 

Opphold betales av Norges Natur
vernforbund, reise av deltakerne. Kurs
avgift kr. 500. Bindende påmelding in
nen I. juni 1981 . Deltakerantallet er be
grenset. 

Søknad sendes: Norges Naturvernfor
bund, Postboks 8268, Hammersborg, 
Oslo I. Tlf. 33 1027. 

Det vil komme nærmere annonsering 
i Norsk Skoleblad, Skoleforum og i 
kurskatalogen for Statens Lærerkurs. 
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Bakom suser motorsagen 

Miljøverndepartementet skal ikke gjøre store sprell 
før det blir bølger av det. En informativ og samtidig 
munter, fargerik og interessevekkende plakatserie er 
nok til å gi gjenlyd i Stortinget. 

Serien består av åtte plakater som tilsammen viser 
fire naturtyper (kyst og strand, lavland og dalfører, 
skog, fjell). For hver naturtype er det to plakater - en 
som viser en slags idealtilstand der det rår tilnærmet 
harmoni mellom natur og menneskelig virksomhet, 
og en som viser hvordan moderne utnyttelse kan på
virke naturen . Det er meningen at serien bl.a. skal 
brukes i skolene. Der vil den gjøre god nytte for seg. 

Men ikke alle er enige i det. Tidsskriftet «Norsk 
Skogbruk» bruker 5 sider på kritikk mot skogplaka
ten. Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 
har sendt et felles brev til Miljøverndepartementet 
der den delen av serien som kommer inn på skogbruk 
(landbruk) karakteriseres som «forvrengt», «tenden
siøs» og «uvederheftig» . Og i Stortinget ble det før jul 
reist spørsmål om plakaten, mens en interpellasjon er 
bebudet. 

Det faller ikke lett å ta angrepene på plakaten al

Miniatyrutsni/l av den famøse plakat
serien - til venstre/ør, til høyre etter men
neskenes totale erobring .av landskapet. 

vorlig. Det er klart at hvis man setter på seg sterke 
briller med den rette fargen, da vil man finne «feil» i 
en populær og enkel fremstilling som denne. Men de 
som angriper plakaten må være klar over at hvis Mil
jøverndepartementet hadde valgt å dukke dypt ned i 
problemene og lage en detaljert og grundig fremstil
ling, da ville plakaten ha vist atskillig mer dyptgri
pende følger av de inngrepene det her er snakk om. 

Det som burde oppta oss i dag er hvordan man kan 
drive jord- og skogbruk med minst mulig uheldige, 
økologiske bivirkninger. En hvilken som helst form 
for naturutnyttelse har uheldige konsekvenser, i noen 
tilfelle betydningsløse, i andre tilfelle alvorlige. Å på
peke dette, som Miljøverndepartementet har gjort i 
sin plakatserie, innebærer ikke kritikk mot de nærin
gene som påvirker naturen. Kritikkverdig er det der
imot når de respektive næringene opptrer som om alt 
skulle være såre godt, og angriper dem som peker på 
at qet ikke er det. Det man oppnår på den måten er 
bare å forlenge veien fram mot en økologisk sett mer 
velfundert utnyttelse av naturressursene. ~ 
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Kraftutbygging og jordbruk Il: 

Tørke langs Glomma 

AV TRON SOOT-RYEN 
OG SVEIN TAKSDAL 

Folk som denne sommeren besøkte 
Glomma på strekningen fra Alvdal 
til Rena kunne undre seg over store 
steingrunner langs elvebreddene og 
hele elveleier som var helt uttørket. 
Samtidig høljet regnet ned. For dem 
som bor i området er ikke dette noe 
nytt. Fra 1971 har nemlig store vann
mengder blitt overført i tunnel fra 
Høyegga sør for Alvdal til Rena elv 
i Rendalen. Resultatet for dem som 
driver gardsbruk langs Norges leng
ste elv: Tørkeskader, tomme brøn
ner, og problemer med gjerder og 
båthold. 

Opp til 55 kubikkmeter vann kan 
overføres til Rendalen pr. sekund. 
Kraftselskapets eneste begrensning 

er at det hele tida skal slippes 10 ku
bikkmeter pr. sekund forbi dammen, 
og noe mer i vekstperioden dersom 
det er lite vann i elva lengre sør. Ved 
Rena samløper Rena elv med 
Glomma, og virkningene av overfø
ringen opphører. Når vannstanden 
synker, synker også grunnvannet, 
særlig på de frukbare elveslettene 
hvor jorda er nokså grov. 

Tørken merkes både på korn- og 
grasaviingene. Hvor mye de reduse
res avhenger både av jordtypen og 
nedbøren i vekstperioden. Men sak
kyndige har regnet ut at tapet bare 
på en del av strekningen tilsvarer 
400 mål fulldyrket jord. 

Det er særlig når vårflommen er 
definitivt over, i månedene juli og 
august at de store steingrunnene gri
ner mot oss, og forteller historien om 
vannet som før rant her. 

I sommer har det vært mye regn, 
så det ser ikke så verst ut, men kom 
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igjen en tørrsommer, da ser det trist 
ut på åkrene, sier Kåre Kjølhammar 
som er en av dem som lever av jorda 
og vannet. 

Flere steder i Glomma ligger det 
små dyrkbare øyer. Nå er flere av 
elveløpene helt uttørket. Eneste trøst 
for brukerne er at det er lettere å 
kjøre ut maskinene. De kan nemlig 
kjøres på elvebunnen. 

Dyra går til naboen 
Før dannet Glomma et naturlig 
gjerde for dyra. Nå må gjerder settes 
opp utover grunnene for å hindre at 
dyra går på elvebunnen over til na
boen. Ja, enkelte ganger kan dyra 
vasse tvers over elva. 

Men kraftverket kan stenges uten 
varsel, og det skjer i blant. Enten på 
grunn av tekniske problemer som 
det har vært en del av, eller av hen
synet til kraftbehovet. På kort tid sti
ger vannstanden. Båter driver av, 
gjerder som er satt opp utover rives 
ned, og gardbrukere som i god tro 
har kjørt traktoren over til øya kom
mer ikke tilbake. Kåre Kjølhammar 
er en av de mange som har gått gan
ske lei av å sette opp gjerder for sei
nere å plukke dem opp igjen lengre 
ned i elva. - Jeg er glad dyra mine 
ikke har oppdaget at det er mulig å 
vasse over elva også. Da ville de ha 
vært helt håpløst, sier han. 

Tomme brønner 
Brønner som er avhengige av vann
standen i elva blir mer eller mindre 
tomme utenom flomtida. Her har 
Glommens og Laagens Brukseier

forening, som står for utbygginga, 

stort sett erstattet skadene ved å bore 

dypere brønner eller skaffe annen 

vannforsyning. 


Solgt båten 

- Det er ingen vits i å ha båt lengre. 

Dette sier flere av dem som tidligere 

brukte båt enten til transport over 

elva eller bare for en rolig fisketur i 

kveldingen. Først må båten dras 

over de store steingrunnene, dernest 

er det kanskje ikke noe særlig vann å 

ta en rotur i. Fisk er det fortsatt en 

del av, sjøl om reguleringa har gjort 

det vanskeligere å få tak i den. Arsa

ken til at fisket fortsatt er brukbart 

enkelte steder langs elva, er det ak

tive oppdrett og utsettingsarbeidet 

som er drevet. 


Erstatning? 

I ti år har skjønnsretten behandlet 

erstatningene, og enda er ikke alt av

gjort. Kilovis med forskningsrap

porter og dokumenter ligger på ret

tens bord. Det meste i en såpass util

gjengelig form at folk flest har liten 

mulighet til å kikke juristene og eks

pertene i kortene. 


Kjølhammar, f.eks. får nå årlig 
800 kroner i erstatning for jordskade 
og gjerdehold. - Det er så bort i 
hampen at det ikke ligner noen ting, 
sier han . - Tidligere kunne jeg bruke 
vanningsanlegget med traktor
pumpe om det var tørt. Nå kanjegjo 
ikke la traktoren stå i vannkanten, 
om det plutselig skulle komme et ut
slipp fra Høyegga. 
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Sjøl om de fleste synes de har fått 

lite igjen for alle skadene, er ikke 
alle like misnøyde. Så varierer også 
erstatningsbeløp og skadeomfang 
mye fra sted til sted. Som en bonde 
sa: - Det er ikke de som har størst 
skader som har fått mest, men de 
som er størst i kjeften. 

Mange har fått tilskott til nytt van
ningsanlegg. Problemet er bare at 
anlegget koster 4-5 ganger så mye 
som erstatningsbeløpet. Det har de 
fleste ikke råd til. Selve skjønnsbe
handlinga har faktisk kostet like 
mye som det som er gitt i erstatnin
ger! 

- Rene bondefangeri 
Fallrettighetene ble kjøpt opp av 
Hedmark fylke i begynnelsen av 
1960-åra, før planene om utbygging 
var lagt fram. Folk kom rundt på 
gardene og tilbød noen tusen for 
hver fallmeter. - De fleste ble over
rumplet. De synes det var mye pen
ger på en gang, sier Kjølhammar. 80 
prosent ble kjøpt opp, og da kunne 
resten eksproprieres. De som fikk 
sine fallrettigheter ekspropriert ser 
nå ut til å få bedre betaling enn de 
som solgte frivillig. - Rene bonde
fangeri , er en vanlig kommentar fra 
folk vi snakket med. 

Bløff om flomsikring 
Ola H. Ophuus var kontaktmann 
mellom grunneierne og kraftselska
pet. - Jeg fikk opplyst at en regule
ring ville gi flomsikring, og dette for
talte jeg til de andre gardbrukerne. 
Nå viser det seg at når det er fare for 
skadeflom i Glomma og Rena er det 
ikke lov å føre over noe vann. Det er 
ille å vite at jeg har gått rundt og 
løyet, sier Ophuus, som nå er innbitt 
motstander av reguleringa. 

- Tenk at de kan gjøre noe slikt 
med Norges lengste elv, sier Kåre 
Kjølhammar. Han kan daglig se de 
store steingrunnene fra stuevinduet. 
Glomma er nok en av Norges mest 
gjennomregulerte elver. Fra Aur
sund i nord og helt til utløpet ligger 
verkene på rekke og rad, og nye byg
ges stadig. Men de som bor på denne 
122 km. lange strekningen er kanskje 
de som er hardest rammet fordi van-
net rett og slett er borte. ~ 

Glomma i en sprut. 
Det meste av året 
slippes bare 10 ku
bikkmeter vann pr. 
sek. forbi dammen 
ved Høyegga , noen 
kilometer sør for 
Alvdal. Resten tas 
i tunnel! over til 
Rendalen . 

Slike skilt er salt 
opp langs Glomma 
overalt hvor folk 
kan tenke seg å 
legge opp båten el
ler tenne opp kaffe
bålet. 

Hele elveløp var 
helt uttørket denne 
sommeren, sjøl om 
det hadde vært 
mye regn . 

AO VARH-L 
ELVEL_EIET UN unN v~~SEL 
SETT. S UNDER VANN 
Ln SISNAL BARE VED PA". 

WAHIINQ. 
THE ~IVERBED I'\A~ WiT~OU1 )IIAl!' 
MI~ 6 BE ,FlLLiy ,~·t~ V ~AT ~ R. 
SOUKJ Sl&MA\- CNLY ~T ~E DAH. 
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Tegning Morten M. Kristiansen.DAG POLESZYNSKI 

Aluminium og forbruksvaner 

Det er bare en håndfull land i verden som kan opp fjord. Alt i alt foreligger det planer om å utvide 
vise en større produksjon av aluminium enn Norge. kapasiteten fra omkring 700 000 årstonn råmetall 
Selv om vi bare har en promille av verdens folke til vel en million tonn innen 1990. Dette er en utvik
tall, smelter vi omkring fem prosent av hele ver ling vi bør kjempe imot på flere plan, også når det 
dens aluminium metall. Og mens andre land kan gjelder vårt eget forhold til metallet som forbru
skje må innskrenke aluminiumsproduksjonen i kere. Her gjenstår det antakelig ennå endel på be
årene som kommer på grunn av de stigende erner vissthetsplanet, selv om vi nok er klar over alle de 
giprisene, planlegges det i Norge fortsatt vekst i økonomiske, økologiske og sosiale konsekvensene 
produksjonen av råaluminium. Utvidelser ved denne industrien drar med seg. Skal vi argumentere 
Høyanger, Lista og andre steder er allerede i gang, overbevisende mot økt aluminiumsproduksjon, må 
ONN i Tyssedal blir kanskje avløst aven dobbelt vi også kunne vise at vi kan klare oss uten det store 
så stor fabrikk som den gamle, og Hydro planleg forbruket som er en forutsetning for denne indu
ger med friskt mot en helt ny smeltehall i Glom- striens fortsatte vekst. 

(1979-tall). Til tross for at det i delen hvor vi selv lager halvfabri
Hva brukes aluminium til? Norge framstilles 8-9 ganger mer kata eller ferdigvarer. Tabellen viser 
Forbruksstatistikken forteller ikke aluminium enn det som brukes, gjør hvordan sluttbruken fordeles på sek
nøyaktig hvor mye aluminium som vår lave viderebearbeidingskapasitet torer i Norge, importen unntatt. 
inngår i de forskjellige varer, byg at store deler av forbruket importe Som vi ser av tabellen, representerer 
ninger eller transportmidler. Men vi res. Fordi Norges sjølforsyningsgrad sluttbruksdataene bare en ubetyde
vet ihvertfall at Norge ligger på ver for vanlige forbruksvarer er raskt på lig del av total aluminiumsproduk
denstoppen i forbruk med omkring vei nedover i takt med utkonkurre sjon i Norge (omkring sju prosent). 
24 kilo pr. innbygger i året, mot om ringen av norsk hjemmemarkedsin Det vi som vanlige forbrukere har 
kring 16 i Sverige, 12 kg i Danmark, dustri, har vi ingen tall for sluttfor mest direkte kontroll over (emballa
13 kg i Finland og 10 kg i Island deling av all aluminium, bare den sje, husholdn. og kontorutstyr) , ut
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gjør bare 17,20 % av eget forbruk el
ler under 1,5 % av totalen. Om vi 
klarte å la være å bruke aluminium 
til daglig, ville det med andre ord i 
høyden bety en redusert etterspørsel 
tilsvarende to-tre prosent av det vi 
selv smelter (medregnet importerte 
varer med like stor del som egenpro
duserte). Kynikere ville vel derfor si 
at det spiller ingen rolle hva forbru
kerne gjør i Norge, det som betyr 
noe, er norsk energi- og industripo
litikk. Tenker man seg litt om, vil 
man allikevel kanskje finne ut at det 
er verdt å gjøre noe selv, fordi indi
viduelle handlinger som summeres 
opp i hele den vestlige verden , til
sammen vil monne en god del. Sam
tidig med at man gjør noe selv, bør 
man selvsagt arbeide for økt energi
pris til kraftkrevende industri og for 
en ny industripolitikk som tilgode
ser mer arbeidsintensiv, miljøvenn
lig industri. Men tilbake til forbru
kerpolitikken. 

Hva kan forbrukerne gjøre? 
Hvis hele verdens befolkning skulle 
bruke like mye aluminium hvert å r 
som vi gjør, dvs. 24 kilo pr. innbyg
ger, måtte verdensproduksjonen 
mer enn åttedobles til drøye 108 mil
lioner årstonn. Dette ville kreve et 
tillegg på drøye 1300 TWh elektrisk 
energi bare på råmetalleddet i fabri
kasjon. Omregnet i 100-MW atom 
kraftverk ville det anslagsvis bety to
talproduksjonen fra 260 reaktorer 
med 57 % kapasitetsutnyttelse! 

