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Altadommen 

i Høyesterett 


AV TORBJØRN PAVLE 

Høyesterett har talt i Altasaken. 
Resultatet ble 17-0 i statens fa
vør. Omtrent på alle punkter ble 
myndighetenes saksbehandling 
godtatt. Man fant stort sett intet å 
kritisere staten v/NVE for. Bare 
på tre punkter ga Høyesterett ver
neinteressene medhold. 

Det ble påpekt at saken hadde 
fått en uheldig start. Den første 
konsesjonssøknaden som ble 
sendt ut var så mangelfull at den 
ikke tilfredsstilte lovens bokstav. 
Den ble derfor trukket tilbake. 
Botaniske forhold var ikke skik
kelig undersøkt. Dyrelivet (spesi
elt fuglefaunaen) var bare over
flatisk utredet. 

Skjønnsrettens flertall kom 
høsten 1980 til at saksbehandlin 
gen var beheftet med 17 mangler, 
hvorav 6 alvorlige. Høyesteretts 
konklusjoner bryter dermed fun
damentalt med skjønnsrettens 
vurderinger. 

For naturverninteressene (og 
andre interesser) kan Høyeste
rettsdommen fortone seg som en 
katastrofe. Og det er grunn til å 
frykte at utbyggingsinteresser 

og da ikke bare vassdragsregule
ringer - med dommen i ryggen 
kan føle seg fristet til å lempe på 
dagens krav til utredning av for
skjellige forhold i forbindelse 
med inngrep i naturen. 

Det er vår oppfatning at dom
men setter naturverninteressene 
10-15 år tilbake i tiden. Høyeste
retts tolking av vassdragsregule
ringslovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger er ikke 
jeg den rette til å kommentere. 
Men det synes etter dette klart at 
vassdragsreguleringsloven ikke er 
utformet godt nok til å ivareta 
blant annet naturverninteressene 
i samsvar med den posisjon disse 
interessene har fått i opinionen og 
forvaltningen i løpet av de siste 
par decennier. 

Det må derfor være en viktig 
oppgave å arbeide for en endring 
av vassdragsreguleringsloven slik 
at den bedre ivaretar naturvernin
teressene (og diverse andre inter
essefelter) og samtidig avspeiler 
den oppvurdering av deres betyd
ning som har funnet sted i de se
nere år. 
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Store oppgaver for lUeN 

Den internasjonale naturvernunion 
-IUCN - holdt sin 15. generalfor
samling i Christchurch, New Zea
land, i høst. Norges Naturvernfor
bund, som var med på å stifte IUCN 
i slutten av 40-årene, var represen
tert ved formannen, Per Olav Tveita. 
Fra norsk side deltok også represen
tanter for Miljøverndepartementet. 
Norge er blant de 54 statene som er 
medlem i IUCN. Ellers er en lang 
rekke nasjoner representert gjennom 
offentlige organer, mens hovedtyng
den av medlemmene utgjøres av 279 
frittstående organisasjoner (blant 
dem NNV). I alt var vel 60 land med 

tilsammen omkring 450 deltakere re
presentert på generalforsamlingen. 

Blant saker som IUCN har kon
sentrert seg særlig sterkt om i de tre 
årene som er gått siden forrige gene
ralforsamling, er 

• 	 Opprettelsen av et senter for ar
beid med miljøproblemer i u-land 

• 	 Bistand omkring internasjonale 
avtaler som f.eks. Ramsarkonven
sjonen, Bonnkonvensjonen, 
CITES og FNs miljøvern-charter 

• 	 «Verdens naturvernstrategi» og 
andre publikasjoner som tar sikte 

Natur og Ungdom. . . . . 
Kretsløpet. . . . . . . . . . . . 
Las Marismas . . . . . . . . . 
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på å spre alminnelig forståelse for 
naturvern problemene 

• 	 Problemer omkring vern av øko
systemer (naturområder), gene
tiske ressurser og arter 

• 	 Regionalt naturvernarbeid, f.eks. 
i Sahelområdet, Kina, Thailand, 
Det karabiske hav, Det indiske 
hav og den sørlige delen av Stille
havet. 

Natur- og miljøvernproblemene 
øker over alt på kloden . Dette inne
bærer også et stadig økende behov 
for innsats, samtidig som det økono
miske grunnlaget for lUeNs arbeid 
er svakt. Arbeidsprogrammet for 
den kommende tre års perioden er 
derfor preget av streng prioritering. 
Programmet, som stadig er gjen
stand for revisjon, har fire hoved
punkter : 

• 	 Innarbeiding av naturvern i plan
legging, lovgivning og undervis
nmg 

• 	 Tiltak for vern av økosystemer og 
arter 

• 	 Naturvernprogrammer for spesi
elle geografiske områder 

• 	 Generelt naturvernarbeid. 

Generalforsamlingen vedtok tilsam
men 28 resolusjoner. Av disse er åtte 
av spesiell interesse for oss: 

• 	 Verdens Naturvernstrategi 
• 	 Naturvern og fred 
• 	 Mennesker, ressurser og miljø 
• 	 Antarktis og de sørlige havområ

dene 
• 	 Miljøeffekter av sur nedbør 
• 	 Hvaler 
• 	 Utviklingshjelp 
• 	 Vern av vassdrag mot utbygging 

.
 

En fredelig søndag kveld i mars sendte fjernsynet en britisk film som 
man hadde gitt den løfterike tittelen «Scenebyte i naturen». Men un
dertittelen ga bange anelser: «Inngrep i naturen treng ikkje alltid ha 
ein negativ verknad». 

Og hva fikk vi se gjennom TV-brillene? Jo, først et dystert grustak, 
en menneskeskapt ørken uten synlig tegn til liv. Men så skjedde unde
ret, så å si for øynene på den måpende TV -titteren ! Grustaket var 
uttømt, og den gigantiske gropen ble fylt med vann. Og som ved et 
trylleslag rykket livet inn. Daphnier og annet småkryp erobret vann
hullet, antagelig fraktet luftveien, fastklistret til fuglefjær. Gjedde og ål 
som krypende i graset i reneste Pontoppidan-stil. Og ender og sothøner 
og andre slags pippipper og gakkgakker flokket seg gledesstrålende på 
og omkring den lokkende vannflaten. 

Var det noen som gikk på limpinnen? Kommentarene gjorde i alle 
fall ikke forsøk på å hindre at den godtroende lot seg lure. Vi fikk ikke 
se naturen på stedet før startskuddet gikk for gravemaskinene. Vi fikk 
ikke høre noe om artene som den gangen befolket denne flekken av 
britisk jord. Vi fikk ikke beskjed om at naturen i virkeligheten var blitt 
fattigere. Det vi fikk se var at nøysomme, hardføre og tilpasningsdyk
tige arter fikk enda et tilholdssted. Vi fikk ikke vite noe om de som ble 
fortrengt eller gikk til grunne. 

Den ureflekterte fikk effektiv anskuelighetsundervisning, i tekst og 
bilder, som gav ham klar beskjed om at inngrep i naturen er bare en 
overgang: Etterpå senker søndagsfreden seg over landskapet, og alt er 
såre godt - eller enda bedre enn før. 

Sånn bringes vranglære inn i de tusen intetanende hjem. 
I naturvernet er ingen sannhet så banal at den ikke må gjentas i det 

uendelige: Alle inngrep i naturen har negative virkninger - at enkelte 
særlig tilpasningsdyktige arter i svært mange tilfelle trekker fordel av 
inngrepet, understreker bare at virkningen er negativ som helhet. 

I alle havnebyer i Europa og Amerika er det takket være inngrep fra 
menneskenes side skapt glimrende betingelser for et yrende dyreliv, 
dominert av et lite pattedyr med lang naken hale, Rattus norvegicus. 
Den kunne være hovedperson i en ny film om at ikke alle inngrep har 
negativ virkning. Tittelen kunne f.eks . være «Survival of the fittest». 

Naturvern for 

den sterkeste 


Norges Naturvernforbund 	 9 
Gateadresse: Akersgt. 63, Oslo Medlemskontigent Vestlandske Naturvernforening 
Postadresse: Boks 8268 Hammers Personlig medlem pr. år. kr. 75, Sogn og Fjordane Naturvern 
borg, Oslo I Familiemedlem (Hovedmedlems ek Møre og Romsdal Naturvern 
Telefon sekretariat/redaksjon: tefelle eller hjemmeværende barn un Sør-Trøndelag Naturvern 
337932 der 25 år) pr. år. 10,- N ord-Trøndelag Naturvern 
Telefon salg: 33 1027 Organisasjoner, bedrifter o.l. Nordland Naturvernforening 

Minimum pr. år. kr. 500,- Troms Naturvern 
Postgiro 5094602 Finnmark Naturvern 
Bankgiro 60010570835 Medlem av Norges Naturvernfor Oppland Naturvern 

bund er automatisk også medlem av Hedmark Naturvern 
Generalsekretær: Torbjørn Paule den kretsforening (fylkesforening) Buskerud Natur- og Miljøvernforening 
Kontorsjef: Roar Sæther vedkommende sokner til: Telemark Natur- og Miljøvern 
Konsulent: Thor Midteng Vestfold Naturvern 
Organisasjonssekretær: Per Valset Aust-Agder Naturvern Østfold Naturvern 
Informasjonssekretær: Sylvi Struks Vest-Agder Naturvern Østlandske Naturvernforening 
nes Rogaland Naturvern Natur og Ungdom 
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RAGNAR FRISLID , 
DEN SISTE LINNEA? 


Om truslene mot artene 
i den nordiske barskogen 

Motstående side: Den urørte barskogen (her urskog av gran i 

Snåsa) huser mange arter som ikke kan overleve om naturskogen 

forsvinner. Folo : Ragnar Frislid. 

Til venstre: Blant artene som blir borte når skogen snauhogges er 

linnea, men etter forholdsvis kort tid gror den opp igjen på stub

bene. Det innebærer at et enda mer effektivt skogbruk, med ut

nyttelse også av stubbene, kan sette denne planten i fare . Folo : 

Rolf Sørensen. 


I senere år har vi så å si sett en strøm av skrem Jo, det kan skje her - i skogen utenfor din egen 
mende rapporter om artenes undergang. Man stuedør. I Sverige er 234 plantearter som hører 
regner med at tapet nå dreier seg om en plante hjemme i skogen (blomsterplanter, moser, lav 
eller dyreart daglig. Men dette er bare en be og sopp) truet eller i faresonen, mens åtte arter 
gynnelse! Utryddelsestakten viser økende ten er utryddet. I samme situasjon er 128 arter av 
dens, og det er begrunnet frykt for at vi i løpet trelevende biller - for bare å nevne et par eks
av 20 år vil ta endelig avskjed med hundre arter empler fra nyere undersøkelser som er gjen
hver eneste dag. Det innebærer at vi ved århun nomført i nabolandet. Denne artikkelen gir 
dreskiftet vil ha mistet omkring en million smakebiter av opplysninger som ble presentert 
plante- og dyrearter. på Svenska NaturskyddsfOreningens konfe

Men noe sånt kan ikke hende her! Det er jo ranse om urskog og gammelskog i vinter, og er 
først og fremst i tropiske områder, og særlig i hentet fra foredrag av professor Lars Ericson, 
regnskogen, at man i dag er vitne til en rovdrift Umeå Universitet, Bengt Ehnstrom og Torleif 
som fører til undergang for stadig flere arter. Ingelog, begge Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Er linnea i faresonen? Nei, ikke i er avgjørende, og man må regne mange arter på næringsfattig skogs
dag. Riktig nok forsvinner den der med at de vil bli utviklet med sikte mark. Grøfting kan ta knekken på 
det hogges en snauflate. Men etter på stadig mer effektiv utnyttelse av arter som er knyttet til fuktig bar
noen år slår den igjen rot på de råt alt virke, og dermed representere en skog. Og innføring av fremmede tre
nende stubbene. Når linneaen slås ut stadig sterkere fare for den opprin slag kan komme til å få store konse
av hogstmaskinene er det altså bare nelige skognaturen. kvenser for den opprinnelige floraen 
midlertidig. Men hvis det blir lønn Man har ikke noen fullstendig og og faunaen. 
somt å sikre seg også det virket som endelig oversikt over årsaken til at så 
fins i stubbene, da vil linneaen være mange plante- og dyrearter er i fare Spesielle miljøkrav 
truet. Dette er et eksempel som viser sonen i de svenske skogene. Men Mange arter har så spesielle miljø
at man ikke uten videre kan forutse man kan likevel slå fast at den vik krav at man med sikkerhet kan si at 
omfanget avartsutryddelse i nor tigste faktoren er moderne skog de overhodet ikke kan overleve i en 
diske skoger. Utnyttelsesmetodene bruksmetoder. Gjødsling slår ut kulturskog. Et eksempel er huld

n_----~._~u~~~w~~---~ 
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restry, en skjegglav som vokser på 
gran. Man må regne med at store de
ler av barskogene våre har vært her
jet av brann opp gjennom tidene, 
med kortere eller lengre mellomrom. 
Mange plantearter i barskogen er til
passet disse brannene, og noen er 
avhengig av dem. Men det fins også 
noen som bare forekommer i områ
der som i lange tider har vært forskå
net for brann, f.eks. høyt oppe i 
bratte granskogåser eller i myrkan
ter der granskogen har stått uavbrutt 
i hundrevis av år. I slik gammelskog 
kan man finne huldrestry. Men i dag 
er denne laven ytterst sjelden - ikke 
fordi skogen brenner, men fordi 
skogsmaskinene når fram til de fjer
neste avkrokene. I dag kjenner man 
i Sverige til 25 steder der huldrestry 
forekommer. Det er bare 5 prosent 
av kjente huldrestrylokaliteter for 
40-50 år siden. 

