


Kurs for lærere 
på Jæren Folkehøgskole i dagene 
27. juni - 2. juli 1983 
Temaet for kurset er " Natur i nærmiljøet og 
kulturlandskapet ». (insekter, planter, fugl , for
urensninger, kulturlandskap, nærmiljø i global 
sammenheng) Kurset vil i stor grad foregå uten
dørs . Kveldene bruker vi bl.a. til lettere fore
drag/kåserier, diskusjoner og sosialt samvær. 
Naturvernforbundet betaler kost og losji . Delta
keravgift er denne gang satt til kr. 500,-. 
Kursledere/foredragsholdere: Ragnhild Sund
by, Vidar Asheim, Inger Næss , Arild Ådnem 
m.fl . 

Henvendelse : Norges Naturvern
f orbund /1. Næss 
Postboks 8268, Hammersborg, Oslo I 
innen 20. mai 1983. 

SaltfjelltretT 
13. og 14. august 1983 

skolen gi deltakeren anledning til å utvikle seg 
gjennom naturkunnskap og konkurransefri ski
glede. Opplæring innen organisasjon og lederut
vikling skal sette deltakeren i stand til å delta i 
det frivillige naturvernarbeidet. 

Henvendelse: Naturvanskolen, 
Akademiet i Rauland, 
3864 Rauland . 

TretT i Breheimen 
l. - 3. juli 1983 
Treffet legges bl.a. opp som et seminar der folk 
både flir orientering om kraftutbyggingsplanene , 
generelt vassdragsvern- og naturvernarbeid og 
gjøre seg kjente i området. Treffet blir lagt til 
Hjelle . Breturer blir arrangert både før og etter 
sjølve samlinga. 

Henvendelse: Stryn Naturvernlag 
v/Marie-Johanne Folven, 
8892 Hjelledalen. 

Ved nordenden av Nordre Bjellåvann i Saltdal 

kommune . 

Dessuten arrangeres det følgende turer i Salt

fjellet i 1983: 

24. april: Isfiske på Kjemåvann 
25. juni: Midtsommertreff i Tollådal 
28. august : Stormdalsmarsj 
4. september: Pikhågkryp (grotte-tur) 

Henvendelse : Folkeaksjonen Spar 
SaltJJellet 
Boks 250, 8001 Bodø. 

Folkehøgskolekurs i 
naturvern og skigåing 
Naturvernskolen på Akademiet i Rauland ar
rangerer kurs i naturvern fra august 1983 til vå
ren 1984. Gjennom skigåing i naturen skal bl.a. 

slått verneområde . Ledere Else Heiberg og 
Bjarne Jordanger fra miljøvernkontoret i Sogn 
og Fjordane . 

Henvendelse : Vestlandske N aturvern
forening, 
Postboks 1201 , 5001 Bergen. 

Møre og Romsdal naturvern 
arrangerer tur i Ulvådalen (Del av Rauma/Ul
våa) i august. 

Henvendelse: Møre og Romsdal 
Naturvern , 
Adjunkt Dørums gate \3 , 
6400 Molde . 

Østlandske 
naturvernforening 
alTangerer natursti 
29. mai 1983 i området rundt Sognsvann. 

Henvendelse: Østlandske Naturvern
f orening , 
Postboks 8268, Hammersborg, Oslo l . 

Rogaland naturvern 
arrangerer følgende turer i kommende vår/som
mersesong: 
12. - 15. mai: Vårskitur 
15. mai : I samarbeid med Rogaland SykJistfore
ning blir det arrangert en sykkeltur. 
29. mai: Natursti 
25 . - 26. juni: Kanotur 

Henvendelse: Rogaland Naturvern , 
Postboks 441 , 4001 Stavanger. 

Vestlandske 
naturvernforening 
har følgende planer for vår/sommersesongen: 

Mai: Tur langs Os-elven , varig vernet vassdrag. 

Turen vil gå fra Tøsdal til Gåssand i praktfull 

natur med lokale kjentfolk. 

Juni: Dan Aamlid er turleder i Langeskogen på 

Fjøsanger. Hele 59 treslag er registrert i denne 

frodige skogen. 