En internasjonal solidaritetstan
kegang burde derfor tilsi at vi her i 
Norge gikk inn for å bruke mindre 
aluminium og sørge for at all brukt 
aluminium ble fullstendig resyklert 
(omsmeltet). Omsmelting av alumi
nium krever bare en brøkdel av en
ergien i forhold til å lage metallet fra 
bauxitt. Dersom vi tar med all ener
giinnsats fra malmen og frem til det 
ferdige metallet, viser regnskapet at 
det har gått med minimum 15 500 
kWh elektrisk energi og 26 000 kWh 
terminsk energi for å framstille ett 
tonn råmetall. Dersom varmekraft 
verk brukes til å levere elektrisk en
ergi, betyr det at man totalt kommer 
opp i ca. 90000 kWh termisk energi 
(ved 24 % utnyttelse av energiinn
holdet i kull eller olje). Til sammen
likning krever omsmelting av metall 
bare 3200 kWh elektrisk energi, dvs. 
omtrent 1/4 av det de mest effektive 
norske smelteverkene bruker i råme
tallproduksjon. 

Dette leder fram til to strategier 
for reduksjon avenergiinnsatsen i 
aluminiumsmelting : I) Svekke etter
spørselen etter metallet gjennom re
dusert forbruk , og 2) sørge for at va
rer eller bygningsdeler osv. med inn
hold av aluminium blir omsmeltet 
etter bruk. 

Vi skal se på noen eksempler på 
hvordan forbrukere kan endre for
bruksvanene. Strategi nr. J: Isteden
for å bruke spraybokser av alumi 
nium, fins det mer miljøvennlige al
ternativer. Istedenfor aluminiumsfo-

Tabell I: Aluminium halvfabrikata fordelt på anvendelsesområder.* 

1978: 1979: 
Sektor: Tonn % Tonn % 

Transport 
Mekanisk industri 
Elektroindustri 
Bygging og konstruksjon 
Kjemisk, mat- og landbruksindustri 
Emballasje 
Husholdning og kontorutstyr 
Annen metallindustri 
Diverse 

Total 

8.161 17,9 8.269 18,9 
2.256 5,0 2.961 6,8 

18.610 40,9 14.393 32,8 
6.124 	 13,5 6.806 15,5 

470 1,0 602 1,4 
5.776 12,7 5.519 12,6 
1.945 	 4,3 3.337 7,6 

690 1,5 852 1,9 
1.479 3,2 1.110 2,5 

45.511 100,0 43,849 100,0 


*Kilde: SKANALUMINIUM. Innenlandsk produksjon av halvfabrikata 
fordelt på anvendelsesområder i landet. 

tie kan man ofte bruke vanlig «mat
pakkepapir» eller vokset papir. Til 
frysing er sylteglass utermeket, li
keså andre beholdre som brukes om 
igjen. Engangsbokser til øl og leske
drikker burde vært forbudt. Pant
bare flasker er energimessig over
legne. Sennep, majones og mange 
andre matvarer finnes ofte i tuber av 
aluminium. Her kan man med fordel 
velge produkter i glass eller i plast
pakning. Innpakningspapir er også 
ofte aluminiumsbelagt, evt. erstattet 
helt med farget aluminiumsfolie 
(f.eks. smørpakninger). Slike bør 
man søke å unngå hvis mulig, men 
ofte er det ikke så lett. Da må man ty 
til strategi nr. 2: Ta vare på alt av 
aluminium og spar det opp til gjen
smelting - sjokoladepakninger, yog
hurtlokk, bruskorker, gammel alu
miniumsfolie, aluminiumsbrett fra 
ferdigmat, tomme spraybokser, tyg
gegummi«papir», tuber av alle slag, 
kakeformer, gamle kasseroller og ut
slitt kjøkkenutstyr av aluminium 
(ødelagte eggskjærere, tesiler av alu
minium, fiskespade, osv.), sigarett
pakninger (inntil du klarer å slutte å 
røyke), gamle lokk og ødelagte te
flonpanner, gamle aluminiums må 
keredskaper og spader, hageredska
per og alle mulige og umulige for
bruksvarer med aluminiumsdeler i. 
Men hva så når vi har samlet opp de 
første kiloene av aluminium skrap? 
Jo, da kommer strategi nr. 3, nemlig 
å gå sammen med flere for å få levert 
metallet tilomsmelting. Husk på at 
10 kilo aluminium representerer en 
energiinvestering på inntil 900 kWh 
- eller tilsvarende 180 kroner i elek
trisitet - slik at 100 husstander som 
går sammen og samler inn to tonn 
aluminium skrap i løpet av et år vil 
kunne gjenvinne inntil 180000 kWh 
med en smeltekostnad på bare 6400 
kWh! I Sveits finnes det nå over 300 
innsamlingssteder for aluminium, 
og i de øvrige nordiske land utgjør 
omsmelting av metallet en betydelig 
del av totalen (i Danmark og Finn
land hele aluminiumsproduksjo
nen). Her i Norge ligger vi som van
lig etter : I 1979 var primæralumini
umproduksjonen på hele 673000 
tonn, mens bare 3628 tonn ble om
smeltet. Med en skikkelig innsats 
burde potensialet for omsmelting 
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ligge på minst 30-40 000 tonn, noe 
som ville være nok til oppretting av 
to omsmelteverk til (f.eks. et i Trøn
delag og et på Vestlandet i tillegg til 
Aluminiumssmelteriet på Løren
skog). 

Konklusjon 
Aluminiumproduksjonen i Norge 
representerer en stor miljøbelastning 
som vi bør være interessert i å gjøre 
noe med. Bortsett fra politisk enga
sjement for å hindre videre utvidel
ser i denne industrien kan vi også 
gjøre noe konkret, nemlig som for
brukere å bevisstgjøre oss omkring 
vår egen bruk av dette metallet. Ved 
redusert bruk og sparing av alumi
nium-avfall, samt samarbeid i lokale 
gjenvinningsgrupper kan vi yte vårt 
lille, men viktige bidrag til å få gjen
nom økt omsmelting av aluminium. 
Som et alternativ til smelting av me
tall fra oksyd vil en slik strategi 
kunne redusere bruken av energi, 
samtidig som grunnlag blir lagt for 
oppretting av nye arbeidsplasser. Et
ter min oppfatning burde Norges 
Naturvernforbund , i samarbeid med 
Natur og Ungdom, Framtiden i Våre 
Hender og andre lokale grupper el
ler foreninger ta initiativ til å få 
igang resykleringsprosjekter. Alumi
nium er i denne sammenheng et na
turlig utgangspunkt, både fordi 
Norge er en så stor produsent av 
dette metallet og fordi det er spesielt 
godt egnet til omsmelting. 

Referanser: 
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ling.» Utredning avgitt til Olje- og ener
gidepartementet 19.10.79. Utgitt av Uni
versitetsforlaget, Oslo, Bergen og 
Tromsø 1979. 

Dag Poleszynski: «Naturslukende 
storindustri,» Norsk Natur, Nr. 5, 1977, 
sidene 136-138. 

Dag Poleszynski: «Enda mer alumi
nium?» Nationens kronikk, 19.2.80. 

Skanaluminium: «Aluminium. Statis
tikk 1979.)) Oslo 1980. 

World Wildlife Fund: «Stop dem Alu
minium-Verschleiss.)) Flygeblad, Ge
neve 1980. 
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UTRYDDET I NORGE 2: 

Dvergtistel 
TEKST OG TEGNING AV KLAUS HØILAND 

Ikke alle tistler er stikkende ugras. 
Noen av dem hører til Norges sjeld
neste planter. Blant disse finner vi 
stjernetistel, jærtistel, esel tistel og 
den utryddete arten dvergtistel 
(Cirsium acaule), som bare var kjent' 
fra et eneste voksested i Norge: Den 
lille Ulvøya utafor Bekkelaget i 
Oslo. 

øyene innerst i Oslofjorden er 
blant Norges mest egenartete og 
sjeldne naturtyper. Berggrunnen på 
disse øyene er bygd opp av leirskifer 
og kalkstein, dannet av slam og 
kalkpartikler avsatt på bunnen av et 
hav som dekket store deler av Norge 
i tidsrommet kambrium til silur (for 
550 til 400 millioner år siden). 

Disse skifrige bergartene har liten 
evne til å oppta og holde på vann. 
Derfor blir jordsmonnet svært tynt 
og tørt, ofte knastørt. Berggrunnen 
på øyene innerst i Oslofjorden ut
gjør av den grunn et meget spesielt 
voksested for plantene, og bare sær
skilt tilpassete, tørketålende arter 
kan klare seg. Til gjengjeld drar de 
nytte av den rike plantenæringa i 
berggrunnen. Vi finner derfor 
mange kalkkrevende planter. 

Klimaet i Oslo-området er gunstig 
for mange planter. Somrene er 
varme og med ganske rikelig ned

. bør. Vintrene er snørike og ikke alt
for kalde. Dette, sammen med den 
rike berggrunnen, gjør at Oslo
området inneholder det høyeste an
tall plante-arter som er kjent fra noe 
sted i Norge. En god del avartene 
har tydelig sørøstlig utbredelse i 
Norden. 

På grunn av tørken og det skrinne 
jordsmonnet har vegetasjonen på 
øyene innerst i Oslofjorden ofte 

steppe-preg. Dette vil si at plantene 
danner ei åpen eng med gras og 
blomstrende urter, uten trær, og med 
lave busker. Flere av plantene hører 
faktisk til et steppe-element i Nor
den. De er vanlige på den Øst-Euro
peiske steppen. Et eksempel på en 
slik art er drakehode, en praktfull, 
blåblomstret plante i leppeblomstfa
milien. Om sommeren står blomste
rengene på øyene i fullt flor, og 
blodstorkenebb, drakehode, knoll
mjødurt, hjorterot, aksveronika, 
krattalant, kung og bakketimian la
ger et fargerikt blomsterteppe, til 
glede både for den alminnelige tur
gåeren og fagbotanikeren. 

Dessverre er denne vegetasjonsty
pen truet på flere av øyene, og 
mange steder er den blitt helt borte! 
Tråkk og slit, på grunn av at blom
sterengene inntas av soltilbedere og 
fotballspillere, gjør at de opprinne
lige plantene dør ut, og plassen deres 
erstattes av kjedelig plengras og 
tråkktålende ugras som groblad, lø
vetann og tungras. Enda verre er ut
byggingen av øyene. De ligger jo fa
retruende nær Norges største by. 
Derfor har den store befolkningens 
økte interesse for plass- og ressur
skrevende fritidsaktiviteter lagt be
slag på stadig større deler av øyene. 
Båthavner eter seg inn på strandber
gene, og ødelegger den naturlige ve
getasjonen. Trimløyper snor seg 
gjennom skog og kratt, og fotballba
ner og golfbaner lager øyene om til 
flate plenlandskap. Dessuten slites 
planteveksten ned av store folkefor
samlinger som samles på årlige 
rocke-konserter og folkefester som 
arrangeres på enkelte av øyene. Til 
slutt er ei av øyene, Sjursøya litt 
nord for den omtalte Ulvøya, pla
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nert til et industri-oljetank-asfalt
mareritt! 

Men tilbake til dvergtistelen. 
Dette er vår laveste tistelart. De pig
gete bladene danner en tett rosett, og 
i midten av denne rosetten stikker 
den fiolettrøde, barberkostIiknende 
blomsterkorga opp på en kort 
stengel. Dette er en steppe-plante 
med utpreget sørøstlig utbredelse i 
Norden. Den finnes i Sør-Sverige og 
er ganske vanlig i Skåne og på Oland 
og Gotland. I Danmark forekommer 
den flere steder. I Norge var som 
nevnt, plantens eneste voksested 
Ulvøya ved Oslo. Her fantes den på 
tørre engbakker flere steder på øya. 

I forrige århundre var Ulvøya pri
vat, uten bruforbindelse, og avstengt 
for folk flest. Drømmen for mange 
av datidas botanikere var å snike seg 
i land på Ulvøya, uten å bli sett av 
vaktmannen, for å se den berømte 
dvergtistelen . 
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Siden ble store deler av Ulvøya 
gjort om til villaby, og det ble bygd 
bru over til fastlandet. Dermed var 
dødsdommen over dvergtistelen på 
en måte avsagt. Riktignok hadde 
plantesamlere allerede gjort innhogg 
i bestanden, men ikke så dype at det 
gjorde noe. Derimot utgjorde den 
raskt groende bebyggelsen en alvor
ligere trussel mot planten. Til slutt 
fantes den bare på ett eneste sted, 
inneklemt mellom veger og hus. 
Dette stedet skulle også bygges ut, 
og det fortelles at det siste eksempla
ret avarten i Norge ble samlet foran 
en framrykkende gravemaskin. Etter 
krigen er det ingen som har sett noe 
til dvergtistelen på Ulvøya. 

I herbariet i Botanisk museum i 
Oslo er det siste innsamlete eksem
plaret av dvergtistel i Norge fra 
1922. 

Vi regner med at dvergtistelen på 
Ulvøya var et relikt fra varmetida i 

den yngre steinalderen og bronseal
deren. Da hadde den trolig en større 
utbredelse på tørre bakker og berg i 
Sørøst-Norge. Da det kaldere og rå
ere klimaet satte inn ved begynnel
sen av jernalderen (ca. 500 f.Kr.), 
klarte ikke den varmekrevende 
dvergtistelen seg; unntatt på Ulvøya 
der den fortsatt fant seg til rette i de 
tørre og varme omgivelsene innerst i 
Oslofjorden. 

En tilsvarende plante i Norge 
eksisterer fremdeles , heldigvis: Bak
kekløver (Irifolium montanum) på 
Hovedøen ikke langt fra Ulvøya. 
Her har denne planten sitt eneste 
ville voksested i Norge. Bakkekløve
ren er totalfredet, og det er å håpe at 
den kan få vokse i fred som et le
vende vitnesbyrd om en forgangen 
varmere klimaperiode i Norge. 

~ 
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Tegninger av 
Morten M . 
Kristiansen 

JON 
SKJESETH 

Blir man klok av skade? 

Av skade blir man klok,-:: sier et gammelt ordtak. Det 
betyr at vi lærer av våre feilgrep og at kunnskaper om 
konsekvensene av våre handlinger har betydning for ut
viklingen av vår forstand . Et menneske som ikke vet hva 
det gjør, kan komme til å skade både andre og seg selv. 

Denne evnen til stadig å være orientert om hva som 
skjer i omgivelsene, er et fellestrekk ved alle levende 
vesener. Når en organisme handler i miljøet, vil den 
også kunne skape forandringer. Det betyr at handlingen 
får konsekvenser, ikke bare for miljøet, men også for 
organismen selv. Dette kan føre til at likevekten mellom 
organisme og miljø forstyrres. For at den skal bli gjen
opprettet, må organismen kunne forandre sin atferd . 
Denne tilpasningen består i korrigering og justering av 
atferd, og den er hele tiden avhengig av hvor korrekt 
organismen er istand til å tolke resultatet av sine hand
linger. Sammenhengen mellom handling, konsekvens og 
informasjon kan beskrives slik: 

~-~~KONSEKVENS!--....--t HANDLING 

INFORMASJON 
FEED BACK 
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Hvis denne informasjonsstrømmen tilbake til organis
men skulle komme til å bli blokkert, vil organismen 
ko'mme opp i vanskeligheter, og overlevingsevnen vil bli 
svekket. 