Avhengig av gammelskog 
Mange pattedyr og fugler i skogen er 
mer eller mindre knyttet til gammel
skogen, men uten å være direkte av
hengige av store arealer av opprin
nelig skog. Kongeørn, hønsehauk og 
ugler trenger gamle trær som reir
plass, men de kan drive sin jakt også 
i områder som er kulturpåvirket. 
Mer avhengig av gammelskog er 
storfuglen og enkelte hakkespetter. 
Også mange andre hulerugende fug
ler er avhengig av gamle skogbe
stand når det gjelder reirplass. I 
samme kategori finner vi måren. 
Døde trær som forekommer i kultur
skog gjør ikke livet lysere for mange 
av disse artene, ettersom stammedi
mensjonene er for små. 

Men det er først og fremst blant de 
virvelløse dyrene vi finner så sterkt 
spesialisert levevis at forekomsten 
av gammelskog er en absolutt livsbe
tingelse. Mange insekter kan bare 
leve i urskog. Eksempler på utpreget 
spesialisering blant insekter er noen 
teger og biller som bare lever i brente 
trær, og som altså er avhengige av 
naturens egen foryngelsesmetode i 
den nordiske barskogen, skogbrann. 
Disse artene er i løpet av de siste ti
årene blitt meget sjeldne, til dels er 
de overhodet ikke funnet på lange 
tider. 

Vanskelig for sneglene 
Kanskje enda sterkere utsatt enn in
sektene er enkelte andre grupper av 
virvelløse dyr, f.eks. snegler. De kan 
riktig nok være allsidige når det gjel
der fødevalg, noe som er en styrke 
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når miljøet forandres dramatisk, 
f.eks. ved en snauhogst. Men de kre
ver skygge og en viss fuktighet, og 
ettersom de beveger seg i sneglefart 
har de ingen mulighet for å redde seg 
over til andre områder når de plutse
lig blir utsatt for sol og tørke på en 
stor snauflate. 

Men hva skal vi med alle disse 
krypene? Det fins flere svar på det 
spørsmålet, både på det etiske og på 
det mer matnyttige planet. Når det 
gjelder den umiddelbare «nytten» 
av insektene kan man f.eks. peke på 
at 40 prosent av dem lever av eller er 
parasitter på andre insekter. Stor 
artsrikdom av insekter betyr altså at 
muligheten for naturlig regulering 
av forskjellige kryp som gjør skade 
på skogen opprettholdes. Et annet 
moment er at mange laverestående 
dyr er indikatororganismer for mil
jøendringer, skogens tilstand osv. 
Som ledd i næringskjedene i skogen 

spiller insektene også en avgjørende 

rolle. 


Alle er enestående! 

Nær sagt alle vet i dag at arter for

svinner i stadig økende tempo i de 

tropiske skogene. Men ikke alle er 

klar over hva tapet aven art betyr. 

Og slett ikke alle vil innse at truselen 

mot artsrikdommen eksisterer også 
hos oss. En hvilken som helst plante
eller dyrearter enestående i ordets 
egentlige forstand, den lar seg ikke 
erstatte om den en gang forsvinner. 
Og det som forsvinner er ikke bare 
en tilfeldig gruppe av mer eller min
dre uanselige dyr eller planter, men 
et ledd i det systemet som opprett
holder livet på kloden, og en arve
masse som vi ikke kjenner betydnin
gen av. Kanskje kan vi utrydde en 
god del arter uten altfor merkbare 
virkninger i første omgang. Men vi 
løper en risiko når vi gjør det. ~ 

En gammel skog der trærne går over ende er ikke en døende skog. Det er de 
enkelte trærne som dør, mens skogen stadig består som et artsrikt og levedyktig 
livsmiljø. Foto: Ragnar Frislid. 
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Om å melde seg ut 
AV N. BORCHGREVINK 
TEGNING MORTEN M. KRISTIANSEN 

Fra tid til annen hører vi om med
lemmer som melder seg ut av Natur
vernforbundet. Som årsak oppgis 
gjerne uenighet i en enkelt sak. På 
samme måte hender det ofte at vi 
som søker å verve nye medlemmer, 
får til svar: «Jo, naturvern er vel og 
bra, men det er ikke alt jeg er enig i.» 
At slike reaksjoner ikke sjelden ret
ter baker for smed, skal jeg ikke 
komme inn på her. 

Det er tydeligvis ikke så få som 
mener at det går an å ha et natur
vernforbund hvor alle er enige om 
alt. Så enkelt er det nok ikke. La oss 
forenkle problemet derhen at det 
bare er 100 naturvernsaker, og at det 
bare går an å ha to meninger om 
hver av dem, ja eller nei. Da vil hver 
og en som skal ta standpunkt til 
dette kompleks naturligvis kunne si 
ja til alt eller nei til alt, men mellom 
disse to ytterpunkter ligger det l 267 
650 060 000 000 000 000 000 
000998 muligheter for kombinasjo
ner av ja til noe og nei til noe. Halv
parten av dette tall er mer ja enn nei. 
I virkeligheten er tallet langt større, 
for det er mer enn 100 naturvernsa
ker, og det er flere nyanser i hver av 
dem enn ja og nei. 

La oss så tenke oss 100 mulige 
medlemmer. Hver og en av dem er 
enige i 99 av sakene, men uenig i en, 
dog ikke i den samme. Disse 100 re
presenterer derfor under ett 99 pro
sent oppslutning om naturvernet. 
Men samtidig vil hver og en kunne si 
at «det er noget jeg ikke er enig i», 
og stille seg utenfor. Resultat: 100 
prosent uenighet der det i virkelighe
ten er 99 prosent enighet. 

Dette er ikke noen fornuftig måte 
å tenke på. Dersom man vil et natur
vern må man ville et naturvernfor
bund, og dersom man vil et natur
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vernforbund, må man akseptere at 
ikke alle kan være enige om alt. Det 
er ikke som med de politiske partier, 
hvor man har flere å velge mellem, 
og hvor man kan ta sitt valg opp fra 
gang til gang. Vi har bare ett natur
vernforbund. 

Utmelderen - og ikke-innmelde
ren - er egentlig en fordringsfull og 
nokså egosentrisk person. Han sier 
som så at dersom dere ikke gjør som 
jeg vil, så får det heller gå som det vil 
med naturvernet. Det smaker av 
overvurdering av egen person. 

Istedenfor bør man si som så at 
naturvern er hva naturvernerne gjør 
det til, og arbeide for sitt syn på de
mokratisk vis innenfor organisasjo
nen. Forøvrig tror jeg at det er langt 
viktigere og nyttigere å være enig i det 
man er enig i, enn å være uenig i det 
man er uenig i. 

Det er ikke lett å være naturvern
forbund, når man må balansere mel
lem inn- og utmeldinger. For ofte er 
det slik at utmelding på grunn aven 
enkelt sak også fører til innmelding 
på grunn av samme sak. Den Norske 
Turistforenings medlemsblad «Fjell 
og Vidde» hadde en artig kollasje 
om dette, der de publiserte ett utmel
dingsbrev og to innmeldingsbrev om 
samme sak. Og jeg skulle tro at det er 
likeså i NNV. 

Den som av disse betraktninger 
trekker den logiske konklusjon at de 
også må gjelde for NNVs holdning 
til WWF har gjettet riktig. 

Til sist et råd til utmeldere og 
ikke-innmeldere: All erfaring viser 
at det som naturvernet mener på ett 
tidspunkt vil bli samfunnets syn ti år 
senere. Men da er ofte skaden 
skjedd. Derfor dette paradoks: Du 
bør bli naturverner ti år før du skjøn
ner at du bør bli det. 
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Is, vann og vind 
Verneplan for kvartærgeologiske forekomster i Finnmark 

Makkaur, Syltevika, Blodskytodden. Naken For 13 000 år siden forlot innlandsisen kys
Finnmarkskyst. Grå fjellvidder møter grått tene. Landet begynte å stige. I 13 000 år har 
hav. Brenninger slår innover øde strender. landet steget, mens havet har fortsatt å kaste 
Stein sliper stein. sine bølger mot land. Som trappetrinn hever 

1600 millioner år har bølger slått imot navn strandvollene seg fra fjæra og oppover så langt 
løse kyster her. Vind har pisket, is har skurt og som havet en gang har gått. 
elver har båret sitt materiale ut i havet. 

De mektige strandvollfeltene på Va rasser og flygesandfeIt vitner om landsisen smeltet og havets, elvenes 
rangerhalvøya inngår i verneplanen hvordan is, vann og vind har lagt og vindens påvirkning av disse av
for kvartærgeologiske forekomster i siste hånd på verket i utformingen setningene fram til i dag. På grunn 
Finnmark - den første fylkesvise av landskapet. av den sparsomme vegetasjonen trer 
verneplanen av dette slaget. Den Finnmark inneholder kvartærgeo formene tydeligere fram i Finnmark 
omfatter 23 områder fra kyst til logiske forekomster som både i na enn de fleste andre steder. Å reise i 
vidde, med et samlet areal på ca. 500 sjonal og internasjonal målestokk er Finnmark er som å bla i ei lærebok i 
km2• Morener, isranddelta, smelte særlig tydelig utformet. Det skyldes naturhistorie. 
vannsgjel, eskere, drumliner, tun de store mengdene løsmasser som Sammenhengen mellom naturhis
drapolygoner, strandvoller, bergter- ble spylt ut mot havet i nord da inn- torien og kulturhistorien avspeiler 

s a: L 
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seg ofte i de kvartærgeologiske fore
komstene. Mange av våre steinalder
funn er knyttet til bestemte avsetnin
ger. Kvartærgeologien bidrar til å 
datere slike funn. 

Kvartærgeologiske forekomster 
har hittil vært lite påaktet i natur
vernsammenheng. De har vært be
traktet som «bare grus». Samtidig 
har grus og sand lenge vært en etter
traktet vare. Gravemaskiner og hjul
lastere spiser hver dag opp tusenvis 
av m3 av landet vårt. 

Enkelte forekomster er aven slik 
art at inngrep tåles uten at forekom
sten mister all verdi i naturhistorisk 
sammenheng. Andre forekomster er 
så sårbare at en times arbeid med 
hjullasteren er nok til å ødelegge fo
rekomsten for all framtid . Mens 
mange andre skader på naturen kan 
repareres, er skader på kvartærgeo
logiske forekomster uerstattelige. 

Kjære maskinkjørere, entreprenø
rer, ordførere, vegsjefer og statsråder! 
Vent et lite øyeblikk neste gang dere 
drar i spaken , gir ordren eller fatter 
vedtakene. Tenk på dette : Millioner 
av år har naturkreftene brukt på å 
forme landskapet. I løpet av noen mi
nutter kan vi utslette dette . tif 

Motstående side: Brenninger, Varanger
halvøya. Til høyre: Isbre i Lyngen, Troms . 
Nederst til venstre: Flygesand/elt i Finn
mark. Til høyre: Grustak - naturens ar
beid gjennom mil/ioner av år utslettet på 
minutter. 
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Vår oppgave er å 
tale ressursenes sak 

Direktør Gunnar Sætersdal, Havforskningsinstituttet. 

På forbundets siste landsmøte ble det vedtatt at tervjuet direktør Gunnar Sætersdal ved Hav
en skulle starte arbeidet med å gi NNV et mer forskningsinstituttet i Bergen. Instituttet har 
omfattende syn på forvaltningen av havets res som oppgave å overvåke norske fiskeressurser 
surser. og å gi myndighetene råd om hvordan en best 

Som en smakebit på de spørsmål det da kan skal forvalte disse. 
bli aktuelt å diskutere, har «Norsk Natur» in

- Direktør Sætersdal, hvilke kriterier 
legger dere som havforskere til grunn 
når dere skal gi politikerne råd? 

- Kort sagt prøver vi å gi råd som 
best mulig sikrer at de enkelte res
surser bevares som verdifulle ressur
ser på sikt. 

Samtidig ønskes vanligvis råd om 
hvordan en skal kunne optimalisere 
utbyttet. Forskerne er iblant, bevisst 
eller ubevisst, under press på grunn 
av de store økonomiske konsekven
sene reguleringene ofte får. Men vår 
oppgave er å tale ressursenes sak, så 
får andre ta seg av de mer samfunns
messige konsekvensene. 

Det har vært et problem at fiske
ressursene har vært, og i stor grad 
ennå er et allemannseie, noe som har 
gjort det vanskelig å identifisere et 
ansvarsforhold for bevaringen, både 
nasjonalt og internasjonalt. 

Det samme problemet har en jo 
for forvaltningen av fellesressurser 
som luft og vann. 

- Overvåkningen av de ulike sel- og 
hvalbestandene er Havforskningsin
stituttets ansvarsområde. Hva er dine 
reaksjoner på den internasjonale mot
standen motfangsten av disse artene ? 

- På mange måter kan sel og hval 
sammenlignes med landjordas stor
vilt. Det er en verdi i seg selv å ha 
dem i et slikt antall at de kan opple
ves. En må erkjenne at samfunnet 
kan ha dette som et mål i forvaltnin
gen, men i likhet med en storviltbe
stand må også havets pattedyr 
kunne høstes som en ressurs. 

Det som ofte er skjedd er at man i 
kampen for å forsvare et frednings
standpunkt har gått svært langt i å 
hevde at det er fare for disse bestan
denes eksistens. 

Det er for tida ingen fare for de 
bestandene av hval og sel vi i dag 
beskatter, og ser en på selbestandene 
på Norskekysten så har de vært i 
sterk vekst i de senere år. 

Jeg kan ikke se noe unaturlig i at 
en kontrollerer denne veksten ved 
avskytning på samme måte som man 
kontrollerer veksten i en storviltbe
stand. Haverten er mellomvert for 
en fiskeparasitt som ødelegger fis
kens salgsverdi. Innslaget av denne 
parasitten har økt i fiskefangstene 
på Møre og Helgeland og dette er 
klare skadevirkninger. 

- Vanligvis framstilles norsk fiskeri
politikk som restriktiv. Norge har imi
dert id oveifisket sin kvote av norsk

arktisk torsk med mer enn 150 %. 
Hvordan kan slikt skje? 