August: Tur og overnatting i Stølsheimen. fore

Grøvu-tretT 
arrangeres av Aksjon varig vern av Grøvu-vass
draget 30. juli 1983 i Grøvudalen på Grøvudals
hytta. 

Henvendelse: Tor Helge Gravem , 
6600 Sunndalsøra. 

Solenergi i Oslo 
den 30. mai 1983 i 
Byggtjenestes lokaler i Haakon VII's gate, Oslo 
l. 
Dessuten egne solenergidager i dagene 30. mai til 
4. juni med temaet «Praktiske råd for sol bygge
re ». I tilknytning til dette vil det også bli gitt råd 
om firiansierings- og tilskuddsmuligheter , byg
gebestemmelser, tekniske løsninger m.v . Ar
rangementet åpent for alle interesserte . 

Henvendelse: Siv.ing . F. Salvesen, A/S 
Miljøplan, 
Kjørbuvn . 14, 1300 Sandvika. 
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Lite ulv og mye ull! 
Det er så godt som umulig å slå gjennom med fornuftig argumentasjon i en 
rovdyrdebatt - og få respons for at også rovdyr er en viktig del av vår fauna. 
Da ulven ble fredet i 1974, var den så godt som utryddet her i landet. Det var 
lite farlig å frede den. Dessuten kunne vi slå oss på brystet og vise hvor 
omtenksomme vi var på fremtidens vegne. Idag er fremtiden her, og vi har en 
sikker ulvebestand på rundt 7 dyr, de fleste riktig nok på deling med Sverige. 

Straks har det skjedd en «ulveinvasjon» . Og det fryktes både det ene og det 
andre. Det er naturlig å være redd , og riktig av og til. F.eks . når det gjelder 
atombomber, eller når en art trues med utryddelse, som ulven. Men å la blant 
annet en irrasjonell redsel være bestemmende for å avlive individer aven truet 
dyreart, er for drøyt. Det vitner om at myter om livet på jorda fortsatt får 
gjennomslag i en tid da mennesket setter hele sitt og andre arters eksistensg
runnlag på spill. Det moderne mennesket er mer vant til å omgås neddemming 
av jord og beitemark, forurensninger, forgiftninger, nedbygging, forørkning, 
avskogning, hungersnød og atombomber enn de skapninger vi deler jorda 
med. 

Ulven er en truet art. Derfor må den fremdeles være fredet. Vi deler den 
med andre nasjoner. Det har vi blant annet sagt oss enige i gjennom den 
såkalte Bernkonvensjonen for vern av truede arter og deres levemiljø. Ulven 
representerer ingen fare for oss mennesker og vår nasjonaløkonomi. Den 
utgjør en trussel for bare et få tall av våre 2 millioner sauer. Norge har god råd 
til å erstatte det forholdsvis lille tapet av husdyr på beite forårsaket av ulv, 
eller et hvilket som helst rovdyr. Det er en lav pris for å sikre artenes fortsatte 
eksistens . 

I 

c0~ 
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Ole Jacob Sørensen og Tor Kvam fra Direktoratet for Vilt og Fersk
vannsfisk i Trondheim forteller i denne artikkelen om ulvens biologi, 

adferd og forholdet til mennesket. 

Denne historien, som er et utdrag av Direktoratets innlegg på «ulvetnø

tet» i Vegårshei i januar, er utvilsomt mer virkelighetsnær enn de 

forestillinger vi alle er blitt tilført gjennom vår kulturarv iform av 

eventyr og sagn om ulven. I tillegg har «Norsk Natur» spurt endel 

mennesker med tilknytning til bl.a. landbruk og naturvern om hvorfor 

vi egentlig er så redd ulven. 


Ulven - klokere enn hunden--
Ulven er I\jent for å være et intelligent 
dyr. Den lærer raskt ut fra nye situa
sjoner, og den husker det den har lært. 
Nyere forsøk der ulv og hund er testet 
mot hverandre, har vist at ulven er en 
bedre problemløser enn hunden, mens 
hunden raskere lærer enkle oppgaver
spesielt dem vi synes det er positivt at 
hunden kan. Ulven tilpasser seg raskt 
de forskjelligste livssituasjoner. Den 
lever like godt i arktis som i ørkenom
rådene i Israel, i fjellet eller i barskog
og løvskog-områder. Tidligere var det 
også ulv på store deler av USAs præ
rier. 