Det er selvsagt at denne grunnbetingelsen for tilpas
ning også omfatter mennesket, men til forskjell fra dyra 
handler mennesket som regel gjennom sine redskaper og 
teknologi. Det vil si at aktøren virker på redskapet som 
igjen virker på miljøet: 

~-~TEKNOLOGI ~-~.-jKONSEKVENS 

INFORMASJON 

Gjennom utviklingen av redskaper har mennesket 
sprengt sine biologiske begrensninger. Alle har høstet 
store fordeler av dette, men de fleste vet også at inngre
pene i naturen har blitt stadig mer dyptgående og vidt
rekkende. Ved siden av de tilsiktede konsekvenser har 
det oppstått en rekke utilsiktede. 

De tilsiktede konsekvenser ligger alltid nær aktøren i 
rom og tid. De blir derfor som regel umiddelbart regi
strert. Da de ofte er av teknisk karakter, vil denne tilba
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kekoplingen føre til en akkumulering av teknisk kunn
skap, og mange vil være enige i at vi utvikler oss til å bli 
tekniske genier. Dette kan gjengis slik : 

...., " '" 
TI LSIKTET UTILSIKTET 

TEKNOLOGI KONSEKV ENS KONSEKVENS 

It- J1 

INFORMASJON It---.... 

Mens tilbakekoplingen fra tilsiktede konsekvenser løper 
knirkefritt, vil kunnskapene om de utilsiktede lenge bli 
ignorert. Disse økologiske konsekvensene vil virke i det 
skjulte, og kan ramme andre på stor avstand uten at 
aktøren aner hva som går for seg. 

(I., t::::: :=::::::;;:
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Det er først når problemet blir synlig og sjenerende 
for folk flest og aktøren selv, at det blir definert som et 
miljøproblem. Dermed setter man igang med miljøvern
tiltak som ofte resulterer i at de mest åpenbare ulempene 
forsvinner. Mange forestiller seg derfor at prosessen har 
kommet i balanse og følger dette skjemaet: 

K. 1

MIU0

TEK NISK INFORM ASJ ON 

....-------, 

TILSIKTET 
KONSEK VENS PROBLEM 

)to 

'D ; 0 K OLOG ISK INFORM ASJON 

Sjansene for at aktøren skal komme til å justere og kor
rigere sin teknologi er imidlertid avhengig av hvor kor
rekt og fullstendig han tyder den informasjon som løper 
tilbake fra miljøproblemet. 

Et av kjennetegnene på avansert teknologi er at den 
har en tendens til å skape økologiske problemer i stor 
avstand både i rom og tid fra aktøren. Problemet dukker 
ofte opp til overflaten og blir synlig på andre steder og til 
andre tider enn årsaken . Dette skyldes blant annet treg
heten i økologiske prosesser. Det kan derfor være hen
siktsmessig å klassifisere problemene etter en rom- og 
tidsdimensjon. Vi kan for eksempel skjelne mellom lo
kale, regionale og globale; og mellom akutte, kroniske 
og genetiske virkninger. I tillegg kan vi innføre en syn
lighetsdimensjon og bruker graderingen synlig, påvise
lig og usynlig. 

Vårt biologiske registreringssystem, - syn, hørsel, lukt 
og smak, er utviklet gjennom hele livets historie og har 
blant annet som oppgave å varsle når det er fare på 
ferde. Derfor er det naturlig for oss å reagere og handle 
når problemet er lokalt akutt og synlig. Når problemet 
derimot blir globalt, genetisk og usynlig, kan det være 
vanskelig å bli overbevist om alvoret i situasjonen. 

Det har følgelig oppstått et stadig mer markert skille 
mellom det tilsynelatende og det reelt skadelige, og vi 
har blitt henvist til å bruke en like avansert teknologi for 
å påvise problemet som til å skape det. Dette må i høy 
grad blokkere informasjonsstrømmen tilbake til aktø
ren. Skjemaet vil derfor kunne se slik ut : 

" 1...., 

TILSIKTET ~ M IU0
KONSEK VENS r ri PROBLEM 

It- J, 

TEKNOLOGI 
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Vi er blitt avhengig av teknologi og apparater for å 
kunne bli klar over at problemet i det hele tatt finnes. Er 
vi for eksempel i tvil om den luften vi ferdes i er farlig, 
vil vi ofte måtte spørre Geiger-telleren . Den som ikke 
skulle ha et slikt apparat, er henvist til den uvitendes 
magre trøst: Det vi ikke vet, har vi ikke vondt av. 

I denne sammenhengen får vi stadig mindre grunn til 
å stole på våre egne sanser. At vannet vi drikker kan 
være farlig og skadelig uten at det smaker eller lukter 
vond, er mildt sagt betenkelig. 

Det synes å være klart at det er lettere å produsere og 
spre miljøgifter enn det er å samle inn igjen kunnskaper 
om deres virkninger. En forutsetning for at man skal bli 
klok av skade, er at man blir klok på den, men det er 
grunn til å tro at det har oppstått et økende antall pro
blemer som vi hverken blir kloke på eller av. 

En følge av at en må bruke apparater for å registrere 
miljøproblemene, er at vi også her blir avhengige av 
forskning og ekspertise. Folk flest blir derfor lett satt 
utenfor i diskusjonen om hva som bør gjøres for å bøte 
på skader de ikke kjenner noe til. Vi har følgelig kommet 
opp i den paradoksale og utålelige situasjonen, at jo mer 
omfattende miljøproblemene blir, dessto færre vil være 
opptatt av dem. Det blir med andre ord færre og færre 
som forstår de problemene som er av vital betydning for 
flere og flere. 

Løsningen av et miljøproblem forutsetter en endring av 
praksis. Men foran en slik endring kommer alltid en 
beslutning. Beslutninger kan tas på forskjellige nivåer i 
samfunnet: For eksempel kan den enkelte stadig ta be
slutninger om å stumpe røyken. Langt viktigere er selv
sagt de beslutninger som tas av myndighetene. 

Det er derfor viktig å være klar over hvordan infor
masjon når fram til beslutningstakerne. Ifølge Øyvind 
Østerud i boka «Vassdrag og samfunn», Un.forl. 1971, 
blir informasjonen sortert etter denne formelen: 

- Ikke all potensiell informasjon blir registrert. 
- Ikke all registrert informasjon blir vurdert som rele

vant. 
- Ikke all relevant informasjon blir vektlagt likt. 

Dermed oppstår en slags informasjonspyramide hvor 
mengden trappes ned på samme måte som energien i en 
næringspyramide. Dette kan illustreres som nederst på 
siden. 
Det går fram av figuren at dette ikke er noen nøytral 
prosess, men at den i høy grad styres av beslutternes 
egne motiver og interesser. 

Denne filtreringen har en tendens til å sortere vekk 
det vi har kalt økologisk informasjon. Selv om dette har 
vært søkt motarbeidet gjennom utenomparlamentarisk 
motekspertise, synes ikke resultatet av slike anstrengel
ser å ha vært særlig oppfløftende. Følgelig har miljøver
net blitt drevet over i en altfor defensiv posisjon. 

En mulig vei ut av dette er å endre premissene for 
miljødebatten. Vi må for eksempel kunne kreve at mang
lende kunnskaper må være en tilstrekkelig grunn til å 
utsette eller oppgi et naturinngrep. Dessuten er det uhyr
lig at det blir krevet beviser fra den lidende part om at et 
inngrep er skadelig. I stedet må bevisbyrden alltid ligge 
hos aktøren. Før man tillater inngrep, må han legge fram 
gyldige bevis på at det vil føre til minimal skade. 

I 
, FORSKNING 

UTREDNING 

POTENSIELL REGISTRERT «RELEVANT» 
INFORMASJON INFORMASJON INFORMASJON 

-~ - ~ 

I MOTEKSPERTISE 
L 

MELDING 

VEKTLAGT 
INFORMASJON 

-+ 

TOLKNINGt L 

, VALG AV EKSPERTER 

BEVILGNINGER TIL FORSKNING BESLUTNINGER 
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Naturreservat av modell «Televerket» 
(Nordre øyeren). Foto : Åsmund Kilde. 

BREDO BERNTSEN 

Fredet natur 
i fare 
- om ettervernets økende viktighet 
Naturvernet i Norge fikk i 1970-årene et avgjø Samtidig med dette skjer det imidlertid en svek
rende gjennombrudd - med opprettelse av Miljø kelse av - og stadig angrep på - allerede opprettede 
verndepartementet, med viktige natur- og miljø og vedtatte verneområder- som er høyst urovek
vernlover og med verneplaner for myrer, våtmar kende! Det er ikke bare sporadiske og tilfeldige an
ker, skoger og sjøfugler. (K.fr. Norsk Natur 1980:1 grep på viktige verneområder, men angrep på og 
- Bredo Berntsen «Det grønne tiåret»). Det legges undergraving av fredete naturarealer på et bredt 
nå også opp til en strategi fra myndighetenes side, felt. Mange av disse angrepene gjør at naturvernor
for en helt nødvendig ytterligere styrking av natur ganisasjonene må mobilisere maksimalt for å berge 
vernet i Norge. Det siste konkrete vernevedtak er allerede fredet natur. At dette svekker mulighetene 
den over 1000 km 2 store Jotunheimen nasjonalpark for arbeid på nye fronter er selvsagt. 
og Utladalen landskapsvernområde. 

Trusler mot våtmarkene 

Presterødkilen - den vesle, men vik
tige våtmarken nær Tønsberg - ble 
opprettet som naturreservat ved kgl. 
res. 4.7.1969, etter mange års hardt 
vernearbeid. Dessverre gav ikke 
dette fredningsinteressene mulighe
ter til - i denne saken - å legge inn 
årene. Snarere tvert imot. Stadig nye 
planer som ville berøre Presterødki
len naturreservat ble lansert av vei
myndighetene. I 1974 gjorde Vest
fold Naturvern og Østlandske Na
turvernforening Miljøverndeparte
mentet oppmerksom på den veiplan
legging som Tønsberg kommune ut
arbeidet for Presterødkilen «som om 
reservatet ikke skulle eksistere». Vei

anlegget ville skade både naturreser
vatets kystlinje og gruntvannsområ
der. 

Men - planene om vei inn i reser
vatet gikk ufortrødent videre. A be
vare et forlengst opprettet naturreser
vat var i mange år en høyt prioritert 
oppgave for både de ornitologiske 
foreningene og naturvernforenin
gene. 

9. august 1976 ble det f.eks. sendt 
ut en pressemelding hvor man kon
kluderte: «Norges Naturvernfor
bund med kretsforeningene øst
landske Naturvernforening og Vest
fold Naturvern vil betrakte det som 
en ren skandale om Tønsberg kom
mune i Våtmarksåret 1976 går inn 
for planer som ødelegger det vesle, 
vakre og verdifulle Presterødkilen 

naturreservat - som representerer en 
pionerfredning når det gjelder våt
marker!». Dette ble, naturlig nok, 
slått stort opp i en rekke presseorga
ner, foruten i NRK, uten at den na
turødeleggende veitrasse ble trukket 
tilbake. Til slutt gikk saken til 
høyeste hold i Samferdselsdeparte
mentet og Miljøverndepartementet, 
og det hele endte med at miljøvern
minister Gro Harlem Brundtland i 
1978 sa definitivt nei til bygging av 
bilvei gjennom reservatet. 

En enestående sak? Nei, dess
verre! Idag har vi en helt parallell 
sak med planene om veier gjennom
Åkersvika naturreservat ved Hamar. 
Naturverngruppene i området er 
full alarm over de truende planene. 
Det er ikke bare store arealer dyrket 
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mark som står i fare, men også et 
allerede opprettet naturreservat. I 
slagordet til Vegaksjonen (som star
tet i 1978): «Forsvar Åkersvika og 
dyrka mark» - har vi problemene i 
et nøtteskall. Mere utførlige påpeker 
man hvordan veien er tenkt lagt på 
en av sidene eller rett over naturre
servatet: «I 1974 var kampen mot 
rasering av vika hard, og da utbyg
gingen var ferdig, ble kampen kro
net med en delvis seier. Restene av 
Åkersvika ble fredet mot videre ned
bygging. Åkersvika er også av de 
våtmarkene FN har med i Ramsar
konvensjonen, et internasjonalt pro
gram for vern av våtmarksområder. 
Blant folk flest er standpunktet 
klart: Åkersvika må forsvares, både 
folk og fugl trenger den». 

Klarer den nåværende miljøvern
minister å motstå presset? 

Også et tredje viktig våtmarksom
råde - Nordre øyeren - som ble 
opprettet som naturreservat i 1975 
har vært, og er, truet av inngrep. 
Som det heter i Østlandske Natur
vernforenings årsberetning for 1978: 
«Gleden var stor i ØNV i 1975 da 
Nordre øyeren ble vedtatt opprettet 
som naturreservat. Området fikk 
sine vernebestemmelser og vi tenkte 
at nå kunne vi konsentrere oss mere 
om andre natur- og miljøvernoppga
ver. 

Vår fortvilelse er derfor stor, når 
vi i 1978 har opplevet at flere plan
lagte inngrep truer med å redusere 
eller ødelegge områdets naturkvali- ' 
teten>. 

Vei gjennom reservat 
Problemene har vært mange: det 

har dreiet seg om endring av manøv
reringsreglementet for Nordre øye
ren (d.v.s. endring av reglene for 
kontroll av vannstanden), planlagte 
kraftlinjer i områdets nordre del, til
latelse til jakt innenfor reservatgren
sen, økning av jordbruksarealet i 
området med tillatelse til tradisjo
nelt jordbruk med gjødsling, sprøy
ting og brenning. Idag er heldigvis 
noen av disse angrepene slått tilbake 
- andre er fremdeles aktuelle. I til
legg ble det høsten 1980 bygget en 
direkte ulovlig vei inn i reservatet 
ved det feltet som kalles Merkja. 
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Veien brukes til frakt av stein fra 
fjellanlegget til Televerket ved Vins
nes i Fet, frem til en ny riksveistrek
ning under bygging. Ingen har hittil 
påtatt seg ansvaret for den ulovlige 
veien. Naturvernkonsulent Arne 
Nesfeldt har påpekt at ødeleggelsen 
av våtmarksområdene ved Merkja 
kan få store skadevirkninger for fug
lebestanden. Østlandske N aturvern
forening har derfor sett det som 
sterkt ønskelig at området blir tilba
keført til opprinnelig tilstand. 

Varige vernete vassdrag? 
Våre vassdrag har vel som få andre 
objekter vært debatt-tema i verne
sammenheng. Det er mildt sagt at re
lativt lite av våre vassdrag er midler
tidig eller varig' fredet. Men endel av 
disse perlene i norsk natur har iall
fall fått vernestempel. Det stemplet 
skulle vel da være garanti mot videre 
inngrep? Dessverre er det ikke slik. 
F.eks. ble Femunden og Trysilvass
draget varig vernet av Stortinget i 
1973. Likevel måtte Naturvernfor
bundet i 1980, i et brev til Miljøvern
departementet, gjøre oppmerksom 
på en rekke inngrep som direkte vil 
undergrave fredningsvedtaket: Sty
ret for Sagnfossen kraftverk har lagt 
frem planer om opprustning av 
kraftverket. Det ene alternativet in
nebærer en betydelig oppdemning 
og sterk økning av kraftverkets ka
pasitet. Norges vassdrags- og elektri
sitetsvesen har lansert planer om 
overføring, ev. kanalisering og for
bygging ovenfor problemområdet 
Jordet i Trysil, for å hindre isgang. 
Det er i tillegg planer om å installere 
turbiner i tunnelen. 