- Rent avtalemessig, i følge avta
len med Sovjetsamveldet, har en an
ledning til å fortsette fisket med pas
sive redskaper, som nyttes av kyst
flåten, etter at totalkvoten er oppfis
ket. Rent juridisk har en altså ikke 
overfisket kvoten. Men biologisk fø
rer det jo til et større uttak av bestan
den enn det som er anbefalt av hav
forskerne. 

Situasjonen ser likevel litt lysere 
ut enn hva det norske fisket skulle 
tilsi, da Sovjetsamveldet faktisk har 
undeifisket sin kvote. Dette skyldes 
at praktisk talt hele torskebestanden 
har trukket inn i norsk sone på 
grunn av de kaldeste klimaforhol
dene vi har hatt i det østlige Barents
hav siden århundreskiftet. 

Overfisket har således dels vært et 
rent reguleringsteknisk problem, 
dels et politisk problem da regule

• . . ; c 
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ringen av kystfisket får store økono
miske og sosiale konsekvenser. 

- I hvilken grad har bifangster av tor
skeyngel, blant annet hos nordnorske 
rekefiskere, spilt inn på rekrutteringen 
til torskebestandene ? 

- Vi har lenge visst, særlig for en
kelte år, at rekefisket i fjordene i 
Nord-Norge har ført til en ødsling 
med yngel av spesielt torsk og hyse. 
Reketrålerne får tildels store bifang
ster som blir drept ned i et antall og 
en mengde som sikkert har betyd
ning for rekrutteringen til kystbe
standene av disse fiskeslagene, men 
neppe i særlig grad for havbestan
dene. Det overveies nå tiltak for å få 
dette under kontroll, blant annet en 
minstedybde for reketråling. Dette 
for å unngå tråling i grunne farvann 
hvor yngelen i hovedsak befinner 
seg. 

- Er det håp for bestanden av norsk 
arktisk torsk i framtiden, det er jo 
bare en skikkelig stor årsklasse igjen? 

- Det er grunn til å være optimist 
på sikt, hvis en klarer å holde uttaket 
av bestanden innenfor et rimelig 
nivå, de nærmeste årene. Da vil en 
for iallfall to til tre år framover ha en 
gytebestand som skulle kunne være 
stor nok til å sikre en brukbar rekrut
tering. Det en da må ha i tillegg er 
gunstige overlevingsvilkår for larver 
og yngel. Vi har hatt en serie med 
dårlige år, det som bestemmer er na
turforholdene. En trenger en stor 
vanntransport inn i Barentshavet fra 
de norske kystbankene for at en skal 
kunne få gode oppvekstvilkår for 
yngelen. Det har en ikke hatt de se
nere årene, og det er å håpe at en 
snart skal få igjen de østlige delene 
av Barentshavet som oppvekstområ
der. 

- Du mener at reguleringsapparatet 
er godt nok for å kunne ivareta 
torskebestanden? 

- Nei, det er vi ikke fornøyd med 
- det gir etter vår mening ikke god 
nok beskyttelse for ungtorsken. I 
over tjue år har vi arbeidet for å øke 
minste tillatte maskevidde i fiskered
skapen, men hittil har dette vært få
fengt, først og fremst p.g.a. motstand 
fra de store trålernasjonene. Men nå 
ser det ut som om det er politisk vilje 
til en ensidig økning av maskevid
den i norsk sone. Det er et passende 
tidspunkt å gjøre dette nå fordi vi 
har mesteparten av fisken i egen 
sone. 

Andre nasjoner har anledning til å 
ta sin kvote også hos oss, men de må 
da bruke vår maskevidde. ~ 

•
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Kong Midas 
Hver gang jeg hører eller leser 
at det er så vanskelig å finne 
forståelse for Naturvern-tan
ken fordi verdien av Naturen 
ikke kan måles i penger, blir 
jeg minnet om fabelen om 
kong Midas. Det er ved slike 
anledninger jeg vil snu spørs
målet til: Hva er pengene verd 
uttrykt i Natur? Naturen er i 
egentligste forstand ikke mål
bar i penger, den er nemlig 
uerstattelig. Når jeg ser meg 
om i den verden jeg lever i, fin
ner jeg at våre såkalte behov er 
uten grenser, manifistert ved 
all den menneskelige aktivitet 
som enten går ut på rovdrift av 
Naturen eller som har ødeleg
gelse eller tilintetgjørelse av 
Naturen til følge. Og dermed 
ødeleggelse av grunnlaget for 
vår eksistens på Jorden, grad
vis, men sikkert, og i et lengre 
tidsperspektiv. I vår griskhet, 
og i vår grenseløse uvitenhet 
(organisert, og nettopp derfor 
så meget mere effektiv), og i 
vår mangelfulle vilje til erkjen
nelse, er vi i ferd med å få esel
ører. Jeg lar fabelen tale for seg 
selv: 

Det var engang en konge 
som Midas. Han var så grisk 
etter gull at han bad til gudene 
om at alt han rørte ved skulle 
bli til gull. De lunefulle guder 
tok ham på ordet og imøtekom 
hans ønske. Endog maten han 
skulle spise ble til gull. Da bad 
han atter til gudene, om å bli 
løst fra forbannelsen, og dette 
ønsket ble også innvilget, men 
på den betingelse at han siden 
måtte gå med eselører. Dem 
måtte han skjule for all verden 
ved å ha en lue trukket ned 
over ørene. Bare hans slave 
kjente denne hemmeligheten, 
men den ble i lengden for tung 
å bære for slaven. Han gikk ut 
i sivmarken og hvisket sin 
hemmelighet til sivene. 

Siden den tid, om du lytter 
til vinden når den suser i si
vene, kan du høre at det hvis
ker: «Kong Midas har eselø
rer, dem skjuler han under sin 
lue». Per Holmsen 

Skudd i blinde 
I Norsk Natur nr. 3/81 står det en 
lederartikkel under denne over
skrifta, som jeg har lyst til å gjøre 
noen bemerkninger til. Det synes 
for meg som artikkelforfatteren 
ikke har noen sympati for husdyr
holdere og husdyr, og slett ikke for 
små lam. Det er vel så at vi i dag 
har råd til å fOre rovdyr med lam 
og andre husdyr. I forrige århun
dre hadde de imidlertid ikke det, 
og det matnyttige viltet var også 
viktig for å overleve. 

Den gang var det mange som 
sultet, både mennesker og dyr, og 
N.N. må vel også være enig i at det 
måtte være bedre å la menneskene 
få beholde livsgrunnlaget, da det 
ikke alltid var mat til både men
nesker og rovdyr. Jeg har hørt en 
god del om rovdyrjakt i forrige år
hundre. Jeg tror at skuddpremiene 
på rovdyr hadde mye av æren for 
at det ble lettere å overleve både 
på grunn av de kronene som de 
fikk, og på grunn av at de mistet 
mindre husdyr. Som forhen
værende husdyrholder mener jeg 
at husdyr fremdeles er for gode til 
rovdyrmat. 

Jeg har også selv drevet en del 
med jakt, og det måtte det nok bli 
slutt med dersom vi samtidig 
skulle ha en stor rovdyrstamme. 
Det matnyttige viltet kan umulig 
tåle en så sterk beskatning både 
fra jegere og rovdyr. For min del 
har dette ikke så mye å si lenger, 
da jeg nå er over 76 år og nok 
snart må slutte med jakt like vel. 

De store rovdyrene var nesten 
borte da jeg begynte å jakte like 
etter første verdenskrig, men det 
var mange eldre som drev mye 
jakt på den tida. Jeg tror at de alle 
var glade for at de store rovdyrene 
var borte og at guttungene kunne 
gå i skogen og sette feller og snarer 
uten å risikere å bli angrepet av 
ulv eller andre rovdyr. Jeg hørte 
ingen som saknet rovdyrene før i 
de siste 20-30 åra, men det kom
mer vel av at vi var (er) for lite 
siviliserte. 

Dette er i hovedsak det jeg er 
uenig med naturvernforbundet i. 
Jeg er ikke uenig i forbundets 
standpunkt i hverken Alta-saken 
eller andre lignende saker. Jeg har 
også lyst til å bli medlem i natur
vernforbundet, men vi som er så 
lite siviliserte er vel kanskje heller 
ikke ønsket som medlem? 

Trond L. Gravem, 
(forøvrig potensiell medlem). 
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BREHEIMEN 

AV ERIK SOLHEIM 


Til venstre: Stlynvatnet 
med Hjelledalen i bak
grunnen (austover). 
Kraftstasjonen er plan
lagt lengst oppe i dalen , 
med kraftline nedover 
dalbotnen og vida re mot 
vest langs vatnet. Alle el
vane som renn ned rundt 
austenden av vatnet blir 
samla i tunnel 700 m.o.h. 

(Foto : Asbjørn Berge). 

Motstående side: Fåberg
stølsgrendane øvst i Jos
tedalen. I dag delvis fro
dige beiteområde - i . 
framtida eit 4 km langt 
basseng med vekslande 
vasshøgde bak ei 50 m 
høg demning, om Stats
kraftverka får sin vilje. 

(Foto: Erik Solheim.) 
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er ikkje på billegsal 

Mellom inste delane av Sognefjorden og 
Nordfjorden ligg eit hav av is og snø - Joste
dalsbreen. Der storbreen endar i aust er han 
omringa av eit opphakka landskap som ikkje 
dekkjer stort av Norge, men som rommar dei 
største kontrastar : Nede i låglandet ved Stry
nevatnet finn vi den største varmekjære edel
lauvskogen i Nord-Europa - halvannan kilo
meter lenger oppe noko av det minst varme
~revjande liv vi har, issoleia i nysmelta sig frå 
Isen. 

Dette er Breheimen. Eit rike for seg sjølv i 

overgangen mellom høgfjella i Jotunheimen og 
fjordstrendene inst i Sogn og Fjordane. Frå 
vasskiljet renn vatnet mot aust sine 50 mil før 
det når havet - mot vest endar det kanskje i 
fjorden før det har gått like mange kilometer. 
Austover blir landet etter kvart ordna i lange 
dalar og rolege ryggar. Vestover går inngangen 
til Jostedalsbreen gjennom ein labyrint av eg
ger og stup, brefall og botnar, før vandraren 
når breplatået. Eit uferdig landskap, men for 
mange den fullkomne oppleving. 

Den jamne ryggen som Jostedals
breen kviler på er restar av eit gam
malt sletteland som først vart jamna 
ut nede ved havet og seinare letta 
opp, seier geologane. Fundamentet 
for breen var kanskje på plass for 50 

millionar år sidan, men isen som ligg 
i dag er langt yngre, berre rundt 3000 
år. Storparten av gravearbeidet som 
har skapt den bratte Breheimen av 
det søvnige slettelandet er utført av 
fleire tidlegare isgenerasjonar, i lø

pet av eit par millionar år, fram til 
den siste av dei store nedisingane 
hadde gjort sitt meste då klimaet 
vart varmare for vel 10 000 år sidan. 
Etterpå korn steinalderfolka for å 
veide rein. --+ 
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Idag kan vi, på nokre timar til fots 
gjennom Breheimen, følgje store de
lar av den norske landskapssoga 
gjennom desse periodane. Frå dei 
eldste landformene til dei aller yng
ste, der plantelivet enno ikkje har 
fått tid til å feste seg. Over korte av
standar går vegen gjennom så 
mange naturtypar at det knapt er 
mogeleg i dette landet å finne ein 
meir konsentrert variasjonsrikdom 
som framleis er heller urørd. Og vi 
kan følgje menneska, frå dyregraver 
og buplasstufter etter utdøydde kul
turar fram til søppel etter moderne 
turistar som burde lære seg den fjell
regelen at offentleg renovasjon først 
og fremst er eit tettstadfenomen. 

Mot dei som nærmar seg utanfrå 
kan Breheimen vere lokkande frodig 
og mild. Men soga om bygdene inne 
under blåisen er full av dramatiske 
vekslingar mellom pågangsvilje og 
resignasjon. Mange menneske og 
store verdi ar har gått tapt mot ofse
lege krefter i ustabile fjellsider og 
bråsmeltande brear. Fleire har fått 
oppleve det som Turid Taksdal skriv 
om i ein etnologisk rapport frå Lo
dalen 1973: 

«Det er varmt og voksterleg mel
lom dei bratte fjella, og naturen sy
nest på mange måtar å vere meir enn 
omframs gjevmild, men og meir enn 
van leg krevjande: Fonn og fjell
skred, elvebrot og «fonnvind» frå 
susande mjøllsnø har sett varige 
merke. Her er landskap og lende un
der stadig endring, aldri i ro. Det 
menneska i årelangt slit har bygt 
opp, vert ofte brått og brutalt brote 
ned. Dei som har valt å byggje og bu 
her har tronge pågangsvilje og mot 
utanom det vanlege. Ingenting min
dre enn livet har for mange vore inn
satsen.» 

I naturgeografisk samanheng er 
Breheimen ein mosaikk av mange 
element i møtet mellom kyst og inn
land, lågland og høgfjell. På Lodals
kåpa, ein markert nunatakk som 
stikk opp over breen og er 2083 me
ter nærare himmelen enn havet, ser 
det meste arktisk, nake og einsarta 
ut. Dei frodige dalane er utilegjenge
lege for utsynet, dei er for trange 
oppe. Ved nærare ettersyn viser det 
seg at dei har mange fellestrekk, men 
at dei og på vesentlege måtar er ulike 
frå naturen. Viktige sider ved desse 
skilnadene er knytta til vassdraga. 

I Nordfjord renn elvane ut i som
margrøne innsjøar som samlar opp 
slam frå breane og set sitt populære 
preg på Oldedalen, Lodalen og 
Oppstryn. I tillegg til den estetiske 
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Kort om planane 
Skissa syner hovuddraga i det alternativet som Statskraftverka har gått inn for. 