Vi har utryddet ulven i store deler av 
dens opprinnelige leveområde, noe 
som har ført til at ulven er meget sky i 
sin adferd overfor folk. At ulven er 
forsiktig i så måte, betyr ikke at den 
unngår menneskets bo-områder eller 
områder der mennesket har daglig ak
tivitet. Den tilpasser seg menneskelig 
aktivitet, men på en slik måte at den 
nesten ikke merkes. 

Regulerende faktorer for i 
ulvebestand 
All erfaring sier at når ulven kan regu
lere seg sjøl gjennom lengre tid uten at 
mennesket griper inn, vil dens egne 
sosiale reguleringsmekanismer tre i 
kraft, slik at ulvebestandene stabilise
res og reguleres i forhold til betanden 
av byttedyr. Næringstilgangen er 
avgjørende for hvor stor ulvebestan
den kan være innen et 'område. Når 
«bærenivået» er nådd vi fokkstør
reisen begrenses som en funksjon av 
følgende: 

/. 	Det minste antall som må være til
stede for å kunne lokalisere et byt
tedyr så effektivt som mulig. 

2. Det største antall dyr som kan ete 
effektivt når et byttedyr er nedlagt. 

3. 	 Maksimalt antall sosiale relasjoner 
mellom de enkelte individer. 

4. Mengde av sosial undertrykkeLse. 

Rangordning og «hakkelov» fungerer i 
en ulveflokk. De individer som står la
vest i rang tåler en viss sosial under
trykkelse. Slike underkuede individer 
vil etterhvert søke vekk fra flokken for 
å etablere et liv med høyere sosial 
rang. Utvandrere er fortrinnsvis ung
dyr eller gamle dyr som får alder
domsproblemer. De blir utstøtt fra 
flokken. I områder med tette ulve
stammer må utvandrere konkurrere 
med flokker i tilgrensende territorier. 
Ut over dette er det kjent at en rekke 
sykdommer kan angripe ulv og virke 
bestandsregulerende . 

Ulven vil legge hiet i nærheten aven 
åpen slette i skogen og svært ofte i 
nærheten av vann eller bekkedrag. De 
to første månedene etter fødselen vil 
ungene oppholde seg på hiplassen. Her 
blir de passet av mora, mens hannen og 
resten av flokken er ute på jakt og 
bringer mat til hiet. Fram til ungene er 
ca. 6 måneder vil flokken etablere en 
eller flere såkalte møteplasser, gjeme 
på et sted der flokkene tidligere har 
nedlagt et større byttedyr. Ifølge un
dersøkelser må man regne med rundt 
80 prosent dødelighet blant valpene i 
løpet av de 2 første leveårene. Deretter 
ligger dødelighetsprosenten på rundt 
20 i året. Det er bare et fåtall individer i 
en ulvepopulasjon som er reproduse
rende. Innen flokken er det bare de 
høyest sosialt fungerende individer 
som får lov til å forplante seg, og en 
regn~r med at det nesten aldri er mer 
enn 50 prosent av de voksne hunnene 
som får lov til å produsere unger i en 

ULVEDATA 

Vekt: 30-60 kg maks 80 
Lengde: 
Manke
høyde: 
Farge: 
Nordisk 
ulv: 

Gang
arter: 
Sanser: 

Lukt: 

For
plantning: 

Parring: 

Alder: 
Leve
sett: 

Byttedyr: 

1,5-1,8 m med hale 

70-90 cm 
gråbrun/gulbrun 
mørkere ryggparti, 
lyst bukparti 
gulbrune bein, lys 
stripe over bogen 

Gang, trav, gallopp 
Hørsel: 100 ganger be
dre enn mennesket 
Usedvanlig velut
viklet luktesans 

Forplantningsdyktig i 
2-års alderen 
Februar 
Drektighetstid: 63 
dager 
Fødsel: april-mai 
Antall valper: 2-12. 
Normalt 5-6 
Maks. 10-15 år 
Flokkdannende fra 
2-20 dyr. 
Normalt: 5-10 dyr 
Sjelden flokker over 
10 dyr 
Territorium: Mellom 
100-12000 km2 

Alle hjortedyr, bever, 
rev og gnagere 

Tegn. Ulvhoder: 
E. Struksnes 
T.v. Ulv 
Foto: Teuvo Suominen/Finlands 
Naturskyddsforening 
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Redd ulven? Jeg? 