I forbindelse med planene om re
gulering av Øvre Glåma har NVE 
lansert planer for restaurering av 
den gamle kanalen for overføring av 
vann fra Femunden til Feragenl 
Hådalsvassdraget. Til sist er det på 
nytt plansert planer om en mindre 
senking av Langsjøen med formål å 
vinne 'inn land til jordbruket. 

En parallell sak er planer om ka
nalisering av deler av elven Murua, 
som er sidevassdrag til det varige 
vernete Sjoa. Også dette er bragt 
frem for Miljøverndepartementet 
(som igjen har tatt saken opp med 
Industridepartemen tet). 

Et siste eksempel er fra Vossovass
draget - som er vernet for ti år 
hvor Vestlandske Naturvernforen
ing ber myndighetene trekke tilbake 
tillatelsen til å senke Myrkedalsvat
net i dyrkningsøyemed. 

Landskapsvernområder og 
nasjonalparker 
Hva så med våre større fredete om
råder - nasjonalparker og land
skapsvernområder - hvordan er si
tuasjonen her? Også disse utvalgte 
naturtyper lider under utviklings
press av alle slag: fra planer om gru
vedrift til snøscooter-jakt. 

Det er ikke mange år siden Dovre
fjell nasjonalpark (med tre tillig
gende landskapsvernområder) ble 
opprettet. Bare seks år etter har Foll
dal Verk AlS fattet interesse for 
malmleting i Hjerkinn landskaps
vernområde - tross driften ikke 
hadde noen merknader til det opp
rinnelige verneforslaget. Miljøvern
departementet vurderer nå søkna
den som bokstavelig talt vil under
minere vernevedtaket, om den blir 
godkjent. 

Andre landskapsvernområder er 
også ille ute. Selv om denne verne
formen er av de mildeste i Natur

. vernloven, er det meget beklagelig at 
myndighetene sannsynligvis vil si ja 
til bygging av vei gjennom 
Femundsmarka landskapsvernom
råde inn til Svukuriset. 

Industrien rammer 
villmarkene 

Selve Femundsmarka nasjonal
park har fått merke mange slags for
mer for slitasje. Det siste er opplys
ningene om at mange av småvan
nene blir «døde» p.g.a. sur nedbør. 
Selv den villmarkspregete natur, 
langt av lei, blir altså rammet av in
dustri-Europas gasser og røyk! 

Slitasje og problemer med for stor 
trafikk, har nylig fjelloppsynsmann 
Norman Heitkøtter påpekt for Ron
dane nasjonal parks vedkommende. 
Her er det åpenbart slik at frilufts
livet er prioritert i forhold til dyre
livet. F.eks. er store, sentrale beite
områder tomme for rein. For å bøte 
på dette må ferdselen styres og regu
leres, sier Heitkøtter. 
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Nasjonalparken iPasvik 
I mange år ble det i Nord-Norge 

arbeidet for å få bevart de siste rester 
av urskogen i Pasvik-området. Re
sultatet ble den vesle, men desto 
mere verdifulle Øvre Pasvik nasjo
napark - vel den største urskog i lan
det. Men hvor lenge var Adam i Pa
radis? Iallfall har planene om en ny 
vei gjennom Øvre Pasvik, kloss inn
til nasjonalparken vakt bestyrtelse. 
Det er ingen tvil om at ferdselen og 
slitasjen på det relativt lille skogom
rådet som utgjør Øvre Pasvik nasjo
nalpark, idag er stor. Om veien blir 
bygget kan det bli ødeleggende, 
fordi presset mot parken da blir for 
stort. 

Krypskyting med snøscooter 
La oss slutte denne lite lystelige 

oversikten (som dessverre lett kunne 
vært forlenget) med Stabbursdalen 
nasjonalpark - noe av det frodigste 
vi har i nord-norsk natur. Her finnes 
som kjent bl.a. verdens nordligste 
furuskog. En større elgstamme har 
hatt tilhold i Stabbursdalen gjennom 
flere år. Nå er elgen nærmest borte, 
etter at krypskyttere med snøscoo
tere lenge har herjet i disse traktene, 
som i andre deler av Vest-Finnmark. 

Historien om den økende belast
ningen - av alle slag - på selv det 
relativt lille vi har av lovmessig ver
net norsk natur, forteller mer enn 
noe annet hvor altfor sant begrepet 
«vekstens grenser» er. (Etter 70-80 
års vernearbeid var i 1979 bare ca. ' 
1,7 prosent av Norges landareal gitt 
vern etter naturvernloven). 

Ettervernet vil bli mere og mere 
sentralt, når registreringsfasen og 
etableringsfasen i vernarbeidet tar 
slutt og forvaltningsfasen overtar. 

Her vil selvsagt forvaltningens og 
den politiske ledelses forståelse for 
og villighet til å stå imot det økende 
press, være avgjørende. 

I siste instans, dreier det seg om 
vår kulturs erkjennels av den øko
logiske krise. Det industrielle vekst
samfunnet har ført oss inn i en fase . 
hvor klodens bæreevne på stadig flere 
og flere områder blir overskredet. 

Veksten og vernet går stadig dårli 
gere i hop - også i vårt eget land! 

Oljesølet 
- en tragedie i Skagerrak 

AV ERIK SANDERSEN 

De forskjelligste tall har versert fra dag til dag, og trolig er det derfor 
riktig å bare anta at omkring 35-50.000 alkefugler har måttet bøte 
med livet, som følge av oljesølet i Skagerrak-området ved nyttårs
skiftet. I alt 15 forskjellige fuglearter er funnet døde eller døende. 
Disse er: vanlig alke, lomvi (herunder også ringvi og polarlomvi), 
teiste, lundefugl, krykkje, alkekonge, tjeld, ærfugl, gråmåke, svart
and, laksand, havhest, havsule, havelle og stokkand. Uten tvil har 
oljen rammet alkefuglene hardest. Således er omkring 90 prosent av 
de oljedrepte fuglene lomvi, alkekonge og alke. Det er funnet fire 
oljedrepte teister. Dette er særdeles trist, fordi en med stor sikkerhet 
kan fastslå at disse hører hjemme i en koloni i Ytre Oslofjord. Denne 
teller i dag bare snaue 12 par! 

var avlivet cirka 2000 sjøfugl. Om
Tragediens utvikling kring 1850 døde fugler ble i løpet av 
og omfang denne helga samlet inn og lagret hos 
Sterke sør-vest vinder preget værbil  Holt for senere undersøkelse på 
det i Skagerak hele høsten. Det er Zoologisk Museum, Oslo. 
helt åpenbart at dette har vært med Etter dette avtok «tilsiget» av olje
på å forverre og påskynde omfanget døde fugler til Østfold-kysten. Der
av sjøfugldøden i Ytre Oslofjord. De imot så det ut til at problemet for
første rapporter om oljeskadet fugl flyttet seg til Vestfold- og Agder
skriver seg fra tirsdag 30. desember. fylkene, som nå for alvor måtte sette 
Ved Tjøme ble det da observert flere i gang med avlivingsaksjoner. 
fugler med oljeflekker. Dagen etter I dag vet vi at cirka 30 000 oljetil 
(nyttårsaften) var det fortsatt sør sølte sjøfugler er blitt skutt langs Bo
vestlig vind og langs Bohuslan-kys huslan-kysten. På den norske siden 
ten, og på Torbjørnskjær fyr ble det tallet mellom 3000 og 4000. 
skutt et stort antall alkefugler. Tors Det vil alltid være umulig med 
dag l. januar ble det både langs Bo sikkerhet å kunne fastslå det eksakte 
huslan-kysten og langs Hvaler-kys antall døde fugler i en oljekatastrofe 
ten organisert avliving. Totalt ble av et slikt omfang. Erfaringer viser 
583 fugler avlivet i Hvaler kommune at en bare finner cirka 10 prosent av 
nyttårsaften og første nyttårsdag. sjøfugler som rammes av slike kata

Fredag 2. januar var sjøfugltrage strofer. Hvor mange fugl som har 
dien topp stoff i alle landets masse måttet bøte med livet etter lange 
medier. Vinden var fortsatt sør-ves pinsler ute på havet, ja, den tanken 
lig. Men i løpet av helgen snudde kan en bare våge å tenke i sitt stille 
vinden til nord-øst og formannen i sinn. 

Hvaler viltnemnd, Egil Holt, kunne Etter at jeg selv rundt nyttårsskif

fortelle at det i Hvaler kommune nå tet ved flere anledninger gikk over 
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store deler av Hvalers utskjærsgård, 
er det bare å fastslå at sjøfuglene var 
befengt med to oljetyper avhengig 
av hvor de ble funnet. Fugler funnet 
vestpå var både tilgriset med brun og 
seig, svart olje. Andre igjen, spesielt 
de som ble funnet på Asmaløy, var 
overveiende tilgriset av svart olje. 
Nevnes bør også at rapporter om 01
jedøde ærfugl først kom inn til vilt
nemndas formann i sluttfasen av av
livingsaksjonen. Trolig tyder dette 
på at oljeutslippet er gjort langt ute 
(ærfuglene holder seg som kjent 
langt ute i fjorden vinterstid). 

Hvilke arter? 
I første omgang er det altså alkefug
lene, og da særlig lomvien, som er 
blitt hovedofferet for fuglemassak
ren (slik Dagbladet betegnende nok 
kaller det) i Skagerak rundt nyttårs
skiftet. Etter de undersøkelser som 
er foretatt av innsamlede oljedøde 
lomvier, tyder mye på at minst tre 
underarter er blitt rammet. Det er 
først og fremst vanlig lomvi, Uria 
aalge aalge. som finnes i Norge, 
Skottland og i østersjøen. Dernest 
vestlig lomvi, Uria aalge albionis. 
som hører hjemme på De britiske 
øyer og Helgoland. Og endelig fin
ner vi den såkalte færøylomvi som 
hører hjemme på Færøyene. 

Ungfugler langveisfra 
Representanter for Østfoldavde

lingen av Norsk Ornitologisk Foren
ing foretok søndag etter nyttår måle
prøver av et utvalg på 305 forskjel
lige oljedøde alkefugler, med føl
gende utfall: 80 prosent ungfugler 
som hører hjemme på De britiske 
øyer, 17 prosent voksne og dermed 
trolig norske. Blant skutte fugler har 
en også funnet individer som er ring
merket på Færøyene og på De bri
tiske øyer. Et stort materiale er inn
samlet, og undersøkelser med hen
blikk på å finne fram til individenes 
hekkeplasser vil pågå i tiden fram
over. 

Mange har spurt seg hva sjøfugl
katastrofen, som har fått like stort 
omfang som i Varanger i mars 1979, 
vil bety for bestanden av lomvi og 
alkefugl generelt. Naturlig nok er 
det vanskelig å gi et definitivt svar. 
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Det vi imidlertid vet i dag, er at be
standen av alkefugl er i sterk tilbake
gang. I midten av 1970-årene anslo 
professor Einar Brun den norske 
lomvibestand til cirka 100 000 par. 
Når den årlige tilbakegangen er an
slått til 5 prosent, kan en jo selv 
tenke seg til hvor elendig stillet arten 
er. Og den trues ikke bare av oljesøl. 
N ei, arten som sådan har alle odds 
mot seg. For det første legger alke
fuglene bare ett egg i året, noe som 
gjør sitt til at det vil ta lang tid å få 
stammen opp igjen etter et større 
oljesøl. I tillegg er arten lomvi og 
slekten alkefugl generelt, utsatt for 
miljøgifter og næringssvikt, de om
kommer i fiskeredskaper, de jaktes 
på, de forstyrres ofte på hekkeplas
sen og er utsatt for mink som har 
unger og egg avarten på sin spise
seddel. 

Flere tusen sjøfugler ble avlivet som 
følge av oljesølet fra grekeren «Sty 
lis», blant dem denne lomvien . Foto 
Erik Sandersen . 

Vask av fugler 
Ikke noe annet tema er vel så omdis
kutert som vask av oljeskadde sjø
fugler. Det gjelder både innenfor 
Norsk Orinitologisk Forening og i 
Miljøverndepartementet. Klart må 
det vel være, at vasken i første rekke 
bør utføres av fuglekjennere, og de 
må ha et skikkelig sted å gjøre arbei

det. Pr. i dag har en ikke det. Som de 
fleste vel vet, er det nødvendigheten 
av omhyggelig pleie etter endt vask 
av fuglene, som gjør prosessen van
skelig realiserbar. Det vil alltid også 
være bare ganske få fugler som en 
får tak i under en slik tragedie. Og de 
man finner er ofte de individene 
som er mest tilsølte og dermed van
skeligst å redde. Fugler som er minst 
tilsølt blir oftest værende ute på 1,sjøen, og blir dermed umulig å få tak 
på. Myndighetenes oppgave bør der
for først og fremst være å sørge for at 
oljesøl ikke inntreffer. Hvordan de 
skal klare det med det regelverk som 
eksisterer i dag for skipsfart i inter
nasjonalt farvann, ja, det er ihvert
fall en gåte for meg! 

«Stylis» synderen 
Oljeprøver av ballasttankene i den 
greske tankeren «Stylis», som gan
ske raskt kom i søkelyset under sjø
fugl katastrofen, har vist oss at vi i 
dag er i stand til å finne synderen. På 
den annen side hjelper det lite å 
finne fram til synderen når vi ikke 
kan sette inn de nødvendige sank
sjonsmidlene. Internasjonale skips
fartsregler sier i dag at flaggstaten 
skal føre saken ovenfor den tiltalte. 
Det er som å sette bukken til å passe 
havresekken. 

Siste halvdel av januar, for ikke å 
si hele januar 1981, har vist oss at vi 
langs norskekysten for framtiden må 
regne med oljesøl som et daglig fe
nomen. Sjøfuglene får lide på grunn 
av menneskelig uvett! 

Langs kysten i flere av våre øst
lands- og Sørlandsfylker ble det for 
bare få år siden opprettet hekkere
servater for sjøfuglene. Det som 
skjedde i januar 1981 har vist oss at 
vi ikke er herre i eget hus. Vi er av
hengig av at alle nasjoner forstår be
tydningen av å verne om våre stadig 
sjeldnere sjøfugler. Viktig er det der
for at vi nå ikke glemmer hva som 1 
skjedde i januar. La oss få satt en {
stopper for oljesøl fra skip. Hvis ja
nuar 1981 skal bli til noe dagligdags 
for Ola Nordmann, går det ikke lang 
tid før vi må nøye oss med å lese om 
alkefuglene i historiebøkene, slik vi 
gjør det i dag når det gjelder geirfug
len... *11'! 
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.. NYTT FRA NATUR 
~ OG UNGDOM: 

LA OSS FLY! 

Langsomt stiger NU-fuglen mot 
himmelen igjen . Innsamlingen er i 
siget og har gjort et kraftig jafs inn'f over i det store underskuddet vårt.

l 52 000 kr. er samlet inn til nå (15 . 

\ feb.), men fremdeles er det et stykke 
igjen til vi kan løfte det økonomiske 
åket av skuldrene og kaste oss over 
naturvernoppgavene. Med din hjelp 
skal vi klare å klatre opp det siste 
stykket også. Støtte til Natur og 
Ungdom betales inn på postgiro
konto 2 35 3639, og adressen til inn
samlingsaksjonen er Boks 103, An
kertorget, Oslo l. 