Dei største reguleringane har dei tenkt seg øvst i Josteda len, med eit heilt nytt magasin på 
Fåbergstølsgrandane (40 m reg. høgde), oppdemming av Styggevatnet (90 m reg. høgde) og 
senking av Kupevatnet 70 m. 

Resten av Breheimen blir først og fremst prega av ei gjennomført tørrlegging meir enn av 
store neddemde areal. Alle elvane i nord og på austsida av Jostedalen blir samla opp av to 
tunnelsystem, det eine rundt 500 m.o. h. , det andre opp i 1200 meter. 

I Stryn går den eine delen av planen ut på å nytte (det høge) fallet på 1050 m frå Lange
vatnet ned til kraftstasjonen på Skåre. Den andre delen er ei takrenne i 600 - 700 m høgde 
frå Bødalen i Loen og nordover rundt alle dalane i Oppstryn, med inntak av alle elvar og 
bekkar (det låge fallet). 
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SRN om Breheimen-søknaden: 

Ikkje grunnlag 

for lovleg vedtak 

om utbygging 

Konsesjonssøknaden om Bre
heimen-utbygginga er svært 
mangelfull på mange vesent
lege punkt. I eit brev til Vass
dragsdirektoratet har Samar
beidsrådet for naturvernsaker 
(SRN) hevda at desse man
glane gjer det vanskeleg å 
danne seg eit realistisk bilde av 
inngrepet, og at meininga med 
Vassdragsreguleringslova der
med ikkje er oppfylt. Utan eit 
betre grunnlag kan vi vanske
leg sjå at det er mogeleg å fatte 
lovleg vedtak om utbygging, 
skriv SRN. 

Sjølv på kvart einskilt fag
område gjev ikkje søknaden 
haldepunkt for å danne seg ei 
meining om kva verdiar som 
finst i området, om desse kan 
bli påverka av utbygginga og i 
tilfelle i kva grad. Langt min
dre er det mogeleg å vurdere 
totalverknadene av inngrepet. 
Også Kontaktutvalet for vass
dragsreguleringar har sagt frå 
om at søknaden er mangelfull 
på fleire viktige felt. 

Nokre av dei punkta som 
SRN har peikt på er: 

• 	 Dyreliv. Berre for nokre vilt
artar i nokre delar av områ
det fortel rapportane frå Di
rektoratet for vilt og fersk
vassfisk ein del om verkna
dene av utbygginga. Direk
toratet seier sjølv at rappor
tane ikkje held mål ut fra 
dagens krav til opplysnin
gar. Om status og konse
kvensar for det viltet som 
ikkje er aktuelt jaktbytte 

eksisterer nesten ikkje opp
lysningar. 

• 	 Flora - vegetasjon. Det går 
fram av materialet at utbyg
gingsplanane trugar viktige 
referanseområde i botanisk 
samanheng, men søknaden 
seier ikkje noko om kor 
store verdiar som står på 
spe!. Oversyn over vegeta
sjonsdekket eksisterer ikkje, 
og det er uråd å vurdere inn
grepet i forhold til bota
niske verneverdiar. 

• 	 Geologi. Det manglar klart 
opplysningar som Vass
dragsdirektoratet i sitt rund
skriv om innhald i konse
sjonssøknader seier skal 
vere med, m.a. kart over 
lausavleiringar. Ei vesentleg 
side på dette punktet er dei 
vitskaplege verdiane og 
Breheimen som internasjo
nalt referanse- og demon
strasjonsområde. 

• 	 Landskapskarakter - na
tur-/ kulturhistorie. Ingen 
karakteristikk i det heile av 
landskapet. Mangelfullt om 
kulturinteresser. 

• 	 Friluftsliv. Den 12 år gamle 
rapporten som eksisterer er 
avlegs. 

• 	 Klima , grunnvatn m.m. 
Mange rapportar, men dei 
er delvis uaktuelle p.g.a. 
planendringar, delvis er ar
beida ikkje avslutta, og del
vis gjev dei ikkje svar på ve
sentlege spørsmål for byg
dene. Ikkje faglege vurde
ringar av korleis utbygginga 
vil verke på t.d. resipientfor
holda. 

effekten skaper brevatnet heilt spesi
elle fysiske og biologiske tilstandar i 
desse vatna. Mellom anna er dei 
uvanleg næringsfattige, og fagfolka 
reknar Oldevatnet, Lovatnet og 
Strynevatnet til ein viktig serie av 
lite påverka Nordfjordsjøar. Særleg 
Lovatnet har vore framheva som 
svært verneverdig. 

På den andre sida av breen - i Jos
tedalen - er situasjonen vesentleg 
annleis. Her manglar vassdraget 
større oppsamlingsbasseng, og elva 
tek med seg storparten av breslam
met heilt ut i Sognefjorden. Ifølgje 
Kontaktutvalet for vassdragsregule
ringar manglar vi i Norge noko til
svarande som ikkje er regulert. Jos
tedalsvassdraget er eineståande. 

Eit anna kapittel i same katego
rien er Nigardsbreen og moreneom
rådet nedanfor. begge er i interna
sjonal samanheng referanseområde 
for ei rekkje naturfag. Her har natur
fagfolk av fleire nasjonalitetar gjort 
grunnleggjande studiar i årevis over 
korleis is og vatn formar landet, og 
plantene etter kvart dekkjer det ti!. 
Uerstatteleg som referanseområde, 
sier Kontaktutvalet om Nigards
breen. 

Dei mangesidige kontrastane i eit 
ungt landskap plasserer Breheimen 
heilt på ytterkanten av vårt natur
spekter, og er i vesentleg grad med 
på å auke spennvidda i vårt land. 

Slik natur let seg ikkje spalte opp 
i bitar. Ideen om å gjere Breheimen 
til dagleg allemannsgode i form av 
nokre watt til kvar av oss er om lag 
like framsynt som å dele opp origi
nalen av Mona Lisa for å forsyne 
alle med eit glimt av det underlege 
smilet. Det som blir att av Brehei
men etter ein slik operasjon er den 
tomme råma, ei holtann av ein vak
lande fjellgigant. 

Omvandla til generatoreffekt har 
Breheimen dimensjonar som tilsva
rar om lag ei 60 watts pære pr. nord
mann i året. Nytten av denne ekstra 
tiøringen i bingen til Onkel Skrue 
kan vere vanskeleg å måle. Men 
fordi mennesket stadig er noko meir 
enn eit wattmeter, er det liten tvil om 
at nytten av meir straum i samfunnet 
nå er mindre enn før - og at tapet 
ved meir øydelagt natur er vesenti eg 
større nå enn tidlegare. Vassdrags
natur er mangelvare i Norge etter 
ein lang periode med stadig meir ef
fektiv rasering. 

Breheimen er eit av våre siste 
større og intakte vassdragsområde 
ein av våre mest storarta naturkate
dralar. Og katedralar er ikkje på bil
le~~! 	 ~ 
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Kongeørn på utlagt sauekadaver. Foto : Kåre Elgmork. 

ØRN - REV - LAMMETAP 

En økologisk vurdering 

AV KÅRE ELGMORK 

Høsten 1981 ble det rapportert store 
tap av lam på beite i områder nær 
Vassfaret. Fra Flå i Hallingdal mel
des at saueeiere savnet over 100 lam 
fra beite denne sesongen. Et typisk 
trekk var at det praktisk talt ikke ble 
funnet rester etter lammene. Lam
metapet opptrådte plutselig dette 
året, mens tap av voksen sau var 
normalt. Det er derfor overveiende 
sannsynlig at det ikke var smittsom 
sykdom, men at det var et mellom
stort rovdyr som hadde forårsaket 
tapet, og bjørnen er utenfor mis
tanke. Den meget tynne bestand av 
gaupe gjør at også denne mulighet 
kan utelukkes. 

Når revebestanden er stor 
Plutselige angrep på lam på beite er 
typisk for rev i spesielle år når det er 
bygd opp en relativt stor revebe
stand og smågnagertilgangen svik
ter. Smågnagere som lemen og mus 
har relativt regelmessige vekslinger 

på 3-4 år. Det bygger seg opp en 
større bestand i løpet av noen år og 
oppgangen kulminerer ofte i det vi 
kaller lemen- og musår. Massefore
komsten bryter så plutselig sammen 
f.eks . i løpet aven vinter, og neste år 
kan skog og fjell tilsynelatende være 
tomme for smågnagere. Under opp
bygningsfasen, og spesielt under en 
masseforekomst, stiger også antall 
av rovdyr som lever av smågnagere. 
En av disse er reven som med sin 
raske forplantning bygger opp en 
større bestand under smågnagertop
per. Når så mattilgangen plutselig 
blir borte ved at smågangerne for
svinner, vil den store revestammen 
ty til annen tilgjengelig næring og en 
av de få mulighetene på forsomme
ren er å angripe lam på beite. Denne 
mekanismen er kjent fra tidligere 
bl.a. fra Nord-Trøndelag og er også 
nevnt i Norges Dyreliv i 1957. 
Skuddpremiestatistikken viser også 
at reven varierer i antall i takt med 
smågnagersvingningene. Det fore

går for tiden ikke systematiske un
dersøkelser over smågnagere i Vass
fartraktene, men noen tilfeldige ob
servasjoner tyder på at 1981 var et 
fattig smågnagerår. Fra høsten 1980 
viser noen analyser av reveekskre
menter fra fjellområdene vest for 
Vassfaret at smågnagere da var en 
viktig del av revens ernæring inntil 
snøen dekket marken. De spar
somme observasjoner som foreligger 
antyder derfor at det kan ha vært et 
smågnagersammenbrudd vinteren 
1980/ 81 som har fått reven til å gå 
hardere ut mot lam på beite i 1981. 

Det vil være få rester å finne etter 
lam tatt av rev da reven kan frakte 
med seg store deler av lammet og på 
forsommeren vil den ta med seg byt
tet til hiene, og det blir lite eller in
genting å finne igjen i naturen. 

Kongeørn fikk skylden 
I en avismelding (Ringerikes Blad 
28/ 10-1981) ble det antatt at det var 
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Vårsang 

La solen smelte 
i strie strømmer 
den hvite snøen 
som er blitt grå. 
Og mørke skyer 
dra seg tilbake. 
La atter himmelen 
lyse blå. 

La gjøken gale, 
la knopper briste 
og gi humøret 
til alle triste. 
La fuglen hakke 
seg ut av egget 
og gamle graner 
få miste skjegget. 

La bekker bruse 
og heggen blomstre 
og trærne skjule 
ung kjærlighet. 
Og gresset glitre 
på grønne enger. 
La det bli vår 
i all evighet! 

Akvarell og tekst av 
Sissel Gjersum 

kongeørn som var ansvarlig for det 
store tap av lam. Dette er lite sann
synlig da ørnen har en annen for
plantningsrytme og ernæring enn re
ven. Kongeørn kan under spesielle 
forhold ta enkelte lam, men det er 
ikke dokumentert at den har tatt 
slike mengder det her dreier seg om. 
Slike plutselige endringer i byttedyr
valg er heller ikke kjent hos kon
geørn. Ørnen er ikke knyttet så di

( rekte til smågangere som reven, og 
varierer ikke i takt med smågnager
bestanden. Hvert ørnepar har store~ 
områder som jaktfelt, slik at det van
ligvis er en avstand på 1-2 mil mel
lom kongeørnreirene. Hvert par får 
i gjennomsnitt bare fram en unge 
hvert annet år, og selv i meget gode 
år får ørnen ikke over en unge i året 
i gjennomsnitt. Et par som er etab

lert, vil holde seg på samme plassen 
gjennom mange år, og vil overvåke 
sitt område slik at det ikke blir flere 
ørnepar i omegnen. Av dette fram
går at en hekkebestand av ørn ikke 
raskt kan øke i antall og tetthet, og 
kan derfor heller ikke være ansvarlig 
for et plutselig stort tap av lam. Så
kalt overskuddsdreping, når rovdyr 
tar mer byttedyr enn de trenger, er 
ikke kjent hos kongeørn. Heller ikke 
forekommer store ansamlinger av 
ungfugl på sommerstid. 

Reven er synderen 
Ut fra denne sammenligning av 
revens og ørnens forplantings- og 
næringsøkologi, er det overveiende 
sannsynlig at det er reven som er an
svarlig for det store tap av lam i 

1981. En naturlig tanke vil da være 
at utstrakt revejakt vil være botemid
let, men mye taler mot at dette har 
noen særlig virkning. Dersom re
vens angrep på lam skyldes nærings
mangel, vil revestammen til tross for 
lammekjøttet, allerede være sterkt 
redusert. Til tross for økt jakt vil det 
om 3-4 år ikke være mulig å hindre 
at reven øker i antall når smågnager
bestanden igjen bygger seg opp. En 
økt jaktinnsats på rev i 1982 vil der
for neppe ha noen særlig virkning. 
Reven er en av de dyrearter som til 
tross for sterk forfølgelse likevel har 
økt i antall og er i det vesentlige un
derlagt sin egen selvregulering av 
bestanden. 

Jeg vil få takke cand.mag. Odd Reidar Frem
ming for verdifullt samarbeid om de proble
mer som er diskutert i denne artikkelen. 
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Alternativer til 
miljøfiendtlig storindustri 
AV DAG POLESZYNSKI 


Ikke minst debatten om DNN Aluminium i 
Tyssedal har aktualisert spørsmålet om hva 
slags arbeidsplasser man kan tenke seg til de 
man nå har i forurensende, energitung storin
dustri. Dårligere økonomiske utsikter og tildels 
nedslitte anlegg gjør at mange ensidige indu
stristeder i framtiden enten må bygge opp nye, 
større og mer moderne anlegg som vil kreve 
enda mer energi enn de gamle, eller de må 
finne alternative arbeidsplasser. Dersom man 
vil bevare natur- og miljøverdier, er det ingen 
løsning å fortsette utbyggingen av energikre
vende storindustri, selv om nyere anlegg skulle 
være mindre forurensende. For slike anlegg vil 
kreve stadig mer energi og dermed krav om 
stadig flere vassdrag lagt i rør. Dessuten blir 
det ikke flere arbeidsplasser heller, fordi data
styring og fjernkontroll av prosessene vil gjøre 
store deler av arbeidsstokken overflødig. Altså 
er det bedre å gå til roten av ondet og begynne 
å tenke på alternativer med en gang. 