Hans Haga, :Norges Bondelag 
UL V var det ord man ropte når man viDe 
skremme noen - når det virkelig var ulv eller en 
av andre grunner ville påkalle frykt. Fra barn
dommen var vi innpodet med at ulven var slem 
og farlig. Ulven kunne vel også være farlig. 
Neppe hyggelig å sende skolebarn gjennom 
skogveien når en vet at det er ulv tilstede. Ulv og 
bufe har aldri gått bra sammen. Menneskers 
næringsgrunnlag må beskyttes og vi må få vise 
følelser overfor husdyr. Ulven har også vært en 
konkurrent for menneskene om matnyttig vilt. 
Ulver hyggelig å ha i naturen - når en bare bor i 
behørig avstand. Vil vi beholde ulven likevel, 
må ulv og mennesker få bver sine territorier. 

Skal vi ha ulv, må vi ikke frede den generelt, 
men ta det ubehagelige skritt at enkelte ulvere
servater må fredes mot mennesker. 

Det har alltid von ein sterk godhug for bjørnen, 
kanskje på grunn av styrken og vitet som dei sa 
han hadde. 

Det var annleis med ulven, skrubben, gråbei
nen. I tradisjonen er han heilt utan forsonlege 
drag, slu og pågåande, farleg for store og mind
re husdyr, alltid grådig. 

Skilnaden i syn på bjørn og ulv kjem tydeleg 
fram i ei legendeliknande forteljing om jomfru 
Maria på vandring. Ho kom med barnet sitt til 
ei å og kunne ikkje kome over. så bad ho ein 
skrubb ta henne på ryggen, men han ville ikkje. 
Då sa ho at han skulle springe sju blånar om 
dagen - så hardt skulle han slite for føda. 

Då kom det ein bjørn, og ho bad ban. Og han 
laga til sin breie rygg og bar henne over . ..Du 
skal Iiggje i hie om vinteren og ha det godt og 
roleg,» sa jomfru Maria. 

Berre ein legende? Ja, men samstundes eit 
uttrykk for eit mykje vanleg syn. Alle udyr var 
farlege, ulven ikkje minst. Ingen har nokon 
gong likt å rmne husdyr rivne i hel, og det er 
ikkje berre økonomien som tel med. 

Derfor er folk framleis redde for ulven. 

Da innlandsisen smeltet" i Norden fulgte ulven og 
mennesket etter reinflokken nordover. Begge 
artene inngikk i et naturlig Økologisk system. De 
hadde sikkert også en gjensidig respekt for 
hverandre. 

. Leveforholdene endret seg. Respekten over
for ulven gikk gradvis over i hat og agressivitet. 
Dette er forståelig, utfra de husdyrskader ulven 
kan forårsake. Redselen, slik den kommer til 
uttrykk i avisspaltene anno 1983, har imidlertid 
lite med dette å gjøre. Her står vi trolig overfor 
fenomenet med frykten for det ukjente. vår tids 
mennesker har ingen kunnskap om ulven og 
dens livsførsel. 

Dagens ulveredsel er kanskje mest sammen
lignbar med tidligere tiders frykt for vetter og 
troll. Folk ser ulvespor på skoleveien og blir 
skremt. Varulven er kanskje på ferde. Men 
livsfarlige biler som ferdes fast påsde samme 
strekningene, skremmer ingen. 

Mennesket heter på latin Homo sapiens, det 
tenkende mennesket. A v og til kan dette være 
litt vanskelig å forstå. 

etablert og naturlig regulert ulvestam
me. 

I naturlig regulerte ulvebestander er 
det registrert en årlig ungeandel på 15

. 20 prosent. I områder der mennesket 

har forsøkt å regulere, har ungepro

duksjonen økt betydelig og andelen år

sunger i bestandene utgjort mellom 50 

til 70 prosent av totalbestanden. Dette 

gir rom for ettertanke. 