AKTIVITET 

Økonomiske problemer til tross: fly 
gjør vi likevel. Etter et optimistisk 
landsmøte i januar, har aktiviteten 
sirklet rundt saker som langt fra har 
med penger å gjøre. Alta-saken har 
,selvfølgelig stått sentralt, og mange 
utspill har vært gjort i NU-regi for å 
stanse utbyggingen. Arstemaet i år er 
«Olje og samfunn», og mange akti
viteter er lagt opp rundt dette. 

OLJESEMINAR 
Seminar om olje og samfunn skal ar
rangeres 1.-3. mai, sannsynligvis i 
Bergen. Har du lyst til å delta kan du 
kontakte NU-kontoret i Oslo, tlf. 
02/ 41 93 Il. Her får du også nær
mere detaljer om arrangementet. 

STUDIESIRKEL 
Det er også utarbeidet en studiesir
kel om olje og oljepolitikk. Den in
neholder en SQlid bunke med bak
grunnsmateriale og artikkelsamling, 
og kan bestilles for kr. 50,- både fra 
NU og NNV. 

OG ELLERS 

blir det både naturstudier og andre 
aktiviteter i NN-lagene utover vå 
ren. Ta kontakt med lokallaget i di
striktet ditt og spør hvilke planer de 
har. ~ 

Stæren 
Stæren er smart, 

burde vært diplomat, Ja , jeg har nok forstått; 

ikke nok at den hermer seg til alle der hvor folk liker blått , 


språk, vender han blåsiden til. 
alle folkeslags sanger. Men er stemningen rød eller gul 
Det har blitt meg fortalt eller grønn, 
at dens blåsorte dress skinner er det ingen sak 

blankt i å laforan bli bak, 
duchess som er spunnet slik at riktige siden er frem. 
i regnbuens farger. 

AKVARELL OG DIKT AV SISSEL GJERSUM 
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Konflikt og identitet i Alta/Kautokeino 

AV JOHN GUSTAVSEN 

14. januar satte det norske storsam
funnet inn sitt til nå mest dramatiske 
og omfattende inngrep i samisk om
råde. Bak en hær av 600 politimenn 
rullet gravemaskinene forbi «Null
punktet» i Stilla. Dermed var Stor
tingets tredje beslutning om å bygge 
ut det særdeles omstridte vassdraget 
satt ut i livet. Men om starten blir 
noen seier for myndighetene og det 
store NVE-byråkratiet gjenstår å se. 
Med dette har konflikten mellom en 
etnisk minoritet og en økende opi
nion i befolkningen på den ene si
den og de omtalte parter på den an
dre siden, blitt trappet nok et hakk 
opp. 

Norske massemedia gjorde etter 
aksjonene et stort nummer av politi
ets «myke» opptreden. Var det vest
tyske eller latinamerikanske tilstan
der i Norge, kunne en ha ventet seg 
voldelige konfrontasjoner. På for
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hånd hadde politimester Einar Hen
riksen annonsert at mannskapstyr
kene hadde rett til å bruke tåregass 
mot demonstrantene om nødvendig.

Å tale om «myk» opptreden i 
denne sak er utenfor den politiske 
sidelinja. Ingen er i tvil om at dette, 
om en ser det i det minste fra samisk 
synsvinkel, er uttrykk for en brutal 
politikk. Det var mer enn politiet 
som ble satt inn, det var også snakk 
om Sivilforsvarets kjøretøyer, Hei
mevernets anlegg, Forsvarets insti
tusjon (Alta bataljons senter Alta
gård har bl.a. fungert som sam
bandssentral), et hotellskip og ende
lig en ekstra kostnad på I million 
kroner dagen som Stortinget fluk
sens bevilget. Alene dagsbeløpet 
overgår tre-fire ganger de bevilgnin
gene som samenes hovedorganisa
sjon Norske Samers Riksforbund 
(NSR) mottar årlig. 

Konflikten kom også til uttrykk 

. 


' 


gjennom måten massemedia, f.eks. 
monopolinstitusjonen NRK, dekket 
saken på. Eksempelvis var det noen 
dager før oppstart den største sa
miske gatedemonstrasjon som noen
sinne har funnet sted i Alta. Nær
mere 500 deltok. NRK/TV viste 
noen få bilder fra toget. Men da det 
samtidig var I en demonstrasjon 
iverksatt av Komiteen for orden og 
arbeid ble lederen intervjuet av 
NRKs Jan Pedersen. Det hører med 
til saken at Pedersen skulle kjenne 
distriktet etter som han kommer fra 
Finnmark. 

Pressens opptreden hadde også 
andre ingredienser. Ikke minst vakte 
det oppsikt at redaksjonssekretær 
Svein G. Jørstad i DNA-avisa Finn
mark Dagblad stilte seg til disposi
sjon som pressetalsmann for politi
mesteren. Jørstad er også kjent som 
ex-nestformann i Finnmark DNA. 
At såvel partiet som nevnte presseor
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gan har ført en til dels anti-samisk 
linje, er ingen hemmelighet. Dermed 
ser vi hvordan utøvende og døm
mende makt kunne gå i spann med 
den fjerde statsmakt, pressen. At 
ikke dette vakte mere røre, må skyl
des norske pressefolks lojalitet. Ser
vilitet kan det ikke skyldes. 

Men i objektivitetens navn , kunne 
en vente at ihvertfall pressen i større 
grad hadde prøvd å se saken fra en 
samisk synsvinkel. Mange samer un
dret seg over at f.eks. de demonstre
rende professorer som frøs litt på ne
sen fikk større oppmerksomhet enn 
de ca 100-150 samer som ville for
svare sine rettigheter, sin identitet. 

Samenes identitetsfølelse baserer 
seg på geografiske kriterier. De som 
demonstrerte, har påpekt at samene 
hører hjemme i området. Deres for
fedre har brukt det i hundrevis, kan
skje flere tusen år. 

Dermed er vi over på fortiden. 
Identiteten har også historiske krite
rier. Noen har drevet jakt der, andre 
med rein osv. Vi kan dermed også 
tale om kontinuitet som kriterium. 

Men når så mange viste sivil uly
dighet, var det fordi en også mente å 
ha noe å forsvare, et eget verd som 
folk, basert på psykisk erkjennelse, 
et ideal. Altså har identiteten et 
essensielt kriterium også. 

Samfunnet ønsker å endre eller i 
det minste å influere på identifika
sjonsprosessen. Under siste verdens
krig var det viktig for nazi-Tyskland 
å svekke nordmenns identitet. Tyske 
soldater var villige til å ofre seg for 
Tysklands storhet. Jødene skulle 
blinkes ut som motpart i den psyko
logiske krigen. 

På sett og vis fører Norge en slik 
'krig' mot den samiske befolkning, 
om enn ikke med samme midler som 
tyskerne. Men få vil benekte at sa
mene har vært og er en undertrykt 
befolkning. For undertrykkeren er 
det viktig å få de undertrykte til å 
identifisere seg som mindreverdig). 

Samene som etnisk gruppe har 
mot dette å sette inn sitt språk, sin 
kultur (joik, kofte, lavvo, flagg), sitt 
samhold, sine moralske og religiøse 
tradisjoner o.l. Samenes ikke-volde
lige tradisjon ble her vist i praksis. 
Men storsamfunnet valgte den 

strukturelle volds vei. Og før politiet 
marsjerte inn sa en kjent læstadia
nerpredikant dette om -demonstran
tene: «De gjør en Guds tjeneste.» 

Minoritetsgruppen er en del av 
storsamfunnet, som også har sine 
normer. I dette tilfellet er vi vitne til 
en konfliktsituasjon. Når dette skri
ves har noen samer på ny startet en 
sultestreik foran Stortinget for å 
gjøre klar sine rettigheter. 

Norm- eller verdikonflikten er 
blitt en interessekonflikt. Minori
tetsgruppen føler seg ytterligere 
presset av storsamfunnet. Nå skal 
dere føle dere som vi ønsker, være 
som vårt fjernsyn vil, opptre slik at vi 
kan godta dere. I denne konflikten 
er samenes norm- og verdi myter 
truet. Mange samer kjenner sin eksi
stens forverret, og mange sier at de 
er plaget av det som har skjedd. 
Symptomene er mange. 

Konflikten skyldes da også mino
riteten selv. Samene kjemper for å 

AKVARELLER 

AV SISSEL 

GJERSUM 


holde på sin identitet. Kampen må 
føres både på ytre og indre plan. 

I Alta/ Kautokeino-saken står vi 
overfor en høyst reell konflikt. Sam
funnet er nødt til å komme fram til 
en eller annen løsning. Hvordan en 
skal løse den konflikt som nå fore
ligger, kan trenge en lengre disku
sjon. Jeg skal antyde noen prinsip
per: 

l. Storsamfunnet må ikke ved 
makt presse minoritetsgruppene til 
handle i strid med sine normer. 

2. Før situasjonen tilspisser seg er 
det nødvendig med en verdianalyse. 
Vi kan spørre, nok en gang: Hvilke 
verdier skal denne kraftutbyggingen 
egentlig tjene? Øker utbyggingen 
sjansene for at samer og ikke-samer 
i Alta/Kautokeino og strengt tatt i 
Norge oppnår et bedre liv? 

3. Gjelder konflikten midlet og 
ikke målet? Kan det ikke tenkes at 
sågar majoriteten av de utbyggingen 
angår ønsker den stanset? ---+ 
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4. Er utbyggingsvedtaket fattet på 
galt grunnlag? Har en tatt hensyn til 
konsekvensene? Kan det aldri ten
kes at Stortinget kan ta feil? 

I den foreliggende situasjon er 
storsamfunnet maktmessig overle
gent, noe det også har demonstrert. 
Dette har da også utløst en reaksjon 
som majoriteten av samer opplever 
som et overgrep. 

I sin bok Ansvar og handling (Uni
versitetsforlaget 1980) drøfter pro
fessor Harald Ofstad disse forhol
dene. Han skriver om en slik kon
flikt (s. 207-208): 

« Det er en rimelig hypotese at slik 
norm irritasjon spiller en viktig rolle i 
forholdet til minoritetsgrupper - en 
større rolle enn man vanligvis tenker 
seg. Det er videre rimelig å anta at 
normer og verdier som er kulturelt 
forenlige , men som utløser normirri 
tasjon, vil bli tolket slik at man kan 
få inntrykk av at det foreligger en 
kulturell konflikt - man har jo be
hov for å rasjonalisere sin irritasjon 
på en eller annen måte. Jeg tror ikke 
vi skal undervurdere den fortvilelse 
og opprørthet som storsamfunnets 
normirritasjon kan skape innen mi
noritetsgru ppen.» 

Konflikten i Alta/ Kautokeino . 
kan utvikle seg. Usikkerheten kan 
utvikle aggresjon, ikke minst fordi 
konflikten oppleves både på ytre og 
indre plan. Det er ikke snakk om at 
bare land og vann er truet, også ens 
sjel er det. 

Vi har i denne sak sett hvordan 
storsamfunnets egne, som er på 
maktens funksjonelle side, har på
vist feil og moralsk svikt. En kjerne 
ved konflikten er nettopp at en så 
sterkt opplever industrisamfunnets 
livstruende framferd. Mange norske 
menn og kvinner, utenfor Norge 
også for den saks skyld, har i samisk 
levevis sett et mønster for å overleve. 

For storsamfunnet burde det være 
av verdi å vite at det fins andre svar 
på energi- og samfunnsspørsmål enn 
de som har styrt den industrielle ver
den de siste 30 år. Konflikten kan 
løses ved at gravemaskinene stanses. 
Det er politikerne som har satt det 
hele i sving. Politikerne må stoppe 
det hele. 

Det står mellom konflikt eller re
spekt for samisk identitet. f:f 
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NATUR- OG MILJØVERN I STORTINGET 1977-81. 


Hva representantene sa 
- og hva utfallet ble. 
AV TORBJØRN PAULE 

Det går mot stortingsvalg. 
14. september skal 155 representanter velges til en ny periode på Stortin

get. Viktige beslutninger skal treffes der. Blant annet vil skjebnen til mange 
verneverdige vassdrag bli beseglet. En må videre vente viktige forhandlinger 
og vedtak om generelle energispørsmål, saker i forbindelse med oljevirk
somheten, områdevern og andre saker av stor betydning for natur- og mil
jøvernet. For velgere som legger vekt på natur- og miljøverdier bør det være 
av interesse å kjenne til forskjellige stortingsrepresentanters argumentasjon 
og stillingtagen i slike spørsmål. 

I dette nummeret av Norsk Natur vil jeg ta for meg Stortingets behandling 
av regulering av Altavassdraget og Orkla/ Grana, og Verneplan Il for vass
drag. I en artikkel i «Norsk Natur» nr. 3 skal vi se nærmere på forhandlin
gene -i Stortinget i forbindelse med oljeboring nord for 62·, Hardanger
vidda-saken, Norges framtidige energibruk og-produksjon og dessuten bud
sjettbehandlingen i Stortinget høsten 1980. 

Statsregulering av Inger Lise Skarstein (H) er ikke enig 
Altavassdraget. i at utbyggingen er så bagatellmes
ble behandlet av Stortinget 30. no sig: 
vember 1978. Ordfører for saken var 
Oddbjørn Langlo (H), som i innlegg «Naturødeleggelsene er grundig 
uttalte: og saklig dokumentert bl.a. av 

Kautokeino kommunestyre og i 
«Vi foretar i det heile ikkje noko uttalelser fra Statens friluftsråd og 
anna enn å støype ein dam i eit Statens naturvernråd foruten i 
dalføre der ingen kan kome til - Norges Naturvernforbunds utta
ein 110m høg betongbuedam. lelser til utbyggingsplanene.» 
Elva vil om sommaren maksimalt 
kunne bevege seg innafor 10 % Hun får følge av Hanna Kvanmo 
opp og ned. Eg trur at folk i Alta (SV), som samtidig peker på det 
og dei som nyttar elva til ulike re uhensiktsmessige ved utbyggingen: 
kreasjonsføremål f.eks., ikkje vil 
merke at det er foretatt regulering « Denne kraftutbyggingen som får 
i vassdraget.» så store skadelige konsekvenser, 

gir sommerkraft til høg pris, mens 
Statsråd Bjartmar Gjerde (A) er det er vinterkraft det er mangel 

hjertelig enig med Langlo, og peker på.» 
spesielt på laksen: 

«Det er altså rimelig grunn til å Tvil om prognoser 
anta, basert på våre fagfolks vur Under debatten kunne man ikke 
deringer, at skadene på laksen vil unngå å komme inn på de prognoser 
bli minimale.» som mange la til grunn for vurderin
Vårt tidligere landsstyremedlem gen av kraftbehovet i Finnmark. 

(, I 
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Hans Hammond Rossbach (Y) ytret 
følgende om prognosene: 

«For det første synes prognosene 

for energibehovet i Finnmark å 

være for høye. Yi kan ikke ta en så 

viktig avgjørelse som utbyggingen 

av Altavassdraget på feil grunn

lag. Yi må derfor avvente energi

meldingen.» 

Den formastelige tvil om progno


sene som framkom under stortings
debatten og som blant annet Natur
vernforbundet også hadde gitt ut
trykk for, falt mange tungt for brys
tet. Claus Egil Feyling (H) sa det 
slik: 

«Det er imidlertid ikke ukjent at 
vi har mange forståsegpåere i vårt 
land som uten å måtte risikere å 
stå til ansvar for sine prognoser, 
lett slenger ut tall og tanker som 
skaper en kjedelig og tilsynela
tende tilsiktet forvirring. Yi bør i 
langt større grad vise tillit til 
NYE's prognoser, som uten tvil 
bygger på de sikreste erfaringer.» 