-
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Alternativtenkningen ligger på flere 
plan, fra det nasjonale via bedrifts
nivået og ned til private initiativ på 
grasrotnivå. De to første refererer 
seg til den formelle sektoren, den 
sentrale delen av pengeøkonomien. 
På grasrotnivå finner vi alle former 
for aktiviteter, inkludert vare- og tje 
nestebytte uten penger. Sett fra et 
«grønt» utgangspunkt må det være 
en målsetting å få det offentlige (det 
nasjonale nivå) til å endre rammebe
tingelsene for vår økonomi på en 
slik måte at bedrifter og småentre
prenører lettere kan drive med ting 
som er miljø- og ressursmessig for
svarlig, samt gjør det lovlig og mulig 
å drive en større del av vår økonomi 
uten bruk av penger og med et mini
mum av byråkrati. På en slik måte 
vil lokalsamfunn kunne styrke sin 
sjølbergingsevne og dermed fram
bringe atskillige arbeidsplasser uten 

hjelp fra en håndfull storbedrifter 
som verken sparer natur eller men
nesker i sin virksomhet. 

La oss diskutere rammebetingel
sene først. Flere tiltak kan settes i 
verk for å bedre betingelsene for 
folk som ønsker å drive miljømessig 
forsvarlige virksomheter : 

- En utjamning av elektrisitetspri
sene, slik at storindustrien etter 
hvert betalte like mye som mindre 
bedrifter. På lengre sikt burde f.eks. 
aluminiumsindustrien betale like 
meget for kraften som annen indu
stri. Vanlige forbrukere burde få en 
grunnkvote rimelig (f.eks. 10.000 
kWh/år pr. familie eller husstand) 
og det overstigende kun til en meget 
høy pris (la oss si 75 øre/ kWh). 

- En reduksjon av avgiftene på 
arbeidskraft. Man kunne tenke seg 
en gradvis overgang hvor alle ut
kantkommuner fikk laveste gjel

dende sats, som etterhvert ble trap
pet helt ned. I alle større befolk
ningssentra (Oslo, Akershus, Ber
gen, Trondheim, Stavanger/ Sand
nes, Drammen osv.) kunne man be
holde en viss avgift, la oss si 10 % 
istedenfor dagens 17 %. 

- Innføring av ressursavgifter, slik 
at forbruket gradvis ble dreid over 
på varer som ikke forurenser, er hel
seskadelige eller hvor det er stor 
knapphet. Momsfritak for resykle
ring, ombruk og reparasjonsarbeid 
burde være en selvfølge. Eksempel
vis burde man øke sukkeravgiften til 
minst 15-20 kroner pr. kilo (noe som 
også ville redusere hjemmebrennin
gen), legge på avgiftene på tobakk, 
kakao, kaffe, te og hvitt mel. Bokse
og ferdigmat burde avgiftsbelegges, 
mens fersk frukt og grønnsaker, 
korn og belgfrukter burde slippe alle 
avgifter, evt. subsidieres. For å inn-
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føre økologisk sett bedre driftsfor
mer i landbruket burde man øke av
giftene på giftstoffer (de som ikke 
ble forbudt med en gang!) og kunst
gjødsel, mens bruken av gras, egen
produsert fOr og avfall fra slakterier, 
institusjoner og husholdninger 
burde samles inn til biogassproduk
sjon og gjødsel. Tilsvarende bør man 
gjøre kollektivtrafikken billigere og 
innføre strenge krav til bensinøko
nomi og maksimale utslipp av giftige 
avgasser fra motorkjøretøyer. 

Subsidiert bærplukking 
- For å stimulere til mer bruk av 
norske utkantressurser, bør man 
subsidiere innsamling av ville bær 
(blåbær, tyttebær, multer), sopp, ur
ter, tang og tare, blåskjell, m.m. og 
dessuten øke de skattefrie grensene 
for salg av matvarer fra egen pro
duksjon. 

- Satsene for salg av husflid- og 
håndverksprodukter bør subsidieres 
og nedre grense for skatt av slik virk
somhet økes betraktelig. 

Lite, men lønnsomt 

En slik endring av rammebetingel

sene ville .gjøre det lettere for mindre 
bedrifter å drive lønnsomt med mil
jømessig forsvarlig produksjon. 
Dersom energi blir dyrere i forhold 
til arbeidskraften, vil bedriftene for
søke å spare energi til fordel for økt 
sysselsetting. En gjennomgang av 
hele systemet med bedriftsbeskat
ningen ville være nødvendig, slik at 
man sikrer en gradvis overgang til 
produksjon av miljømessig forsvar
lige, helsebringende varer som folk 
virkelig trenger. Siden omkring 
halvparten av alt vi bruker i Norge i 
dag er importvarer, burde mulighe
tene for nyetableringer være gode. 

Aktuelle næringer vi nok kunne 
ha mer av inkluderer tekstil og 
skotøy, lærvarer, glass og keramikk, 
møbelproduksjon, kjøkkenutstyr, 
oppvarmingssystemer basert på sol 
og vind, isolasjonsmaterialer, verk
tøyindustri, utstyr til sanking av bær , 	 og til fiske, friluftsliv, hageredska
per, diverse reparasjonsverksteder 
og resyklering av avfall, plast, glass, 
papir og metaller. Slike næringer 
trengs ofte i selv de minste kommu
ner og kan gi viktige bidrag til lokal 
sysselsetting og trivsel. 

.w......iIi ;;o 	 III 

Blomstrende grasrot 
På grasrotnivå vil aktiviteter 
blomstre opp, dersom rammebetin
gelsene endres som skissert. Dersom 
man har lite inntekter, finnes det to 
måter å bedre sin økonomi på : En
ten må man tjene mer (en annen 
jobb eller flere jobber), eller man 
kan kutte ned på utgiftene. For 
mange av oss kan det siste være vel 
verd å prøve. Hvis vi bruker mindre 
av unødvendige varer (søtsaker, 
brus, alkohol, tobakk, kaffe og te), 
får vi ikke bare bedre helse, vi får 
mer tid til å skaffe oss ting på en ri
melig måte. Dyrking av egne grønn
saker er ikke bare god mosjon, det 
kan også være god økonomi. Et sun
nere liv vil gi mindre utgifter til me
disiner og legebesøk og igjen spare 
tid. Da får vi mer tid til å reparere 
ting selv, lage våre egne klær, holde 
huset i orden, ta oss mer av ungene, 
osv., noe som igjen reduserer nød
vendigheten av pengeinntekter. Der
som vi på denne måten reduserer 
nødvendigheten av penger, kan vi 
kanskje dele jobben med en bekjent, 
slik at det blir flere arbeidsplasser. 
Dermed får vi enda mer tid, og vi er 
inne i en «god sirkel». Vi kan sykle 

på jobben, bruke mindre ferdigmat 
og lære stadig mer om hvordan vi 
selv eller i små grupper innen fami
lie, nabolag eller vennekretsen kan 
dekke behov for ernæring (parsell
dyrking, hagebruk, felleskjøp fra 
produsent), helse (bruk av urter, 
sunn mat, nok frisk luft, mosjon og 
hvile), bolig (bygge selv eller på dug
nad), klær (sy selv, bytte klær, repa
rere sammen), transport (dele en bil , 
ta bussen, sykle) og kommunikasjon 
(mer tid til å lære av og med andre). 
Endel slike aktiviteter kan foregå 
utenfor pengeøkonomien, mens an
dre vil bli basert på virksomheten til 
småentreprenører som igjen finner 
at det går an å leve som sykkelrepa
ratør, skomaker eller alt-mulig
mann/ kvinne. 

Dette er en debatt som ikke bare 
Tyssedølene må gjennom, men som 
står for tur i hele vårt samfunn. Men 
spesielt viktig er den kanskje i de 
25-30 ensidige industrikommunene 
hvor miljøbelastningene tilsier at 
bedre løsninger må finnes i framti
den. Og skal det skje, må vi i miljø
bevegelsen være villige til å gi slipp 
på alle gode ideer vi har. Og ikke 
minst : Vi bør prøve dem ut selv! "& 
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Veibygging 
truer 
Jotunheimen 

< 

5morstabbreen 

aktuell , 
I -- veitrQse 

eksisterende 
- vei 

I - 9ren5e for 
I Jotunheimen 

AV LISE HENRIKSEN 

Jotunheimen nasjonalpark og Utla
dalen landskapsvernområde, opp
rettet ved kongelig resolusjon 5. des . 
1980, skal ifølge de spesielle verne
reglene være vernet mot tekniske 
inngrep av alle slag, bl.a. veibygging. 
Likevel er det nå fare for at det vil bli 
gitt dispensasjon for bygging a v bil
vei inn i Utiadaisområdet i Vest
Jotunheimen. 

Grunneiere i Luster kommune har 
i lengre tid hatt omfattende planer 
om sausamdrift i områdene omkring 
Utladalen, Guridalen, Skogadals
bøen og Vormeli, et beiteområde på 
60-70 000 dekar med plass til 4
5000 sauer. De hevder nå at bilvei er 
påkrevet for frakt av beitedyr inn i 
området. Dessuten er det nødvendig 
med sperregjerder, drifteklopper, 
hvilebuer, skilleplasser, samletrøe, 
lasterampe m.m. Opprinnelig ønsket 

Storutladalen mot Hillerhø. Foto : Lise 
Henriksen . 

natijona/park 
/ 9rense for 

Ufladalen 
landsllapsver-n
omrade 

,
grunneierne å legge veien fra Turta
grø gjennom Helgedalen og over 
Keisaren til Guridalen, men dette er 
nå droppet pga. kostnadene. 

Det er da tilba ke to alternativer. 
Det ene er å forlenge den eksiste
rende Gravdalsveien som går forbi 
Leirvassbu, ned Storutladalen til 
Murane. Dette er det alternativ som 
Miljøverndepartementet mener er 
det minst skadelige ut fra vernehen
synet. Grunneierne mener imidlertid 
at det blir en altfor lang omvei. 
Grunneiernes alternativer å legge 
veien fra Sognefjellsveien vest for 
Sognefjellshytta og ned Vetleutlada
len til dyregravene før bakkene ned 
til selve Utladalen. Veien vil da gå 
gjennom en del av nasjonalparken, 
noe myndighetene har åpnet adgang 
til ved unntaksbestemmelser i verne
reglene. Her heter det at Miljøvern
departementet kan gi dispensasjon 
for anlegg av vei for utnytting av 
beitene i Utladalen. Ifjor høst ble det 
gjort klart for Miljøverndeparte
mentet at Utladalen sameie vil be
gjære rettslig skjønn iht. naturvern
lovens § 20 hvis departementet ikke 
gir dispensasjon fra vernebestem
melsene for bygging av veien. 

Sameiet tar nå sikte på å utarbeide 
en detaljert søknad med opplysnin
ger om veitrase, utforming og finan
siering i løpet av 1982. 

Den Norske Turistforening, Nor
ges Jeger- og Fiskerforbund og Nor
ges Naturvernforbund har i brev til 
Miljøverndepartementet (av ma i 
1980) tatt sterk avstand fra de fore
liggende veiplaner, herunder også 
trasealternativet østfra gjennom 
Gravdalen, og mener det er helt uak
septabelt dersom departementet 
godtar tekniske inngrep i dette om
rådet, som nå endelig har fått verne
status. 

/ 

Allerede i sine uttalelser om na
sjonalpark- og landskapsvernforsla
get avviste både DNT og Naturvern
forbundet planene om vei til UtIada
len . 

Veibygging inn i denne uberørte 
delen av Jotunheimen, som utvil
somt er et av landets mest attraktive 
og hyppigst besøkte fotturområder, 
er ingen lokal sak, men en sak som 
angår hele landets befolkning. Selv 
grunneierne har meget tungtveiende 
argumenter, er det klart at vernear
gumentene veier tyngre. Å bygge vei 
inn i et nasjonalt felleseie som Jo
tunheimen, er klart i strid med inten
sjonene bak opprettelsen av nasjo
nalparken og landskapsvernområ
det, og det vil ramme et av de vak
reste, mest egenartete og storslåtte 
naturområder i vårt land, ja, kanskje 
hele Europa. 

Myndighetene må innse at det for 
«Utladalsveien» ikke gis rom for 
kompromissløsninger. En forleng
else av veien gjennom Gravdalen er 
derfor ikke noe akseptabelt alterna
tiv. Gravdalsveien representerer al
lerede et stort og vidtrekkende inn
grep, og den må ikke forlenges vi
dere inn i det som nå er Vest-Jotun
heimens uberørte natur. 

Dersom Miljøverndepartementet 
er innstilt på å gi dispensasjon til 
denne veibyggingen, slik som forut
satt i vernebestemmelsene, må man 
med den nyanlagte veien langs det 
varig vernete Kinsovassdraget (Hu
sedalen) i friskt minne, ha lov til å 
spørre om miljøvernmyndighetene 
tar naturvernet alvorlig nok. Eller 
skal det bli praksis at press fra 
grunneierne fører til dispensasjoner 
som setter også våre ganske få ver
nede naturområder i fare? 
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FRITHJOF FUNDER 

Scooterspor over 
Bæskades 
Samelands evige Bæskades. 

Reinsdyrgenerasjoners trekk hver vår 

og hver høst. Karrigste 

og frieste levemåten i Norden. 


Nordahl Griegs korte glimt 

blir også mitt første møte. 

Storm over Bæskades. 

Dette hardføre, flortynne 

lag av grønt over grunnfjellet. Dekket 

av snø fra september til juni. 