Ulv i Norge - hvor og hvordan 
I Norge er ulvebestanden i disse dager 
under utredning. I grenseområdene 
mellom Sverige og Norge i Hedmark, 
Akershus og Østfold, har vi alltid hatt 
en liten ulvebestand. Antallet er i 1981 
beregnet til minimum 3 dyr og et 
sannsynlig minimum på 5-6 dyr. 
Sommeren 1982 var det fattet mistanke 
om at forplantning har skjedd i søndre 
del av Trysil, men dette er ikke verifi
sert. For resten av Syd-Norge har vi 
enkelte usikre meldinger om ulv på 
bl.a. nordre del av Hardangervidda. 

Ut over dette er det ulveforekoms
tene på Sørlandet som har opptatt oss 
mest i det siste. Mistanken om ulv i 
dette området fikk vi ved juletider i 
1981, da det ble meldt om mulige ulve
spor på Lista. Etter dette har vi tatt inn 
et anseelig antall ulvemeldinger fra 
Agder og Telemark. Det er nå slått fast 
at det er minst 2 ulver i Vegårsheiom
rådet. Utover dette området er ulvens 
status på Sørlandet fremdeles usikker, 
men det er grunn til å anta at det finnes 
flere områder med ulv i Agder. Hvor er 
så sørlandsulvene kommet fra? Vi ar
beider etter fire hypoteser: 

l. 	Ulvene kan ha vært her svært lenge, 
og det kan kanskje ha vært ulv i 
denne regionen gjennom all tid uten 
at dette er blitt registrert. 

2. 	 Ulvene kan ha innvandret fra de 
områdene i Øst-Norge vi kjenner til 
at det har vært ulv gjennom all tid. 

3. 	 Forekomstene kan være et resultat 
av innvandringene av ulv til Finland 
og Fennoskandia i fra det russiske 
kjerneområdet. 

Professor 

Olav Bø 


Redd ulven? Jeg? 

Økolog 

Magnar Norderhaug 


Redd ulven? Jeg? 
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4. 	Ulveforekomstene kan forklares 
som en kombinasjon av de før 
nevnte hypoteser. 

Ulvens byttedyr 
Overalt der ulven forekommer er den 
meget vel tilpasset jakt på hjortedyr. I 
naturlige hjortebestander er ulven 
usedvanlig selektiv (utvelgende) i sin 
jakt, og den dreper vesentlig svake og 
syke dyr. Dermed utøver ulven en 
viktig helsefunksjon i slike naturlige 
hjortebestander. Det er også gjort un
dersøkelser som viser at ulvens preda
sjon (utvelgelse av byttedyr) stimule
rer kalveproduksjonene i slike hjorte
dyrbestander. Fra enkelte områder i 
USA er det også vist at ulven ved sin 
predasjon forhindrer naturlige hjorte
dyrbestander i å formere seg utover 
det næringsgrunnlaget tillater. 

Ulven er derimot neppe særlig se
lektiv når det gjelder husdyr. Der kan 
det nok svært gjerne skje at ulven tar 
de beste produksjonsdyra og dyr som 
er i svært godt hold og fri for sykdom
mer. Ulven utøver her predasjon på et 
byttedyr som er gentisk forandret av 
mennesket og deres motstandsdyktig
het mot rovdyr er redusert. En kan 
derfor ikke trekke paralleller mellom 
ulvens biologiske funksjon ved rov på 
husdyr og ved rov på ville dyr. 

Forholdet ulv og andre rovdyr 
Ulvens nærvær i et område må nød
vendigvis påvirke andre rovdyr i sam
me område. Det er antatt at ulven for
trenger gaupa fra områder som den har 
inntatt . Når det gjelder forholdet ulv
bjørn er det rimelig å tro at det er bedre 
balanse mellom artene. 

I Norge er forholdet mellom ulv og 
rev interessant. Reven er et av de 
største problemene for saueeiere over 
hele landet med hensyn til predasjon 
på lam. Ut fra det vi har sett synes det 
som om ulven dreper enhver rev som 
kommer i dens vei innen dens territo
rium. Dermed fjerner ulven en viktig 
næringskonkurrent fra sitt område. 
For saueeiere kan dette ·ha en viss po
sitiv betydning i og med at ulven der
med bidrar til å redusere lammetap. 