Saksordfører Langlo var sikker og 
bastant i sitt syn på prognosene: 

«Prognosane for Finnmark er ik
kje, slik einskilde har gitt uttrykk 
for, urealistisk høge.» 
De nye prognosene som senere 

kom, ga ikke Feyling og Langlo rett. 

Naturvernforbundets 
redelighet 
I likhet med flere andre avla Arnljot 
Norwich (H) Naturvernforbundet 
en visitt: 

«Den samme argumentasjon mø
ter vi også i det brev Naturvern
forbundet har sendt komiteen et
ter at vi avga innstillingen. Der 
blir det hevdet at innstillingen på 
flere vesentlige punkter er misvi
sende og mangelfull, og at den 
også inneholder flere direkte feil. 
Uten at jeg skal gå inn på hoved
punktene i brevet, nevner jeg at 
Naturvernforbundet indirekte sier 
at det har vært en uforsvarlig saks
behandling, at vi nærmest ikke 
har hatt greie på det vi har uttalt 

oss om, og at innstillingen komi
teen har lagt fram, nærmest tar 
sikte på å føre Stortinget bak lyset. 
Hvis det skulle være tilfellet, kan 
det samme sies om Naturvernfor
bundet i så måte. 

Jeg tror at den linje Naturvern
forbundet nå har lagt seg på, er 
lite tjenlig for forbundet. Ønsker 
de fortsatt å bli oppfattet som et 
seriøst organ, må de kunne føre en 
større redelighet i sin argumenta
sjon.» 

Det kan nok ikke ha vært lett for 
Norwich i fjor høst å bli konfrontert 
med skjønnsrettens karakteristikk 
av saksbehandlingen med dertil hø
rende påvisning av alle feilene og 
manglene i denne. 

Under debatten ble man hele ti
den minnet om utbyggingstilhenger
nes uovertrufne forståelse for natur
vern. Som bevis for dette ble det 
pekt på den kraftige reduksjonen av 
de opprinnelige planene for utbyg
gingen. Stein Ørnhøi (SY) satte tin
gene på plass med følgende utsagn: 

« Det er jo sant å si ingen grunn 
for flertallet til å framstille seg selv 
som julenisser fordi om de har gitt 
avkall på de første og opprinne
lige, mer sanseløst utformede ut
byggingsforslag.» 

En folkesykdom 
La oss, for å vise den forståelse for 
problematikken enkelte represen
tanter røper, avslutte den korte re
vyen av behandlingen 30. november 
1978 med Feylings utsagn om det 
norske folks helse og forklaring på 
utbyggingsmotstanden : 

«Motstanden mot vannkraftut
bygging i vårt land er i ferd med å 
bli en folkesykdom.» 
«En vesentlig del av motstanden 
mot utnyttelsen av vår vannkraft 
referer seg til fortidens mangel på 
innsikt i begrepet naturvern. Nåti
dens vannkraftutbyggere har en 
helt annen forståelse for og inn
stilling til dette begrep.» 
Med 90 mot 36 stemmer vedtok 

Stortinget å bygge ut Altavassdraget. 
Et utsettelsesforslag ble først forkas
tet med 85 mot 41 stemmer. 

Regjeringens arbeid med 
gjennomføringen av 
Stortingets Alta-vedtak 
Selv om spørsmål i tilknytning til Al
tasaken har vært oppe i Stortinget 
flere ganger etter behandlingen i no
vember 1978, har jeg i tillegg til 
denne behandlingen valgt å nøye 
meg med forhandlingene da Regje
ringen la fram en melding for Stor
tinget 30. mai 1980. Først tar vi med 
en indirekte irettesettelse av NYE, 
framført av saksordføreren, Odd
bjørn Langlo: 

«Jamvel om ein kanskje kan 
hevde at Statskraftverkene hadde 
rimelig grunn til å rekne med at 
det låg føre slikt samtykke, er det 
likevel eit faktum at formelle 
løyve ikkje var gitt på det tids
punkt anleggsarbeidet starta. 
Eg finn ikkje at det er nokon 
grunn til å kome nærare inn på 
desse forholda her, men vil gjerne 
streke under at offentlege styres
makter har eit særskilt ansvar i 
slike samanhengar for å sjå til at 
alle formalitetar er i orden.» 

Vår vanskelige geografi 

Et lite eksempel på Langlos geogra

fiske kunnskaper og hans tro på an

dres kan vel også være verd en plass 

i denne artikkelen: 


« Eg har ei kjensle a v at folk trur at 
Kobbelv ligg like ved Alta. Det er 
trass alt omtrent like langt frå 
Kobbelv til Finnmark som herifrå 
til Kobbelv.» 
Selv om han ikke synes helt over

bevist av sine egne utsagn, tar vi med 
en forsikring fra den samme herren: 

«Elva vil renne stort sett som før, 
og laksen vil nok fortsatt tri vast. 
Nord-Europas største canyon vil 
stort sett vere som før. Reindrifts
næringa vil berre i mindre grad bli 
påverka av utbygginga» . 

Utbygging gir levende elv! 

Om denne påstanden var medvir

kende til statsråd Rolf Hansens nær

mest begeistrede utbrudd om utbyg

55 



gingens positive følger, er uvisst, 
men kanskje: 

«Slagordet for motstanderne av 
Alta-utbyggingen er: La elva leve! 
- Ja, den skal leve. Men mange vil 
kanskje mene at den heretter, om 
den utbygges, er mer levende enn 
før, at den tilfredsstiller enda flere 
interesser og behov som eksiste
rer» . 
Miljøvernministeren understreket 

i et innlegg at Altasaken hadde vært 
svært grundig behandlet. Og han var 
ikke den eneste i salen som hevdet 
det. Dette fikk Odd Einar Dørum 
(V) til å stille følgende spørsmål, 
som gir oss grunn til ettertanke: 

«Miljøvernministeren sa at denne 
saken var underlagt en usedvanlig 
grundig behandling. Hvis det er 
riktig, kan en - på bakgrunn av 
den kritikk som er rettet mot saks
behandlingen og uavklarte punk
ter - stille spørsmålet: H va har da 
vært vanlig tidligere?» 
Ettertanken blir ikke mindre når 

man ser den massive kritikk av saks
behandlingen skjønnsretten har 
kommet med. 

Stein Ørnhøi gikk mer konkret til 
verks, og tok for seg forholdet mel
lom Altakraft og kraft fra Kobbelv: 

«Her (Regjeringens melding) fin
nes stort sett bare en blank 
påstand om at Kobbelv-kraft vil 
bli dyrere enn Alta-kraft. Noen vil 
vel mene at det er en vennlighet 
når en omtaler departementets 
vurdering av Kobbelv som en 
påstand. Noen har ment at vi her 
står overfor en manipulering med 
tall. Ja, noen har til og med tatt 
ordet fusk i sin munn.» 
Åpenhjertige innrømmelser av 

egen utilstrekkelighet vanket også. 
Eller var det et forsøk på å informere 
tilhørerne og det norske folk om at 
man i Stortinget fra tid til annen my
ker opp gravalvoret med å leke blin
debukk? Kjell Helland (A): 

«Personlig kan jeg ikke se at det er 

kommet til nye faktiske, saklige 

momenter av naturvernmessig ka

rakter -». 

Toralf Westermoen (Kr. F.): 
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Vann og vassdrag vil fortsatt være i brennpunktet i den neste stortings
perioden. Vil de samme representantene fortsatt si de samme gamle 
tingene om de nye sakene i de fire årene som kommer? Foto rf. 
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<deg kan ikke se at det er kommet 
til noen nye momenter siden Stor
tinget sist behandlet saken». 

Grunnloven mer urokkelig 
enn Dovre 
Inger Lise Gjørv (A) og Ingrid Eide 
(A) var inne på noe vesentlig i sine 
innlegg, og detde sa bør være et tan- . 
kekors for alle: 

I nger Lise Gjørv (A): 
«For meg er det f.eks. et tankekors 
hvor enkel prosedyre som må til 
for at Stortinget kan fatte vedtak 
om gjennomgripende og uoppret
telige endringer i naturen. Satt litt 
på spissen kan en si at ikke et 
komma kan endres i Grunnloven 
uten lang modning og stort fler
tall, mens selve Dovre kan spren
ges bort med simpelt flertall gitt til 
et benkeforslag.» 

Ingrid Eide (A): 
«Videre bør vi kunne overveie om 
ikke vesentlige inngrep i norsk na
tur bør behandles med samme al
vor og omtanke som endringer i 
Grunnloven, og altså undergis en 
grunnlovsmessig behandling.» 

Under debatten ble det framsatt to 
forslag, et om varig vern av vassdra
get og et utsettelsesforslag. De ble 
med henholdsvis 95 mot 32 og 96 
mot 31 stemmer ikke bifalt. 

Tillatelse for Kraftver
kene i Orkla til erverv 
og regulering av Orkla 
og Grana. 
Orklas og Granas skjebne ble med 
stort flertall beseglet av Stortinget 
25. mai 1978. Debatten var meget 
livlig. Her er saksordfører Aksel 
Fossens (A) oppfatning av virkelig
heten: 

«Med andre ord: Den planen vi i 

dag behandler er blitt til etter øn

ske fra opinionen og myndighe

tene.» 

- Jeg velger meg april - sier dikte

ren, med stor forståelse for årstidene 
og naturen. 

Alt under vann - ingen ting 

endret 

Som eksempel på forståelsen for na

turopplevelse blant våre folkevalgte, 

velger jeg meg følgende utsagn av 

Carl Fr. Lowzow (H): 


«Tror noen at naturopplevelsen i 
Innerdalen eller floraen eller fau
naen endres om en fjerdedel av 
dalbunnens lengde blir dekket av 
vann? Er det blitt mindre av 
denne naturopplevelsen og en 
endring i floraen og faunaen f.eks. 
i Trollheimen, hvor det er flere 
eksempler på slike utbygginger?» 

Den samme herr Lowzow har ty
deligvis heller ikke oppfattet Orkla
/ Granautbyggingen som nevnever
dig omdiskutert: 

«Jeg forstår Naturvernforbundets 
plikt til å komme med motforestil 
linger. Men jeg har vanskelig for å 
se hvilken vekt man skal legge på 
deres utsagn når de virkelig kon
troversielle utbygginger kommer 
opp til behandling.» 

De som protesteter mot kraftut
bygging er ifølge Rolf Furuseth (A) 
både få og uten fornuft : 

«Men heldigvis er dette et lite 
mindretall, fordi vanlige mennes
ker stort sett vurderer kraftutbyg
gingen ut fra fornuftige stand
punkter.» 

Outrerte propagandagrupper 
Men likevel klarer disse mennes
kene, merkelig nok, å prege debat
ten, påstår Rolf Fjeldvær (A): 

«Det er blitt vanlig med langva
rige debatter om utbygging av 
vassdrag. Det er blitt vanlig at out
rerte grupper av naturvernfor
kjempere i sterkere og sterkere 
grad har prega debatten. Det er 
derfor blitt vanlig at debattene har 
fått et stadig sterkere preg av pro
paganda og stadig mindre preg av 
informasjon.» 

At naturvernet ikke alltid feller 

ekte tårer, får vi vite av Olaf Øen 

(A): 

«Et annet forhold som også synes 
underlig i Naturvernforbundets 
argumentasjon i denne saken, er 
de tårer - jeg fristes til å si kroko
dilletårer - som felles over tapet 
som jordbruket lir ved Orkla
Grana-utbyggingen, mens det 
samme forbundet ikke har den 
ringeste tanke for denne næringen 
når det gjelder Dagali-utbyggin
gen, der jordbruksnæringen be
vislig vil ha fordeler aven utbyg
ging.» 

En stortingsrepresentant er jo 
ikke mer enn et menneske, og må få 
lov til å undre seg over slike forhold. 
Men det er ikke vanskeligere å forstå 
enn at forbundet i begge tilfellene 
har gått inn for vernet. 

Neddemming av hensyn til 

jordbruket? 

Under debatten var det også de som 

mente å ha tatt betydelige hensyn i 

saken, blant annet Westermoen ' 

(Kr.F :): 


«Jordbrukshensyn og miljøvern
hensyn har med rette fått en bre
dere plass og er tillagt betydelig 
større vekt nå enn før.» 

Når vi vet at utbyggingsvedtaket 
betød en neddemming av 13000 da 
dyrkingsjord og beitemark, kan en 
virkelig begynne å få gåsehud. Den 
raske og svært ufullstendige reisen 
gjennom Orkla- / Grana-debattens 
allehånde uttalelser og argumenter 
avsluttes med følgende riktige og 
konstruktive tilråding av Langlo: 

«Vi må snarast bort frå den sek
torten king som har prega norsk 
energidebatt i det siste og kome 
over til ein meir konstruktiv poli 
tikk i desse samanhengar.» 

Sjøl om nok Langlo neppe mener 
det samme som vi vil legge i forma
ningen, gjør vi hans ord til våre, og 
håper at samtlige stortingsrepresen
tanter legger seg dette på sinne. 

Orklavassdragets skjebne ble av
gjort med 96 mot 41 stemmer. --+ 
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VERNEPLAN Il 
FOR VASSDRAG 
Verneplanen ble behandlet og ved
tatt av Stortinget 30. oktober 1980. 
Under debatten stilte Rolf Furuseth 
(A) et prinsipielt viktig spørsmål : 

«Trenger vi fortsatt å satse på 
vannkraftutbygging? Det er 
mange som i dag stiller dette 
spørsmålet. Naturvernforbundet 
og enkelte politiske partier sier 
nei. Men ansvarlige politikere må 
vurdere dette spørsmålet seriøst , 
og fatte beslutninger ut fra reelle 
prognoser og de behov som fore
ligger. » 

At Naturvernforbundet og poli
tiske partier som er enig med for
bundet i naturvernsaker er uansvar
lige er det sikkert nere som har hatt 
mistanke om. Furuseth slår dette 
klinkende klart fast. 

Realister og romantikere 
Nå kan det være delte meninger om 
hvem som er mest realistiske i for
bindelse med energispørsmål. Ser vi 
på forbruksutviklingen av elektrisk 
kraft og de stadig lavere prognose
tall, spørs det om ikke det følgende 
satiriske utdraget fra et av Stein 0rn
høis innlegg sier en god del om hvem 
som forvalter den største realismen: 

«Særlig har de kraftglade i vå r 
energidebatt vært påpasselig'e 
med å minne om at de er realis
tiske, mens vi som har vært ue
nige, vi er urealistiske. Vi andre 
og da i motsetning til Fossen, Hel
land, Vattekar og for all del Sig
mund Larsen og Bjartmar Gjerde 
- vi lever ikke i virkelighetens ver
den. Vi andre - miljøtilhengere og 
utbyggingskritikere - vi er roman
tikere, nullvekstprofeter og sver
mere. Bakstrevere er vi også blitt.» 

Ikke noe kritikkverdig 
ved NVE 
Og for alle dem som har funnet kri
tikkverdige forhold ved NVE's orga
nisasjon og saksbehandling, blir 
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dette utvetydig arrestert av den nå
værende industriminister, davæ
rende formann i industrikomiteen, 
Finn Kristensen (A): 

«Og noskelen om NVE som buk
ken som skal passe havresekken, 
har ingen saklig dekning i et sam
funn med vår åpne saksbehand
ling. Det er da heller aldri vært på
vist noen kritikkverdige forhold 
ved NVE's saksbehandling.» 