Et scooterspor krysser 

Bæskades. Er det slutten 

på levemåten 

eller bare et blaff av overmot 

som varer et stjernesekund, 

bare min tid? 


øverst oppe i 
Sandialia 
- ved Sautsokløfte 
øverst oppe i Sandialia 
står en flammende 
gylden furu 
med fritt utsyn 
over elven og kløften. 

Slyngende strekker 
fire stammer seg 
mot himmelen 
lik en kjempemessig 
brennende busk. /_ --- 

,/'" 
S0111 den-gang 
i ørkenen, 
vis oss steintavleloven : 
«Du skal ikke 
forskyve naturbalansen 

AKYA K t', I .L . C'W; " 
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Skole for livet 

Om ideen Den Naturale Folkehøgskolen 
og depraktiske tillempingene på Fosen 

. . 
AV JON GODAL 

. ! 
/ I 

For 12 år siden dukket det opp en skoleide. imstyret som arbeidet med å realisere planene. 
Den fikk navnet Den Naturale Folkehøgsko Undertegnede var sekretær. Vi skal i denne ar
len. Norges Naturvernforbund vedtok å stå tikkelen se litt på bakgrunnen for planene og 
som fadder og eierorganisasjon. Beiarn i Nord på hvordan noen av dem er søkt realisert på 
land ble valgt som det stedet den skulle reises. Fosen Folkehøgskole i Rissa. 
Oddlaug Brunvoll i Bodø var formann i inter-

Poenget med Den Naturale Folke
høgskolen (nedenfor forkortet til 
DNF) skulle være å forsøke å utvikle 
kjærlighet til medskapningen, an
svar for natur og kultur og handle
kraft til å bygge et samfunn på dette. 
Vi hadde i slutten av 60-åra og i be
gynnelsen av 70-åra en fremstor
mende skare av ungdom med 
grønne ideer. Mardøla-aksjonen slo 
dypt inn i sinnet på hver enkelt av 
oss. EF-striden ga tro på at det nyttet 
å kjempe for en alternativ utvikling. 
Studietilbud ved høyere læresteder, 
studentbevegelser som «Grønt 
gras», miljøvernlister ved kommu
nevalg, (snm), et statlig ressursutvalg 
(som resulterte i et Miljøverndepar
tement), verneplaner for vassdrag, 
skog, fugler, fjellvidder m.m.m. ga 
temmelig håndfaste håp. Vi trudde 
at den verdensflyktende hippiebeve
gelsen og den hatefulle politisering 
uttrykt gjennom diverse knallrøde 
organisasjoner og fraksjoner, nå var 
ved å skulle bli avløst av et mer livs
nært og ansvarlig samfunnsengasje

ment med grønnskjær i ulike nyan

ser. Troen på levestandarden som 

livsmål hørte liksom forlengst histo

rien til. 


Tapt terreng 

Dessverre har vi i det tiåret som er 

gått tapt terreng både overfor mate

rialistene og overfor verdensflukten 

uttrykt gjennom hasjrøkende og øl

drikkende ungdom. 


Statsmaktene har slått an en kald 
og hard tone i utbyggingssaker, ek
semplifisert med Alta. 

Den voksende mengde av idealis
tisk ungdom måtte møtes med kon
struktive tilbud. Ett av dem skulle 
være en folkehøgskole. Det ville 
være farlig for «håpets fla,mme» i 
den enkelte hvis den ikke fikk kon
krete holdepunkt i form av bevisste 
tanker, realistiske vurderinger og 
praktisk handlekraft. Sluknede lys 
er mørke. I et samfunn av desillusjo
nerte mennesker ville negative kref
ter finne grobunn. 

Her er utgangspunktet for Den 
Naturale Folkehøgskolen. 

I praksis var den tenkt etablert 
som et slags sjølbergingssamfunn i 
miniatyr. Skolen skulle være anlagt 
som en gammeldags gard ved kysten 
og være sjølforsynt med mat. Vi 
skulle dyrke jord og fiske med tek
nologi hentet fra vår nære historie. 
Vi skulle praktisere en økologisk 
forsvarlig jord- og plantekultur. Vi 
ville etterleve prinsippene for et lav
energihushald. På denne måten 
skulle elevene få naturkontakt. Ikke 
turistens overfladiske betraktning av 
landskapsbildet, men bondens og 
fiskerens inderlige livsdeltaking. 
Den gamle bonde sådde kornet sitt 
barhodet fordi det var en hellig 
handling. Denne kjærligheten til det 
som lever sammen med oss er en for
utsetning for ekte ansvar. 

Handverksfagene skulle ta ut
gangspunkt i skolens egne behov og 
de lokale tradisjonene. I mange år 
ville en hovedoppgave være å hogge 
skog og bygge de husa vi trengte til 

« , , 15 w c -

54 



de forskjellige virksomhetene. Også 
ull og lin måtte følges fra vokseste
det til de ferdige klærne på kroppen. 
På denne måten skulle vi arbeide 
elevene ut av «vare»-holdningen og 
«bruk og kast»-mentaliteten og an
dre typer av fremmedgjøring som 
opptrer i kjølvannet av pengehus
hold og samlebåndsproduksjon. 

Naturens rytmer 
Vi ville følge de naturlige rytmene. 
Både døgnrytme, ukerytme, måne
rytme og årsrytme skulle uttrykkes i 
arbeid og fest. Mens julehøytiden er 
den største i norsk folkelig tradisjon, 
skulle påsken bli størst på DNF. 
Påsken er dramaet om liv og død, 
om å gi sitt liv til Livet. Om å så i 
jorda. Om selv å være et sædekorn. 
Det er snart våronn. Elevene er ung
dom som skal velge livsvei. 

Alle gjøremål skulle henge sam
men. De praktiske med de teore
tiske, det konkrete med det åndelige, 
de tekniske og lovbundne med de 
skapende. Fagene ville forsvinne 
som selvstendig skolemessige enhe
ter. Deres oppgave ble å være hen
siktsmessige redskaper for å syste
matisere og gi innfallsvinkler for 
forståelse av den verden vi lever i. 
Byggestoppen for folkehøgskolene 
som kom i 1973 satte en effektiv 
stopper for å realisere planene. Den 
gjelder i praksis fortsatt. I noen år 
holdt man tanken varm ved å arran
gere sommerkurs i Beiarn. Norges 

Naturvernforbund har nå skrinlagt 
planene for godt. 

Undertegnede hadde engasjert seg 
forholdsvis sterkt i dette opplegget. 
Daværende tilsynsmann for Folke
høgskolene, Stein Forsgard, var me
get interessert i tanken. Han fant det 
imidlertid urealistisk å forsøke med 
en etablering før forholdene innen 
skoleslaget var mer avklart både 
med hensyn til elevtilgang, støtte
ordninger og generelle etablerings
muligheter. Følgelig ba han meg om 
å søke eventuelle ledige rektorstillin
ger. Han pekte særlig på Fosen. Til
setting der var et faktum 30.07.74. 

Konvensjonell lest 

Her sto vi med en nesten ferdig ut 

bygd skole. Internatet og undervis

ningsromma var skåret over en tem

melig konvensjonell lest. Med inn

sats av velvillige sjelers egenkapital 

fikk vi nokså raskt både båter og 

jord til leie. Planer for handverksav

deling var allerede utarbeidet. De 

ble realisert. 


Skoleplanen, sterkt forkortet, er 
gjengitt nederst på siden. 

På mange måter er en kommet 
nær opp til den skoleplanen en kan
skje ville hatt i Beiarn. Det er j første 
rekke bygningene som er forskjellige 
og dette at virksomhetene ikke fore
går like ved skolen. Vi må sykle 4 km 
til gård og skog. 

Visse vesentlige forskjeller kan vi 
peke på: 

1. 	 Med Norges Naturvernforbund 
som eierorganisasjon ville den 
ideologiske profilen være mer de
finert. På Fosen har vi i så måte 
en mer pluralistisk modell. Eier
laget forplikter seg på folkehøg
skoletradisjonen, men er ellers 
temmelig nøytralt. Dermed føler 
den enkelte lærer seg friere til å 
eksponere seg selv. 

2. 	 Livsrytmene kommer svakere til 
uttrykk i Rissa. Vi har omtrent 
vanlig skoleår mens man i Beiarn 
tenkte seg å starte i januar og 
slutte i november. Vi feirer ikke 
påske og pinse på skolen, men får 
vanlig ferie. Vi har anvendt vanlig 
samfunnstilpasset døgnrytme. 
Månen spiller en viss rolle for sjø
bruksgruppa, men er ellers lite 
fremhevet som rytmeelement. 

3. 	 Handverksgruppene går ikke i 
samme grad inn i produksjon for 
å tilfredsstille skolens og elevenes 
praktiske behov. På Fosen lager 
elevene stort sett ting de har lyst 
på til seg selv. 

4. 	 Elevene på DNF skulle bo i pavil
jonger og lage maten til seg selv 
under rettledning av husmor. På 
Fosen er det felleshushald der ele
venes rolle i matlaginga blir min
dre. 

Hvilke erfaringer har vi? Har under
visningsopplegget appell til idealis
tisk ungdom? Gir Fosen Folkehøg

~ 

Sjøbruk
Skoleplanen i et Sjøbruksbolken ror fiske med små

båtar, lærer segling i Åfjordfembønøtteskall ring med råsegl , navigerar og lærer 
sjøvegsreglar under nattkøyring 

Keramikk, tre, metall .. 
 med sjark. Reiskap lagar vi på sjø

Vi startar med leire frå Rissa, lagar bua. 

glassurar frå lokale råstoff, brenner 

i bål, mile eller sjølvlaga vedfyrt Natur/iv 


• 

jordovn og rakuovn. Naturliver det minst spesialiserte 


bolktilbudet ved skolen. Ein tek 

gjenom arbeid og turar sikte på å sti


Tekstil mulere ei djupare naturoppleving. 

Vi bygger på tradisjonane og legg 

vekt på god handverksmessig opp Samfunnsliv 

læring, på utvikling av sansen for I ei verd prega av eigennytte, utbyt

kvalitet og på utvikling av skapande ting og urettferdig fordeling av res

evner. sursane vil gruppa samfunnsliv ar


beide for auka medkjensle og eit ut

vida perspektiv på det samfunnet vi
Q)

Organisk-biologisk jordbruk lever i. 
er eit økologisk grunngjeve svar på Dette lyt skje gjennom konkret 
vår tids jordbruk. I teori og praksis hand ling. Vi vil konsentrere oss om 
legg vi hovudvekta på denne meto barn, nærmiljøet og ein fram and 
den. kultur. 
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NYTT FRA NATUR OG UNGDOM 

Natur og nærmiljø 
Bruk og misbruk av våre omgivelser • 
Natur og Ungdom har valgt «Natur våre nære omgivelser, i bomiljøer, Dette er et mangfoldig tema, men 
og nærmiljø» som tittel for årstema på tettsteder, i byer. Dette vil vi vi har valgt å dele det i tre: FeItbio
arbeidet i 1982. Med dette vide em prøve å se i sammenheng med van logi , nærmiljø, og økologisk forstå
net i fokus , vil vi prøve å se på kva lige menneskers forhold til naturen, else. -+ 
litetene som finnes eller mangler i vår kontakt med og bruk av den. 

skole grunnlag for livsnært og ekte 
engasjement for å skape et mer livs
vennlig samfunn tuftet på det beste i 
vår egen kultur? 

Undervisningsopplegget på Fosen 
har kommet inn i faste og gode for
mer. Detaljene kan gjøres bedre, 
men hovedformene er klare. Elevene 
som går ut er overveiende tilfredse. 
Vi har en god balanse mellom prak
tisk, teoretisk og skapende arbeid. 
All undervisning tar utgangspunkt i 
en praktisk situasjon eller et konkret 
materiale. Den daglige konflikten 
ligger mellom kafeteriaopplegget 
med små smakebiter etterhvert som 
elevene får lyst på dem og livsnød
vendige fordypeIser som en person
lig utvikling og et seriøst arbeide vil 
kreve. Denne motsetningen avspei
ler noe karakteristisk i nåtidens sam
funn. Den er derfor produktiv. 

Opplegget har appell til idealistisk 
ungdom. Vi som er lærere blir hvert 
år slått i undring over hvordan vi er 
priviligert med å ha aktiv arbeidsvil 
lig, sunn og glad ungdom hos oss. 
Hverdagen er imidlertid langt fra 
problemfri. Mens vi under planleg
ginga i Beiarn var utsatt for et nokså 
tydelig frieri fra de rødeste fraksjo
ner i norsk politikk, har de drabelig
ste slagsmål på Fosen stått i forhold 
til hippiebevegelsens utløpere. 

Fosen Folkehøgskole fremsto som 
noe alternativt og tiltrakk seg de for
skjelligste grupper av alternativister. 
Det såkalte «stor-hasjåret», i 1977, 
da det viste seg at nesten Yl av ele
vene var involvert i narkotikabruk 
brakte kulminasjon i dette. Det har 
lykkes å gjøre klart at Fosen ikke er 
noe sted for dem som vil flykte. Den 
er tvertimot myntet på dem som mer 
bevisst vil inn i verden. Vi skriver 
kontrakt med hver enkelt elev om 
vilkår for oppholdet på skolen. Den 
som befatter seg med narkotika har, 
i følge kontrakten, automatisk utvist 
seg selv for resten av skoleåret. Så 
lenge en av de vesentligste ungdoms

........ --...... 


sysler her til lands er å ruse seg, blir 
vi jo ikke kvitt problemene med al
kohol og narkotika. 

Skolens klare holdning og katego
riske regler reduserer dem imidlertid 
til håndterlige dimensjoner. 

Når verdensflukten i rus har fan
get så mye oppmerksomhet her og i 
de daglige konflikter de første åra et
ter omlegginga av skoleplanen på 
Fosen, henger nok dette sammen 
med befippelsen. For min del kom 
det som en lammende overraskelse. 
Det føltes som et slags bakholdsan
grep på hele saken vi sto for. Ener
gien i mottiltakene ble tilsvarende 
sterk. Det var ML'erne vi fryktet, 
men ble nesten slått i bakken av 
hasjanarkistene. 