Ulv og menneske 
Forholdet ulv-menneske krever til
slutt spesiell oppmerksomhet. Det er 
lett fl forestille seg at det første menne

sket og den første ulv måtte konkurre
re om de samme byttedyra. På dette 
stadiet må en anta at mennesket drepte 
ulv og omvendt. Konkurranseforhol
det mellom ulv og menneske ble bety
delig større etter at mennesket tok til 
med husdyr og slik skapte spesielt lette 
byttedyr for ulven. 

I dagens Norge vet vi at bl.a. syk
dom, tjuvslakt, rev, ørn og bjørn påfø
rer norsk sauehold betydelige tap 
hvert år. Men hverken reven, bjørnen, 
jerven, hunden, tjuvslakting eller syk
domsforhold har greid å skape slike 
reaksjoner som dagens ulveproblem 
har gjort. Ulvemøtet på Vegårdshei er 
et godt eksempel på dette. At 700 men
nesker - eller omtrent halve bygda 
møter opp for å høre på og si sin me
ning om ulven, burde gi oss noe å tenke 
på når d~t gjelder denne artens forhold 
til mennesket. 

Reven er o!?så et rovdyr som fort 
,;Iemmes i «ulvetider». Den forsyner 
se,; vel så flitti,; i saueflokkene som 
både jerv, ulv OR bjørn tilsammen . 
Det er kjent at ulven tar rev. Dette 
kan ha positiv virknin!? fordi ulven bi
drar til å redusere lammetap . 

Rev (vulpus vulpes) 
Foto: Rolf Sørensen/NN 
Te,;n . Ulvespor E. MehlinR. 

~ ~ ~~.~.• 
r~~. '.~. 
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Rødhette lyver! 
Franskmannen Charles Perrault (f 
1628) skrev ned eventyret om «Den 
lille rødhette ». Ifølge «Forlagsbu
reauet i Kjøbenhavn » som i 1873 ut
Ka Perraults eventyr med tegninger 
av Gustave Dore kan disse spores 
tilbake til Wales og det 9. århundre. 
Rødhette lyver selvsagt. Det mener 
oKså Svenska Naturskyddsfore
ningen som har utgitt sin versjon av 
eventyret med tittelen «Rødhette ly
ver». Ikke sant Charles? 

i 
Peter Wabakken 


Ulveforsker - Trysil 


Redd ulven? Jeg? 
Nei! De ulvene som jeg har fulgt sporene 
etter i Sør-Norge, har alle vist forsiktig 
oppførsel og har aldri opptrått truende 
overfor mennesker. De krysser f.eks. 
nødig mine skispor, og jeg har aldri følt 
noen form for frykt når jeg etter endt 
sporingsdag går tilbake langs ferske ul
vespor. 

Redselen for ulv skal imidlertid ikke 
bagatelliseres, men den bygger vesentlig 
på muntlige tradisjoner fra eldre tider. 
Dengang var det tette ulvebestander og i 
perioder lite jaktbart vilt for ulven. Dette 
kan ha gjort den nærgående enkelte vint
re. I dag har vi en helt annen situasjon . 
Ifølge offisiell jaktstatistikk ble f.eks. 6 
elg skutt i Trysil kommune i 1889, mens 
hele 736 ble felt i 1982. Beverbestanden 
var på landsbasis nede i 60-120 dyr om
kring 1880, mens vi i dag har mange 
tusen bevere. Samtidig er ulvebestanden 
i Norge på et absolutt lavmål. våre få 
ulver skulle derfor ha mat i overflod. 

Den amerikanske ulveforskeren 
David Mech har skissert ulvens for
hold til mennesket i sju punkter. Jeg vil 
knytte noen kommentarer til hvert 
punkt. 

l. Ulv som predator på mennesket 
Frykt er en alminnelig reaksjon hos 
mennesker som for første gang får vite 
at det er ulv i nabolaget. I første rekke 
frykten for det ukjente kombinert med 
et utall sagn og historier om at ulven er 
farlig. De fleste av disse historiene har 
sin opprinnelse flere hundre år tilbake i 
tida. Det er blitt mange gode skrekkhi
storier ut av et tema. 