Stortingsperiodens kanskje verste 
innlegg sørget Oddbjørn Langlo for. 
Jeg skal ikke kommentere innlegget 
nærmere, men viser til lederartikke
len i Norsk Natur nr. 1/ 1981. Altså, 
Oddbjørn Langlo: 

«K unne denne debatten gi klare 
signal om at vårt samfunn ikke 
lenger kan eller vil tolerere at null
vekstfilosofar og andre framstegs
fiendslege element skal få domi
nere energidebatten, ville mykje 
vere vunne. I altfor lang tid har vi 
latt oss påverke av strømningar i 
vårt samfunn som ikkje er repre
sentative.» 

Ros til Naturvernforbundet 
Til slutt, i avdelingen for ros, viser 
jeg til saksordfører Odd Vigestads 
(Kr.F.) omtale av Naturvernforbun
det. Innlegget røper en klokskap og 
forståelse en generelt burde forvente 
hos stortingsrepresentantene : 

«Til slutt vil eg heller ikkje unn
late å nemne verdfulle opplysnin
gar og dokumentasjonar som har 
kome til komiteen frå Norges Na
turvernforbund både ved skriv og 
ved frammøte i komiteen . Det blir 
der gjort eit verdfullt og på mange 
måtar banebrytande nybrottsar
beid, og det kan vere eit korrektiv 
ved det vidare arbeidet i den 
bandleggingstid som er att både 
for vassdrag som nå blir tillatne 
konsesjonshandsama, og dei som 
får mellombels vern saman med 
dei vassdrag som i 1973 fekk 10 
års vern.» 

Og dermed går teppet ned for 
«Stortingsrevyen» denne gang. 

Foran 
Stortings
valget 
1981 
I dette og neste nummer av «Norsk 
Natur» vil Naturvernforbundet ori
entere om stortingsrepresentantenes 
syn på sentrale natur- og miljøvern
saker i stortingsperioden 1977/ -81. 
I «Norsk Natur» nr. 4/ 81 vil vi pre
sentere partienes natur- og miljø
vernprogram for neste stortingspe
riode. Foruten en oversiktsartikkel 
av generalsekretær Torbjørn Paule 
har vi i dette nummer valgt å gi en 
konkret oversikt over Stortingets be
handling av tre sentrale naturvern
saker: Hardangervidda, oljeboring 
nord for 62. breddegrad og Altasa
ken. 

I neste nummer av tidsskriftet vil 
vi legge fram avstemningsresultater 
for Orklal Innerdalssaken og Verne
plan I Il Energimeldingen. 

OM TABELLEN 

For å være så konkrete som mulig 
markeres representantenes avstem
ninger med JA eller NEI i forhold til 
forslaget. De representantene som 
har fått avstemningen markert med 
strek (-) i oversikten, var enten ikke 
tilstede eller stemte blankt. Av hen
syn til plassen har vi vært nødt til å 
forkorte tekstene over voteringsru
brikkene. Nærmere forklaring gis 
derfor i egen ramme på neste side. 
Representantene er ført opp etter 
fylke og parti. For å unngå mulige 
misforståelser velger vi også å 
komme med en tilleggsforklaring på 
de enkelte saker. 
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Hardangervidda 
Vern av Hardangervidda nasjonal
park med vassdragene Veig og Da
gali ble fremmet som en sak. Debat
ten i Stortinget dreide seg i hovedsak 
om stor eller liten park, vern av Veig 
og Dagali eller ikke. Størst var stri
den om Dagalifallene i Buskerud 
fylke. Mona Røkke (H), Buskerud, 
og Jørgen Sønstebø (KrF), Tele
mark, satte begge fram forslag hen
holdsvis om utsetting av behandlin
gen og om at konsesjon skulle frem
mes (se ramme). Begge forslagene 
falt. Forøvrig ga Stortinget sin en
stemmige tilslutning til innstillin
gene fra Kommunal- og miljøvern
komiteen om Hardangervidda for 
vern av Dagali og Veig og stor nasjo
nalpark. 

Stortingsbehandling : 30. oktober 
1979. 

Oljeboring i nord 
Spørsmålet om oljeboring nord for 
62. breddegrad er stortingsbehandlet 
mange ganger, men endelig avgjø
relse for igangsetting av leteboring 
er, p.g.a. forskjellige usikkerhetsmo
menter (Mexico-utblåsingen , Bra
vo-ulykken osv.), blitt utsatt. Våren 
1980 mente imidlertid Stortinget at 
tiden var inne for en endelig avgjø

reIse, og på bakgrunn av stortings
melding nr. 57 - 1978179 og rir. 46 
1979 / 80 tilrådde industrikomiteen 
igangsetting av leteboring somme
ren 1980 utenfor Midt-Norge og 
Nord-Norge. 

Stortinget sto splittet i denne sa
ken. Hanna Kvanmo (SV), Nord
land fremsatte et utsettelsesforslag 
på vegne av Venstre, Kristelig Fol
keparti, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti (se ramme). Videre 
fremsatte representanten Reidar 
Due (SP), Nord-Trøndelag, på 
vegne av Senterpartiet og Venstre, et 
forslag om ikke å sette igang prøve
boring nord for 62. breddegrad i 
1980 (se ra mme). Begge forslagene 
falt og industrikomiteens innstilling 
ble bifalt. 

Stortingsbehandling: 13. mars 
1980. 

Altasaken 
Stortinget har hatt Alta-saken til be
handling tre ganger. I oversikten 
gjengis avstemningen etter den før
ste stortingsbehandlingen, der det 
både ble fremsatt et utsettelsesfor
slag og et forslag om vern (se 
ramme). Den 6. juni 1979 reiste re
presentanter fra mellompartiene og 
SV, uten hell , spørsmål om å ta opp 
igjen Alta-utbyggingen. Etter same

nes første sultestreik høsten 1979 ble 
anleggsarbeidet stanset, og Regje
ringen Nordli lovet å legge fram en 
ny melding for Stortinget. Og alle 
trodde at vassdraget var reddet. Det 
Regjeringen la fram våren 1980 var 
en melding om hvordan man skulle 
gjennomføre Stortingsvedtaket av 
30. november 1978. Under debatten 
ble det fremsatt to forslag; det ene av 
Odd Vigestad (KrF) på vegne av SP, 
V og KrF om varig vern av Alta
vassdraget, det andre av Hans H. 
Rossbach (V) på vegne av V og SP 
omå vente med gjennomføringen av 
vedtaket til det rettslige grunnlaget 
for utbyggingen, herunder samenes 
rettigheter, er avklart. Vigestads for
slag falt med 95 mot 32 stemmer, 
Rossbachs med 96 mot 31 stemmer. 
Arbeiderpartiets enslige svale i Alta
saken, O. Fagerheim fikk denne gan
gen følge av partifellen I. Eide. 
Begge sluttet seg til Vigestads for
slag. Da dette falt fikk Rossbach 
støtte for sitt forslag fra Arbeider
partiets representanter S. Johnsen , 
T. Granerud, A.-L. Bakken, I. Eide, 
O. Fagerheim og T. Thoresen. In
ger-Lise Skarstein fra Høyre fikk 
heller ikke denne gang følge av noen 
av sine partifeller. 

Stortingsbehandlingen : 30. no
vember 1978,6. juni 1979 og 30. mai 
1980. 

Forklaring til voteringsrubrikker på neste oppslag. 


1. HARDANGERVIDDA 

Behandlet 301 I 0-79 

Forslag A fra Mona Røkke (H) 
Behandlingen om utbygging av 
Dagalifalla utsettes og ses i sam
menheng med energimeldingen. 

Forslag B fra J. Sønstebø (KrF) 
Regjeringen fremmer forslag om 
regulering av Dagalifallene med 
konsesjonsvilkår. 

2. OLJEBORING 

Behandlet 13 / 3-80 

Forslag A. fra Hanna Kvanmo (SV) 
på vegne av V, SP, KrF, SV. 
Igangsetting av oljeboring nord 
for 62. breddegrad utsettes. 

Forslag B fra R. Due (SP) 
på vegne av Vog SP som går mot 
oljeboring nord for 62. bredde
grad i 1980. 

3. ALTAVASSDRAGET 

Behandlet 30/ 11-78 

Forslag A fra O. Vigestad (KrF) 
Avgjørelse utsettes inntil energi
meldingen foreligger. 

Forslag B fra R. Due (SP) 
Stortinget går mot utbygging av 
Altavassdraget. 
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HARDANGER· OUE BORI NG ALTA HARDANGER· OUEBORI NG ALTA-
VIDDA UTBYGG INGEN VIDDA UTBYGG INGEN 

Fors lag Fo rslag 
A. B. 

U ts. Ne i til 
O. B. 

Ut s. MOl 
Utbygging 

Fors lag Forslag 
A. B. 

Uts. Nei til 
O.B. 

Uts. Mo t 
Utbygging 

Akershus fylke Nordland fylke 
Asdahl , Erl and (Sp) . JA NE I JA JA Eidem, Bjørn Mørk (A) NEI NE I 
Benkow, Jo (H) G rytøy r, G udmund (A) . N E I N E I N E I NE I N E I NE I 
G ranerud , Terje (A) NE I NE I Hellem, Ro lf (A) . .. NE I NE I NE I 
Gu lbra ndsen , T ho r-Erik (A) NE I NEI NEI NE I NE I Ingebrigtsen , K ari (A) . N E I NE I NE I NE I 
Gystad , Tho r (A) : .... N E I NE I NE I N E I NE I N EI Karstensen , Per (A) . N E I NEI NE I NE I NE I N EI 
Ingeborgrud , Anne-O la ug (K r.F.) . JA JA JA J A Klevstad , Karl ( Kr. F.) . . J A JA JA JA JA 
Kirste, Gerd (H) . J A NE I N E I K varno , Hanna (SV) . . . NEI N E I JA JA JA JA 
Lowzow, Ca rl Fr. (H) JA N E I NEI NE I Kyllingma rk, H åko n (H) JA NE I NE I N E I NE I NE I 
Mo rgenlien , Svein G unn ar (A) .. NE I N E I N E I NE I NE I NE I Rø nning, Kåre (Sp) . . NE I NE I JA JA 
Pres th us, Ro lf (H ) JA NE I NE I NE I N EI Steinbach, An ne-Lise (A) NE I NE I 

Tho massen, Petter (H) NE I NE I NE I NE I 

Aust-Agder fylke With , Odd (K r.F.) .. . ... ... . .• .. JA JA JA 

Faremo, Osmun d (A) NEI NE I 
Gjertsen, As trid ( H) . J A NE I NEI NE I N EI Oppland fylke 
Lund, T hor (A) ....... .. , .. , N E I NEI NE I NE I NE I NE I An dersen , Liv (A) N E I NE I N E I NE I NEI 
Vågsnes, Jo ha nnes ( Kr.F.) JA NE I JA JA JA Djupvik, O lav ( Kr.F.) . J A JA JA JA 

Furuseth, Rolf (A) .... . .... . . . . . NE I NE I N E I N E I NE I NE I 
Bus kerud fylke Hovengen, Age (A) .. ... ...• . . . NE I N E I NE I NE I 

Grøndahl , K irsti (A) ..... . , '. ' .' 
Hvashovd, G unnar (A) 
Molø kk en , Aase (A) 

NE I 

JA 

N EI 

JA 

NEI 

NE I 

NE I 

NE I 

NE I 
N EI 
NE I 

NE I 
NE I 
NE I 

Lied , Ha ra ld U. (H) ... 
Rusten , Kristin e (A) 
Røssum , O la O. (Sp) ... . .. . • . . . . 

JA 

NE I 

JA 

NE I JA JA 

NE I 
NE I 
JA 

NEI 
N E I 
JA 

Rø kke, Mona ( H) J A JA JA NE I 
Stra nd, Ha ns ( H) JA JA NE I NE I N E I NE I Oslo 
To rgersen , Ha ns ( K r.F.) JA J A Bra tte li , Trygve (A) ... . . ... .. . . . NE I NE I NE I NE I 
Ø ien, Olaf (A) ... . . ... . .. .. . JA JA N EI NE I Berg, Jan (A) ................. . NE I NE I NE I NE I NE I NE I 

Berntsen , Th o rbjø rn (A) . NE I NE I NE I NE I NE I NE I 
Finnmark fylk e Brundt la nd, G ro Ha rlem (A) NE I NE I NE I NE I NE I NE I 

Gab rielsen, Va lter (A) . . ... . . • .•. 
Listau, Tho r (H). . ... .. . . . •. . . 
Pe tte rsen , Odd runn (A) 
Utsi, Per A. (A) ... .. . .. .... . 

NE I 

N EI 
NE I 

NE I 

NEI 
NE I 

NE I 
NE I 
NE I 

NE I 
NE I 
NE I 
NE I 

NEI 
NE I 

N E I 

NE I 
NE I 

NE I 

Di tl ev-Simonsen , Per (H ) 
Eide, Ingr id (A) ... 
Hafstad, Ka rin (H) 
Hav røy, Ha ldis (A) . . ...... . , . , . 
Kristiansen , Eli ( Kr.F.) 

NE I 
J A 

NE I 

NE I 
NE I 
NE I 

NE I 

NE I 
J A 

NE I 

NEI 

NE I 
NE I 
NE I 
NE I 
JA 

NE I 
NE I 
NE I 
NE I 
J A 

H edmark fylke 
Ba kke, Else (A) ...... .... . . . 
Ba kken, Ann e-Lise (A) 
Borgen , Kje ll (A) ...... . . .. .. . .• 
Erl a ndsen , C h ristian (H) 
Fred hei m, Kje ll Magne (A) 

NE I 
NE I 

N EI 

NE I 
NE I 

NE I 

NE I 

NE I 
NE I 
NE I 

NE I 

NE I 

NE I 

NE I 
JA 

NE I 

NE I 

NE I 
NE I 
NE I 

La ngslet, Lars Roa r (H) 
Lowsow, Wenche ( H) . . . . . . .•. . . 
Syse, Jan P. ( H) .. . ... .. ... . .. , . 
Will och, Kå re (H) 
Ødegaa rd, Iva r (A) . .... .. . . . .. . 
Ø rnhø i, Stein (SV) 

JA 
JA 
JA 
J A 

NE I 
NE I 

NE I 
N E I 
NE I 
NE I 

NE I 

NE I 
NE I 
NE I 
NE I 
NE I 
JA 

NEI 
NE I 
JA 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 
NE I 
JA 

J ohnsen, Sigbjø rn (A) 
La ngfald, Ottar (Sp) 
Ruste n, Odd (A) . 