På Fosen er slaget over. Vi har 
innarbeidet rutiner og klare ret
ningslinjer. Problemet nå er å være 
på høyden med stadig voksende og i 
positiv forstand krevende elever. 
Gjennomsnittsalderen er 21 år. Sta
dig flere av elevene er ferdige med 
yrkesutdanning. I år har vi f.eks. 4 
med lærerutdanning. 

Imidlertid bør miljøbevegelsen 
samlet ta et oppgjør med verdens
flukten. Det kan ikke forekomme 
noen innen våre rekker som røker 
hasj hvis vi vil at våre ideer skal 
overleve. 

Dypere sett må vi imidlertid repe
tere spørsmålet: Leder Fosen Folke
høgskole inn i samfunnet eller ut av 
det? Mange av elevene havner i 
jordbruket, endel blir lærere, noen 
tar handverksutdanning. Mange for
søker å praktisere noe av det de har 
lært med en enklere livsstil. Noen 
har problemer med å finne en livsvei 
som knytter idealene til det prak
tiske livet. Så vidt vi har oversikt 
over er det forbausende få som star
tet på et langvarig studium for å 
komme inn i mer avgjørende posi
sjoner der de påvirker samfunnet på 
et høgt nivå. Ingeniører, arkitekter, 
jurister og økonomer burde jo alle 

hatt den perspektivgivende ballast 
som en folkehøgskole prøver å gi. 

Ofte arter livet seg slik at en inten
sjon gjennom et nesten blir vridd til 
sin motsetning. Perspektiv krever 
avstand. Fristelsen er der til å forbli 
på avstand istedenfor å benytte det 
som orienteringsgrunnlag. Selv om 
vi har rodd utenom en verdensflukt 
kan vi være på vei inn i en annen. Vi 
kan som en ny slags strutser iføre oss 
hjemmevevde skaut, dyrke salat i 
hagen, kjøpe mat på helsekostbutikk 
og forøvrig stå med hodet vel be
gravd i egentilfredshet med disse i og 
for seg gode, men helt utilstrekkelige 
tiltakene. 

Folkehøgskolen skal ikke gi direk
tiver. Dens oppgave er å så dypt i 
menneskesinnet - frø som kan vokse 
av den grunnen de spirer på. Ele
vene skal ikke følge oppskrifter og gi 
ferdigtygde svar. Målet vårt er å in
spirere dem. Vi håper at den ånde
lige næring de får skal forvandles av 
dem selv og tjene til utvikling av den 
enkeltes personlighet. 

Den eleven som kjøper fembøring 
og begynner fiske etter 1800-talls
modellen på direkten fra Fosen Fol
kehøgskole karikerer oss. Bruker 
han derimot opplevelsen med «Mu
nin» på Lofothavet som grunnlag 
for å forstå historien, til mer intens 
oppleving av natur og som inspira
sjonskilde til utvikling av «det gode 
samfunn» - ja, da har han brukt per
spektivet på en konstruktiv, medska
pende måte. 

Det er denne inspirerte, ikke ko
pierende bruk som er i samsvar med 
de intensjonene som ligger til grunn 
i Folkehøgskolens tradisjoner. 
Denne bruken av skoleåret kan dess
verre/ heldigvis ikke måles. Vi lærere 
tror imidlertid på muligheten til å 
tenne små glør i elevenes indre. Det 
er med håpet om å kunne inspirere 
vi hver dag går til vår gjerning. Bare 
livet selv vet om de frøene vi sår er 
spiredyktige. ~ 

'
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Fenologiaksjon og sommerleir 
I feltbio-delen samarbeider vi med 
våre søsterorganisasjoner i Sverige, 
Danmark og Finland om Fenologi
aksjonen. I løpet av fire helger fra 
20. mars til 6. juni går vi mann av 
huse, og ut i naturen på hjemstedet 
for å registrere vårens fram-mars . 
Utstyrt med et skjema med ca. 30 dyr 
og planter, og en kort veileder, skal 
en registrere når f.eks. løvet spretter, 
vårblomstene springer ut, og når 
reirbyggerne vender tilbake. Dette 
skulle by på noen fine og lærerike 
vårturer for de som deltar, men ak
sjonen har også et langsiktig mål. 
Registreringene vil danne grunnlag 
for en fellesnordisk rapport, hvor 
mønstre og forskjeller i vårens 
fram-marsj blir beskrevet. Ved årlige 
registreringer har vi en mulighet til å 
oppdage eventuelle endringer, som 
kanskje kan indikere inngrep eller 
forstyrrelser som vi må være opp
merksomme på. 

Sommerleiren blir lagt til Gjøvik
området 20.-30. juni. Representan
ter fra Faltbiologerna er invitert, så 
vi kan jobbe sammen og utveksle er
faringer og lære fra arbeidet i hver
andres organisasjoner. Opplegget på 
leiren blir en grunnleggende innfø
ring i naturforhold/økologi, gjen
nom praktisk arbeid. Dette for å 
styrke kunnskapen om de økolo-

NYTT 
FRÅ TELEMARK 

Nei til alle nye vassdrags
reguleringar ! 
Telemark Natur- og Miljøvern 
(TNM) vil setje seg imot alle nye 
vassdrags-reguleringar i fylket. 
Telemarks-naturen har no gjeve 
nok til kraftforsyninga, og i 
mange dalbotnar ligg det gri
nande steingarder. Det er langt 
mellom elvar og vatn som har von 
om å kunne leve fritt og ufortæra 
etter vår generasjon. 

Fylkespolitikarane må nå 
kjenne sitt ansvar for generasjo
nane som kjem etter oss, e1les vil 
knapt nokon telemarking i fram
tida ha ei fri elv. 

TNM vil vekke forståing for 
det vesle som er att av uregulerte 

giske prinsippene som miljøkampen 
bygger på. Vi skal sammenlikne ube
rørt og kultivert natur, og studere alt 
fra myr og våtmark, eng og jorde, til 
park og hage. Og selvsagt blir det 
mye bading, diskusjoner, St. Hans
feiring og ekskusjoner. NU-leir er 
gøy på landet!! 

Friluftsliv og nyttevekster 
Et lite skrift vi utgir, kalles «Frilufts
liv-veglederen». Den vurderer ferd
sel i og bruk av natur-områder. Vi 
skal utgi heftet «Nyttevekster i natu
ren» før sommeren, med tips om 
sanking og oppbevaring av ville vek
ster. Mange har forgjeves forsøkt å 
få tak i Jens Holmboes bok «Gratis 
mat av ville vekster», en innholdsrik 
bok om alskens planter og urter og 
bruken av disse. Vi arbeider med å få 
boka gitt ut påny. 

Grendehus/parkeringshus? 
Innholdet i «nærmiljødelen» vil va
riere med interessen i de forskjellige 
lokallaga. Det er opp til de enkelte 
hvilke spørsmål de vil velge å ar
beide med. 23.-25. april skal det 
være årstemaseminar i Arendal. Der 
skal vi lære å spore opp nærmiljøsa
ker, lære om hvordan en best arbei
der for å rette opp/unngå proble
mer, og om hvordan ta vare på kva-

KRETS 


litetene i nærmiljøet. Alle arbeider 

med aktuelle saker på hjemstedet 

fram mot aksjonsuka 2.-9. oktober. 

Da skal hele NU-laget gå ut og mar

kere sine standpunkter og løsninger 

på ymse NU-vis: Ablegøyer, møter, 

gateteater, stands og aksjoner. 


Økologisk forståelse 

Alt dette håper vi kan bidra til å øke 

evnen til å se helheten, sammenhen

gen i alt vi gjør. Gjennom temanum

mer og artikler i Natur og Samfunn 

vil vi forsøke å flette det sammen til 

en helhetsforståelse basert på «øko

sofi». 


Har du fått lyst til å vite mer, står 
NU-kontoret og lokal-lagene til tje
neste med hefter, skjemaer og infor
masjon. - Er du ung (under 25 år) og 
interessert i naturvern eller miljøpo
litikk: Da bør du bli medlem i NU. 
Det koster kr. 20,-, og da får du 6 
numre av Natur og Samfunn gratis, 
samtidig som du nyter godt av akti
vitetene et naturinteressert ung
domsmiljø byr på. 

Ta kontakt! 
Miljøhilsen fra 
Håkon B. Bø 
for Arbeidsutvalget. 
Skriv til : Natur og Ungdom, 

Stenersgata 16, OSLO 1. Tlf. 02
419311. 

LØPET 

elvar og vatn. Derfor har TNM 
oppretta Naturvernrådet for fri 
vassdrag i Telemark. Dette vil 
vere talerøyr for TNM i regule
ringssaker. Hovudtalsmenn for 
rådet er høgskolelektor Øystein 
Dalland, Bø-Telemark, og høg
skolelektor Arne Lande, Bø-Tele
mark, telefon 036/60 200. 

Minke ureiningane ! 
Samstundes har TNM oppretta 
Naturvernrådetfor rein natur i Te
lemark. Sur nedbør er ein sni
kande drepar, og som fylgje av 
denne ligg det hundrevis av fis
keaude vatn i fylket. I tillegg til 
miljøsyrninga frå nedbøren har vi 
lokale ureiningskjelder i Gren
landsregionen. Desse fører mel
lom anna til at born som veks opp 
i bysamfunn i nedre Telemark er 
meir sjuke enn andre, noko medi
sinsk forsking stadfestar. 

TNM støttar framlegget om ein 
større aksjon mot luftureininga i 
distriktet, og gjev honnør til det 
arbeidet som Folkeaksjonen mot 
forurensing og støy (i Grenland) 
utrettar. Vi i TNM overlet til fol
keaksjonen å fylgje opp dei medi
sinske verknadene av den lokale 
luftureininga. Dermed kan TNM 
samle seg om å fylgje opp dei 
økologiske verknadene. 

TNM krev tiltak no som verke
leg monnar for ei reinare sam
funnsutvikling. For å fylgje opp 
dette kravet, har TNM oppretta 
Naturvernrådetfor rein natur i Te
lemark. Dette rådet vil vere tale
røyr for TNM i ureiningssaker, 
og hovudtalsmenn er laboratorie
leiar Arne Kjellsen, Skien, tele
fon 035/55 772, og bedrifts-rett
leiar Jan Rådmannsøy, Skien, te
lefon 035127 500. 
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SISTE: Høysterettsdommen i Alta-saken 
foreligger nå i bokform - utgitt av Universitetsforlaget og Norges Naturvernforbund. 221 sider. Pris kr. 87,-. 
Kjøp den i forbundets sekretariat - eller bruk bestillingskupongen på side 62. 

•• ; ~~~----~~~~i~~F~~E~-- ~i 

Las Marismas 


AV VIGGO REE 

I Norsk Natur nr. 5-1981 ble en
kelte av problemene i Las Maris
mas del Guadalquivir omtalt. 
Dette sørspanske våtmarks
området er som kjent den viktig
ste vinterlokalitet for de nordiske 
grågjessene. Drastiske inngrep i 
jordbruksområdene rundt 00
nana nasjonalpark har ført til re
dusert vannføring i elvene i 
sumpområdet, og vinteren 1980/ 
81 ble forholdene ytterligere for
verret ved at det meste av nedbø
ren uteble. I tillegg ble det drevet 
intensiv jakt rett utenfor nasjo
nalparken. 7-10 000 grågjess ble 
skutt denne vinteren, og omlag 
2-3000 ble funnet omkommet av 
sult og utmattelse. 

Situasjonen i Las Marismas så 
også svært dyster ut på forvinte
ren 1981 / 82. Ingen nedbør kom 
før i romjulen, og ca. 2-3000 
døde og døende gjess ble funnet. 
Men i siste uke av desember og i 
de to første ukene av januar 1982 
kom det etterlengtede regnet. I 
midten av februar var vannstan
den i Las Marismas ca. 20 cm, og 
grågjessenes vilkår for resten av 
vintersesongen var sikret. Retur
trekket skulle derfor kunne skje i 
overgangen februar/ mars, som i 
normalår. Tilgangen på mat var i 
februar tilfredsstillende. I jord
bruksområdene utenfor nasjonal
parken ble det iverksatt jaktfor
bud fra midten av november 
1981, slik at de kontinuerlige for
styrrelsene som var forbundet 
med denne aktiviteten også ble 
eliminert. De spanske naturvern

interessene klarte altså det nesten 
ingen hadde trodd på forhånd! 

Foring av gjessene med bl.a. 
hvete, ble utført fram til slutten av 
desember 1981, med bedre resul
tater enn i forrige sesong. 

Antall overvintrende grågjess i 
Las Marismas var i slutten av 
1981 litt i underkant av 50000. 
Dette betyr en reduksjon på ca. 
20 000 sammenlignet med no
vember 1980. Men vi må her 
huske på at sist vinter sank antall 
grågjess med nær 30 % fram til ja
nuar 1981, da ca. 50 000 ble talt 
opp. Av disse ble 9-13000 skutt 
eller funnet døde, og dette utgjør 
ca. 15 % av vinterbestanden. De 
resterende 7-11 000 forlot tilsy
nelatende området, men man må 
regne med at en viss prosent har 
omkommet etter hvert. Den ver
ste kneiken for grågjessene var 
altså vintersesongen 1980/ 81. 
Jaktforbud og nedbør i 
1981/82-sesongen har derfor 
gjort situasjonen lysere, og vinte
rens tellinger viste da også om
trent det samme resultat som i ja
nuar 1981. 

Med en vannstand på 20 cm i 
februar vil Las Marismas tørke ut 
allerede i mai-juni. Biologene er 
derfor bekymret for de lokale 
hekkefuglene i området, og reg
ner med at hvis det ikke kommer 
mer nedbør i slutten av februar og 
mars, vil det bli et nytt svartår for 
vannfuglene i forplantningstiden. 

Opplysningene fra de spanske 
biologene i Sevilla må imidlertid 
ikke bli noen sovepute for oss i 

N ord-Europa. Det alvorligste 
problemet er enda ikke løst, nem
lig avkuttingen av ferskvannskiI
dene til Las Marismas i jord
bruksområdene rundt nasjonal
parken. Ved siden av at det meste 
av elvevannet blir brukt til van
ningsformål i de kultiverte de
lene, går mye av ferskvannet rett 
i havet via de nye kanalsyste
mene! Planen om å føre elvevan
net tilbake til Las Marismas kan 
gjennomføres ved hjelp aven sen
tral kanal forsynt med en pumpe
stasjon. Hvis denne «Water resto
ring plan» ikke blir satt ut i livet 
vil den framtidige situasjon for 
Las Marismas se meget dyster ut, 
spesielt i nedbørfattige år. Denne 
vinteren, da folk i Norge konsen
trerte seg om hjelp til sultende po
lakker, samtidig som nyheten om 
at nedbøren ved årsskiftet hadde 
sikret vilkårene for grågjessene 
denne sesongen, var det forståelig 
at norske naturvernorganisasjo
ner stilte seg noe avventende til 
snarlige innsamlingsaksjoner og 
krisetiltak. Men vi bør snarest 
både fra norsk og nordisk hold 
reagere ovenfor spanske myndig
heter, og presse på slik at «Water 
restoring plan» kan bli en realitet. 
På et senere tidspunkt kan det 
derfor bli aktuelt med innsam
lingsaksjoner og pengegaver for å 
støtte opp om gjennomføringen 
av restaureringsprosjektet. 

Fra norsk side (Miljøvernde
partementet) vil Las Marismas
saken bli tatt opp i et møte i Euro
parådets naturvernkomite i mars. 
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Kryssord nr. 2-82 Leveringsfrist 1. mai Navn ....... .. ................................. . 


Som vanlig har vi tre praktfulle naturbøker som premie Adresse . . .... . .. . ...... .. . . ....... . ....... ... .. . 

til hver av de tre først uttrukne, riktige løsninger. Ta 

gjerne en kopi hvis du ikke vil klippe i bladet. Poststed ..... . . .. ...... ........ ........ . .... . ... . 
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DETIEER 
VERVE
PREMIENE 

Tresnitt «Fossekall». 2-3 nye medlem
mer. 

Forbundets emblem som anheng i sølv 
(uten kjede). 8-10 nye medlemmer. Glass 
«Nøstetangen». 6-7 nye medlemmer. 

Kniv fra Karasjok. 15 nye medlemmer. 

Neverbuttfra Trysil. 4- 5 nye medlemmer. 
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Q:lo 	 iIIiiI 

Er De ofte trett? 

..<, . 

VEGETABILSK 
EKSTRAKT 
Fremstilt av bær, 
gronnsaker, 
fruktsafter 

Floradix vegetabilsk ekstrakt er 
rik på jern og B-vitaminer som 
kroppen trenger. 

Floradix vegetabilsk ekstrakt er 
velegnet for alle aldersgrupper. 

NAtUR-JM-PORt Als 
HELSEKOST ENGROS OG DETALJ 

Storgt. 2 - 4 - 6 
Oslo 1 

HERER 
PREMIELISTEN 
Premieverving 
Premiene gjelder for vervede medlemmer - men 2 familie
medlemmer regnes som ett' hovedmedlem. 

l nytt medlem . .. . .. : 	 Et stoffmerke, Norges Natur
vernforbund 

2 og 3 nye medlemmer 	 Fossekall (Norges nasjonalfugl), 
tresnitt av Eivind Struksnes 

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

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

8 - 10 nye medlemmer 	 Naturvernforbundets emblem i 
sølv utførelse som anheng (leveres 
uten kjede) 

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

20 nye medlemmer . . : 	 En ryggsekk fra Lill-Sport 

25 nye medlemmer . . : 	 En akvarell av Sissel Gjersum. 
(Akvarellene er benyttet som il
lustrasjon i Norsk Natur) 

Slik verver du: 
Vervekortet finner du på siste omslagsside i Norsk Natur. 
Her fører du opp navn og adresse på de personer som 
verves som nye medlemmer. 

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

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

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

Kontingent for hovedmedlemmer er kr. 75,-, inkl. 
Norsk Natur, for familiemedlemmer kr. 10,-. 

Kontingenten sendes inn over postgiro 5094602 eller 
bankgiro 6001-05-70835. 
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TIL 

NORGES NATURVERNFORBUND 

POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I 
 TLF. SALG: 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70835 (02) 33 1027 

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

Samlet kjøp for inntil kr. 20, - , gebyr kr. 4, 
Samlet kjøp for inntil kr. 50, - , gebyr kr. 9, 
Samlet kjøp for over 	 kr. 50, - , gebyr kr. 12,-

Navn: 

Adresse: . 

Poststed: 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det vil få bestilte varer tilsendt pr. postoppkrav. 
o Det samle de beløp i kr. ... . (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ sendes samtidig pr. bankgiro/ postgiro/ postanvisning. (Stryk det som ikke passer!) 
OBSI Varer SO Il1 betales oss pr. bank- postgiro/ postanvisning eller pr. sjekk blir ikke sendtfra NNVf ør beløpet er 1110 11011. 

O Jeg/v i ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og riktig ekspedering er avhengig av a1 bestilleren har tydelig 
navn og adresse. 

KA LEN D ER/ PLA KATER 
Varenr. Antall Va re Beløp Varenr Antall Vare Beløp 

100 eks. «Naturkalenderen 198 I» il kr. 20, - tils. kr. KUNST 

101 eks. Plakat «Fjellbakkestjerne» a kr. 30, - til s. kr. 400 eks. Tresnitt bjø rn (E. Struksnes) 

102 eks. Plakat «Svalestjerl» a kr. 30, - tils. kr. il kr. 35,- tils. kr. 

103 eks. Plakat «Perleugle» 11 kr. 30, - til s. kr. 401 eks. Tresnitt ulv (E. Struksnes) il kr. 35, - tils. kr. 

104 eks. Plakat «Rådyrkalv» a kr. 30, - tils. kr. 402 eks. Tresnitt gaupe (E. Struksnes) 

105 eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) il kr. 35, - tils. kr. 


11 kr. 50,- tils. kr. 403 eks. Tresnitt jerv (E. Struksnes) il kr. 35,- til s. kr. 

106 eks. Plakat «Olje eller fisk?» (Rune 404 eks. Tresnitt oter (E. Struksnes) it kr. 35,- tils. kr. 


Anderson) a kr. 15, - tils. kr. sett Sett ,l 5 stk. tresnitt (bjørn , ulv, gaupe, 

107 eks. Plakat «Vassdragsvern » (Morten jerv, oter) il kr. 150, - til s. kr. 


M. Kristiansen) il kr. 30, - tils. kr. 405 eks. Litografi «Brushanelei k» (Vivian 

108 eks. Plakat «Darugiella - Zahl Olsen) å kr. 150,- tils. kr. 


Maktas språk» il kr. 30, - tils. kr. 

109 	 eks. Plakat «Vinterfugler» LITTERATUR 

Staffan UIlstr6m il kr. 25, - ti Is. kr. 500 eks. U. Hafsten «Naturvernets århundre» 

110 eks. Plakat «Spiselige ville bær» (Hedvig 
 il kr. 14, - tils. kr. 

Wright østern) a kr. 35, - tils. kr. 501 eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natur» 
il kr. 5, - ti ls. kr. 

502 eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natur 
suppleme nt» il kr. 15,- tils. kr. 

PROSPEKTKORT 503 eks. A-L Jansen «Hvem gjør hva i natur
200 .... . . sett Prospektkorlserie «Kort og godt» og miljøvernet» il kr. 20, - tils. kr. 

(Morten M. Kristiansen) it kr. 10, - , 504 eks. M. Segnestam «Den første 
sett a9 stk. tils. kr. naturboka» il kr. 15,- tils. kr. 

201 sett Prospektkortserie «Nasjonalparker» 505 eks. Perarvid Skog «Økologi» il kr. 15, - tils. kr. 
il kr. 12, - , sett it 9 stk. tils. kr. 506 eks. NNV's Energirnotmelding it kr. 20, - til s. kr. 

203 sett <dndianerbrevet» it kr. 35, - 508 eks. Bredo Berntsen «Naturvernets 
sett il 5 stk . tils. kr. historie i Norge» il kr. 65, - til s. kr. 

204 sett Vinterkort - enkle 9 kort il kr. 20, - tils. kr. 509 eks. H. Solheim «Olje eller fi sk?» 
205 sett «Fuglefrimerker» (Ree/ Fjeldså) il kr. 24, - tils. kr. 

sett il 9 eks. enkle il kr. 20, - tils. kr. 510 eks. Bryne/ Garnåsjordet / Hofseth/ Parr. 
206 sett Vinterkorl «blåmeis» (Viggo Ree) «Energi , miljø og samfunn» 

il 5 eks. doble m/ konv. il kr. 25, - tils. kr. il kr. 68, - tils. kr. 
511 eks. Alta-motmeldingen il kr. 20, - tils. kr. 
512 eks. «Dei siste vassdraga» il kr. 25, - tils. kr. 

MERKER NB' ALTASAKEN 
300 eks. Stoffmerke «Norges Naturvern- 513 eks. av Høyesterettsdommen il kr. 87,- tils. kr. 

forbund il kr. 10,- tils. kr. + porto og ekspedisjonsgebyr 301 .. sett 	 Sett a 4 stk. klebemerker Norges 
Naturvernforbund» il kr. 15, - tils. kr. kr. ... . . . ... . . .. , . . . . .. ... . . .. .. kr. . .. tils. 


302 	 eks. Medlemsnå l i sølv å kr. 10,- tils. kr. 
eks. Medlemsnål i sølv (m/ sikkerhetsnål) 

I' h x l' h cmakr.20, - tils. kr. TOTALT kr. 
303 eks. Medlemsnål i gull il kr. 20, - tils. kr. 
304 sett Sett a5 stk. sy-på-refleks «Unna meg» VARER FRA KRETSFORENINGENE. 

a kr. 25, - ti Is. kr. eks. Perler i Rogalandsnaturen il kr. 95, tils. kr. 

305 sett Sett il 5 stk. sy-på-refleks « rund» eks. «Natur i Vestfold» 1979 il kr. 25,  tils. kr. 


a kr. 25 , - tils. kr. eks. «Natur i Vestfold» 1980 a kr. 25,  tils. kr. 

306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» eks. «Natur i Vestfold» 1981 il kr. 25 , - tils. kr. 


å kr. 10, - ti Is. kr. eks. «En ny energiplan» 
307 sett Sett a 5 stk. klebemerker «Aksjon Særnr. av Natur og Ungdoms 

Rovfugl» il kr. 10, - tils. kr. «Natur og Samfunn» il kr. 10, tils. kr. 

308 sett il 5 stk. klebemerker store sett ditto klassesett il 30 eks. kr. 225, tils. kr. 


«La naturen gå i arv» it kr. 25 , - tils. kr. eks. Rauma / Ulvåa il kr. 45 , - tils. kr. 

309 sett il 10 stk. brevmerker eks. Spar Saltfjellet il kr. 45,- tils. kr. 


«La naturen gå i arv» a kr. 10, - tils. kr. eks. Plakat Oslomarka il kr. 30, - tils. kr. 
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Mange er positive til naturvernet og Naturvern
forbundet. Men for å få dem som medlemmer 
trenger vi DIN HJELP. 

Mange er med i Norges Naturvernforbund - vi På denne siden finner du to kort: «Premiever
har over 33 000 medlemmer. ving» og «Prøv å verve ». Bruk det kortet som 
Men det er ikke nok! passer deg og gi på denne måten din aktive 
Vi må bli flere som er med og forsvarer naturen. støtte til N .N.V. 

VI MÅ BLI FLER! 

Dette kortet brukes bare når du verver NYE medlemmer, og når DU 
SELV tar inn kontingenten for disse og SENDER INN kontingentbe
løpet tit NNV. ' 'PREMIEVERVING: Når,vi har mottatt kortet og kontingenten sender vi deg vår premie 
som takk for hjelpen. ' 

* Kortet klippes ut og sendes Naturvernforbundet. Por * Kontingenten er for 1982 kr. 75,- for hovedmedlem
toen betaler vi. mer (inkluderer tidsskriftet «Norsk Natur»). 

For familiemedlemmer (hovedmedlems ektefelle eller 
* Kontingentbeløpet for de nye medlemmene sendes hjemmeværende barn under 25 år) er kontingenten 
over postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05 .70835. kr. 10,-. 

På dette kortet føres opp navn på personer som du kan tenke deg vil bli 
medlemmer av NNV.PRØV AVERVE: Vi sender prøveeksemplar av «Norsk Natur» og annet materiell. 



PREMIEVERVING : 


Takk for de nye 
medlemmene! 
Premie sendes når 
vi har mottatt kon
tingentbeløpet. 

Ververens navn: - -- _ - _ 

Adresse: - - __ 

Poststed: ___ _ __ ________ __ 

BREV ,--- ----1 
I Kan sendes I 
I ufrankert I 

: ,Norge 
tAdressaten 
I v, l belale , 

portoen 11- _ -_ ___ _ __1 

SVARSENDING 
Avtale nr 019/ 29 

Norges 
Naturvernforbund 

Hammersborg 
OSLO 1 

PRØV Å VERVE: 

BREV ,- - - .... --. 

Takk for tjenesten 
du gjør ved å gi oss 
navn på personer vi 
kan prøve å få som 
medlemmer. 

I Kan sendes I 
uhankert 

I Norge 
Adressaten 
vII betale 
portoen 

SVARSENDING 
Avtale nr_019/ 29 

Norges 
Naturvernforbund 

Hammersborg 
OSLO 1 