N E I 
NE I 
NE I 

NE I 
NE I 
NEI 

JA 
NE I 

JA 
NE I 
JA 

NE I 

NE I 
JA 

N E I 

Rogaland fylke 
Berge, Gu nn a r (A) .. . . . .. .. .. •. 
Feyling, C la us Eg il (H) 

NE I 
J A 

NE I 
JA 

NE I 
NE I 

NE I 
NE I 

NE I 
NE I 

NE I 
NE I 

H ordala nd fylke Haus, K nut (K r. F.) JA JA JA J A JA JA 
Ba kk e, Ha lvard (A) NE I NEI NEI NE I N E I NE I Ihl e. Geirmu nd (A) ..........•. NE I NE I NE I 
Fossen , Ak sel (A) . . N EI NE I NE I NE I NE I N E I Lønningdal, K rist in ( H) . NE I NE I NE I NE I 
Hansen, Ha rry, (A) NE I N EI NE I NE I NE I Løvvig, Ma rit ( H) JA NE I NE I NE I NE I NE I 

Haugstvedt , Asbjørn (K r.F.) J A JA . JA JA J A O lsen- Hagen, G unn Vigdis (A) . NE I NE I NE I 
Hell and, Sverre (Sp) NE I NE I JA JA Uela nd , O le Gab rie l (Sp) . NE I NE I JA JA 

Hysing·Dahl, Per ( H) JA NE I NE I Aa no , Jakob (K r.F.) JA JA 
Jacobsen, Georg (A) . ... . .. • . ... NE I NE I NE I NE I Frette , Ha ns (A) . NE I NE I NE I NE I NE I 

Løseth , E rling, (A) ........... •. . NE I NE I NE I NE I NE I NE I 
Mo, Sverre ( Kr. F.) . . . ... .. . .. • . . JA JA NE I NE I J A NE I Sogn og Fjordaoe fylke 
Ra nda l, Håkon (H) ....... . . . . . . J A JA NE I NE I NEI NE I Fagerh eim , Odd lei f (A) . NE I NE I JA JA JA 
Skarstei n, Inger-Lise (H ) NE I NE I NE I JA JA J A H usabø, Per J . (Kr. F.) . JA JA JA JA JA JA 
Skauge, Arn e (H) NE I NE I NE I NE I NE I NE I Lefdal, Lars (H) . . ... . .... • JA JA NE I NE I NE I 
T ungesvik, Hans O lav ( Kr. F.) NE I JA JA JA JA Sælthun , Ambjø rg (Sp) JA JA JA J A 
Tøsdal, Margit (A) . NEI NE I N EI NE I NE I øv regaard. Kåre (A) . NE I NE I NE I NE I NE I NE I 
Utkilen, Sigrid (H) NE I NE I NEI 

Møre og Romsda l fylke 
Berg, Arve (A) 
Bo ndevik, Kjell Magne (K r. F.) .. 
Eid e, Mary (A) . . .... . ... . . . 
Fred rik sen , Aslaug (K r.F. ) 
Jorda hl , Asbjø rn (A) . 
Langlo , Odd bjø rn (H ) . 
Rossback, Han s H. (V) . 
Ta ll e raas, Anders ( H) 
Vigestad, Odd (K r. F.) 
Weiberg-A urdal, Arno ld (Sp) . 

NE I 
JA 
NE I 

N EI 

NE I 
JA 
NE I 

NE I 
N E I 
NE I 

NE I 
JA 

NE I 

NE I 
J A 

J A 
NEI 
NE I 
JA 

J A 
J A 

NE I 

NE I 
J A 
NE I 
NE I 
JA 

NE I 
JA 
JA 

NEI 
JA 

NE I 
JA 

NE I 
NE I 
J A 
JA 
J A 
JA 

NEI 
J A 
NE I 
J A 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 
JA 
JA 

Sør-Trøndelag fylke 
Berntsen , Jos tei n (A) 
Bye, Roald (A) . 
Dørum , Odd Einar (V) 
Eian , Hermund (H) . 
Fje ld vær. Ro lf (A) 
FI,l , Jens P. (K r. F. ) . 
Hella nd , Kjell (A) 
Schnitle r. G un vo r ( H) . .. . . . . . .. , 
Sy rstad , Jo han (Sp) . 
Aasen. Liv (A) 

NE I 

NE I 
JA 

NE I 
JA 

NE I 
JA 

NE I 

NE I 

NE I 
NE I 
N EI 
J A 
NE I 

NE I 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 
NE I 
JA 

N E I 

JA 
NE I 

NE I 

JA 
NE I 
NE I 

NE I 

JA 
NE I 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 
JA 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 
JA 

NE I 
NE I 
JA 

NE I 

Nord-Trøndelag fylke Telemark fylke 
Due, Reidar (Sp) JA NE I JA JA JA JA Be rgs la nd , Egil (A) NE I NE I 
Gjø rv, Inger-Lise (A) 
Han sen, G utto rm (A) .. .. .. ..•. • 

NE I 
N E I 

NE I NE I 
NE I 

NE I NE I 
NE I 

NE I 
N EI 

Bo hli n. Kje ll (A) ... . .. . ... . ... . 
Krislense,n, Finn (A) . NE I N EI 

NE I 
NE I 

NE I 
NE I 

NE I 
NE I 

NE I 
NE I 

Jakobsen, Jo han J. (S p) NE I NE I JA JA J A JA Sø nstebø. Jørgen (Kr.F.) . J A JA JA JA JA 
Stenberg, Jo hnny (A) NE I NE I NE I NE I Tyn nin g, Torste in (H) JA NE I NE I NE I NE I 
Vada. Gu nna r ( H) .. . . .. . ...• NE I NEI NE I NE I NE I Va rsi. Tu rid (A) .. .. . . . .. .. . NE I NE I NE I 
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HARDANG ER- OUEBORI NG ALTA
VIDDA UTBYGG INGEN 

Forslag Forslag Uts. Nei til UIS. Mot 
A. B. O.B. Utbygging 

Troms fylke 
Hansen-Krone, Margit (H) JA JA 
Myklevoll, Kirsten (A) NEI JA NEI NEI 
Nilssen , Rolf (A) NEI N E I 
Norwich, Arnljot (H) . ........•. JA JA NEI NEI NEI NEI 
Sjøthun, Asbjørn (A) .. N E I NEI NEI NEI 
Aas, Per (Kr.F.) JA JA JA JA 

Vest-Agder fylke 
Austad , To re (H ) JA JA NEI NEI N E I 
Lie, Engly (A) NEI NEI NEI NEI NEI N E I 
Lien, Odd (A) ........ .. . NEI NEI NEI NEI NEI NEI 
Westermoen , Toralf ( Kr.F.) . . NEI JA NEI 
Udjus, Ragnar (Sp) NEI N EI JA 

Klebe
merker 
små: 4 cm 
10 eks. kr. 10 
store: 10 cm 
5 eks. kr. 25,· 

HARDANGER- OUEBORING ALTA
VIDDA UTBYGGING EN 

Forslag Forslag Uts. Nei til Uts. Mot 
A. B O.B. Utbygging 

Vestfold fylke 
Bjørnø, Alf (A) ......... . . . ... . . NEI NEI NEI NEI 
Furberg, Petter (A) NEI NEI NEI NEI NEI NEI 
Knudsen , Thor (H) JA NEI N EI NEI 
Martinsen , Astrid Murberg (A) .. . NEI NEI NEI NEI 
Ramberg, Age (Kr.F.) JA JA JA JA 
Sogn , Karen (H) . ..... JA N E I NEI NEI NEI N EI 
Vattekar, Odd (H) .. JA NEI NEI NEI N EI 

Østfold fylke 
Apenes, Georg (H) ... ..... .. NEI NEI NEI JA 
Bakken, Ingvar (A) N E I NEI NEI NEI NEI NEI 
Joha nson, Arvid (A) . . .... . .... NEI NEI NEI NEI NEI NEI 
Korvald, Lars Kr.F.) . ...... •.. . . JA JA JA 
Stray, Svenn (H) JA JA NEI NEI NEI NEI 
Stubberud, Liv (A) . NEI NEI NEI NEI 
Thoresen , Tom (A) . .. • . . . . • .• .. NEI NEI NEI 

Medlemsmerke 
med sikkerhetsnål - for alle dem som ønsker et 

sikrere feste. 

Nålen er i nysølv og størrelsen er 1,5 x 1,5 cm. 

PRIS Kr. 20,

ENNÅ TID FOR 

latur- ~ 

kalenderen 

1981 

* Totalformat med kalendarium 30 
x 40 cm. 

* Leveres i solid kartong som sikrer 
at Kalenderen kommer helskinnet 
fram hvor som helst på kloden. 

* 	Bruk gjerne bestillingskupongen 
på side 62 

* 	PRIS kr. 40,-. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 
(Nye satser p.g.a. portoforhøyelsene) 

NB' I tillegg til de o ppgiIlc priser kom mer pono- og ekspedisjonsgebyr etter følgende satse r: 

Samlct kjøp for inntil kr. 20, - . gebyr kr. 4, 
Samlet kjøp for inntil kr. 50. - , gebyr kr. 6, 
Samlet kjøp for over kr. 50. - . gebyr kr. 10.-: 

Navn:(j BLOKKBOKSTAVER) .. 

Adresse: 

Poststed: 

TLF. SALG : 
33 lO 27 

Vareoversikten er denne gangen tatt ut av 
«No rsk Natup>. Bruk «Nors k Natur» nr. 1/8 1 
eller bestill varekatalog. (se varegruppe 500) 
Foreligger ferdig i NNV 15. april. 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det vil få bestilte varer tilsendt pr. postoppkrol" 
O 	 Det sam lede beløp i kr. .... (inklus ive eksp.gcbyr) sendcs vedlagt i sjek k/se nd es samtidig pr. bankgiro/postgiro/ postanvisning. 

(Stryk det som ikke passer!) 
OBS! Varer SOlli belales oss pr. bal/k- pO.Hgiro/po.S1al/risl/illg eller pr. sjekk hlir ikke sel/dl fra NNV/ør beløpel erlllollall. 
O 	 Jeg/vi ø nsker å betale mot o ppkrav. 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. 

Varenr. Antall 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

106 

107 

108 

109 

200 

201 

202 

203 

204 

300 

301 

302 

303 
304 

305 

306 

307 

308 

309 

62 

Vare 	 Beløp Varenr Antall Vare Beløp 

eks. «Naturkalenderen 1981» il kr. 40.
eks. Plakat « Fjellbakkestjerne» il kr. 30. ~ 
eks. Plakat «Svalestjert» "1 kr. 30.
eks. Plakat «Pe rleugle» il kr. 30.
eks. Plakat «Rtldyrkalv» il kr. 30.
eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) 

il kr. 50.
eks. Plakat «Olje eller fisk '») (Rune 

Anderson) il kr. 15. 
eks. Plakat «Vassdragsve rn» (Morten 

M. Kristiansen) il kr. 30.
eks. Plakat « Darugiella -

Maktas språk» il kr. 30. 
eks. Plakat «V interfuglen> 

Staffan Ullstram il kr. 25.
seil 	 Prospektkortserie « Kort og godt» 

(Monen M. Kristiansen) il kr. 10. - . 
seil il 9 stk . 

se il 	 Prospekt kOrlserie «Nasjo nalparken> 
ilkr.12.-.swå9stk. 

seil Vinterkort (Norske Naturfotog rafer) 
il kr. 38. - seil il 9 st k. doble 

seil <dndianerbrevet» <i kr. 35.
seil il 5 st k. 

sett Vinterkort - enkle 9 kort il kr. 20.

eks. Stoffmerke «Norges natur ve rn
forbund li kr. 10. 

seil Seil il 4 stk. klebemerker Norges 
Naturvernforbund» il kr. 10. 

eks. Medlems",;1 i sølv il kr. 10, 
eks. Medlemsnål i sølv (m/s ikkerhets ntd) 

1'/z x I '/z cm il kr. 20. 
eks. Medlemsnål i gull it kr. 20. 
seil Seil il 5 stk. sy-p'l- refiek s «Unna meg» 

il kr. 18. 
seil Seil il 5 stk. sy-på-refleks «rund» 

il kr. 20.
eks. Stoffmerke «Aksjo n Rovfugl » 

å kr. 10. 
seil Seil ilS stk. klebemerker «Aksjon 

Rovfugl» il kr. 10. 
seil it 5 stk. klebemerker store 

«La naturen g~l i arv» ei kr. 25.
seil å ID stk. brevmerker 

«La naluren gå i arv» fl kr. 10. 

t ils. kr. 3 10 seil 
tils. kr. 
t ils. kr. 400 eks. 
ti Is. kr. 
tils. kr. 401 eks. 

402 eks. 
ti Is. kr. 

403 eks. 
ti Is. kr. 404 eks. 

seil 
t ils. kr. 

405 eks. 
tils. kr. 

tils. kr. 500 eks. 

50 1 eks. 
t ils. kr. 

502 eks. 
tils. kr. 

503 eks. 
tils. kr. 

504 eks. 
ti Is. kr. 
tils. kr. 505 eks. 

506 eks. 
508 eks. 

tils. kr. 
509 eks. 

tils. kr. 
tiLs. kr. 510 eks. 

til s. kr. 
tils. kr. 5 11 eks. 

eks. 
tils. kr. 

il 9 stk . brevmerker «Ekorn» 
(Staffan Ullstram) il kr. 9, 
Tresnill bjørn (E. Struksnes) 
il kr. 35. -
Tresnill ulv (E. Struksnes) il kr. 35.
Tresnill gaupe (E. Struksnes) 
,i kr. 35.-
Tresnill jerv (E. Struksnes) ,i kr. 35.
Tresnill oter (E. Struksnes) il kr. 35.
Seil il 5 stk. tres nill (bjørn. ulv. gaupe. 
jerv. oter) it kr. 150. -
Litografi «Brusha neleik» (Vivian 
Zahl Olsen) il kr. 300.

U. Hafsten «Naturvernets århundre» 

il kr. 14. 
Br-eda Berntsen «Lilleralurom natu p> 

;i kr. 5.-

Bredo Berntsen « Lilleratur o m natur 

suppleme nt » il kr. 15.
A-I. Jansen «Hvem gjør hva i natur

og miljøvernet» il kr. 20.
M. Segnestam «De n første 

naturboka» ,i kr. 10.-

Perarvid Skog «Økologi» il kr. 15. 

NNV's Energimotmelding å kr. 20.

Bredo Berntsen «Nat u rvernets 

hi stor ie i Norge» il kr. 65.
H. Solheim «Olje eller fisk?» 

il kr. 24.
Bryne/Ga rn åsjordet/Hofset h/ Parr. 

«Energi . miljø og sa mfunn » 

il kr. 68. 
«De i s iste vassdraga» å kr. 30. -

Katalog over NNV's varer (GRATIS) 


VARER FRA KRETSFORENINGENE. 

tils. kr. eks. 
eks. 

tils. kr. eks. 
eks. 

tils. kr. 

t ils. kr. seil 
eks. 

til s. kr. eks. 
eks. 

Perler i Rogalandsnaturen il kr. 95.

«Na tur i Vestfold» 1979;i kr. 25.

«Natur i Vestfold» 1980 å kr. 25.

«En ny energiplan» 

Særnr. av Natur og Ungdoms 

«Nat ur og Samfunn» å kr. 10.

dillo klasseselI å 30 eks. kr. 225.

Rauma/ Ulvåa il kr. 45. 
Spar Saltfjellet il kr. 45.-

Plakat Oslomarka il kr. 40.

til s. kr. 

t ils. kr. 
tils. kr. 

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

tils. kr. 

t ils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

t ils. kr. 

tils. kr. 
til s. kr. 
t il s. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 

tils. kr. 
til s. kr. 

tils. kr. 
tils. kr. 
tils. kr. 

tils. kr. 
til s. kr. 
til s. kr. 
tils. kr. 
til s. kr. 
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Dette ko~et 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. 


Årskontingenten er for 1981 

Kr. 75, - for hovedmedlemmer (inkl. Norsk 

Natur) 

kr. 10,- for familiemedlemmer (hovedmedlems 

ektefelle eller hjemmeværende barn under 25 år) 

kr. 1500,- 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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