Men historiene oppsto i en tid da vi 
hadde rabies her i landet. I noen av de 
tilfellene der mennesket skal ha vært 
angrepet av ulv, kan ulvene ha vært 
rabiessmittet. Flere av skrekkberet
ningene har sammenheng med kriger, 
der titusener av menneskekropper har 
blitt liggende igjen på slagmarkene. 
Under slike forhold har ulven lært å 
utnytte menneskekadavre. Senere kan 
slike ulver i matknappe tider ha ansett 
mennesket som et potensielt byttedyr. 
I løpet av de ca. 50 år hvor forskere har 
hatt anledning til å studere ulv, er det 
likevel ikke mange troverdige beret
ninger om at ulv har angrepet menne
sker. I de tilfellene der det har skjedd 
kan det forklares som et hendig uhell 

fra ulvens side eller at det var syk ulv 
med unormal oppførsel. 

Mennesket har gjennom tidene 
gjennomført en hard geværseleksjon 
på ulvebestandene der en må anta at de 
ulvene som har vært «mest innpåslit
ne» er skutt. Slik skapte mennesket en 
ulvestamme som er meget sky og for
siktig overfor mennesker, og som nep
pe vil velge et menneske som byttedyr 
uten å være i en meget spesiell situa
sjon. 

Folk som har levd med ulv og har 
erfaring med arten betrakter ikke ul
ven som spesielt farlig . 

2. Ulvers adopsjon av barn 
Det finnes flere beretninger om at ulv 
har adoptert barn. Dette er ikke kjent 
fra vårt land, men alle kjenner vel hi
storien om Mowgli, gutten som ble 
adoptert aven hunn-ulv og som levde 
opp sammen med ulveflokken i India. 
Historier om ulvers adoptering av barn 
finnes også i nyere tid , men ingen sy
nes å ha noen reell bakgrunn. 

3. Menneskers adopsjon av ulv. 
Hundens gode egenskaper har sitt ge
netiske utspring i ulven. Hos elghun
den, og andre vakthunder, har man vi
dereutviklet viktige egenskaper som 
fremtrer når ulven jakter. Frisk og 
sterk elg vil som sitt forsvar mot ul
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veangrep bli rolig stående og forsvare 
seg. Etter noen ffi minutters testing vil 
ulveflokken i slike tilfeller gjerne gi 
opp, og elgen overlever. Den har da 
bevist sin levedyktighet ved å ta opp 
kampen. Derme situasjonen har men
nesket utnyttet ved å avle frem hunder 
som er litt forsiktig i sitt angrep og som 
«holder» elgen såpass lenge at vi men
nesker kan komme til og skyte dyret. I 
tillegg har vi utviklet losen, gjøinga, 
som gjør at vi kan lokalisere stedet 
hvor losen står. Det er besnærende å 
tenke på hvordan mennesket på denne 
måten antakelig utøver et helt annet 
seleksjonspress på elgstammene enn 
det ulven naturlig vil gjøre. 

4. Ulvens predasjon på husdyr 
Ulvens husdyrpredasjon er en av de 
viktigste årsaker til at mennesket har 
følt aversjon mot dette dyret. En bør se 
dette i sammenheng med at mennesket 
i store områder har utryddet hjorte
viltstammene og erstattet disse med 
husdyr og søppel som ernæring for en 
tilpasningsdyktig ulvestamme. Kon
fliktmulighet er tilstede når husdyr og 
ulv benytter samme terreng i et områ
de. I hvilken grad vi i fremtiden kan 
lære å tolerere visse skader, og kanskje 

delvis forhindre dem, vil bare tiden vi
se. Vi vil ikke se bort fra at langsiktig 
forskning kan avhjelpe lokale proble
mer i så måte. 

5. Ulvens predasjon på vilt 
Mennesket i vår del av verden er idag 
ikke avhengig av viltressursene for å 
overleve. Jakta fungerer nå som en 
nødvendig reguleringsfaktor i viltstel
let i fravær av store rovdyr. I tillegg har 
jakt en viktig rekreasjonsverdi. Selv 
med stor avskyting av elg, hjort, rein 
og rådyr, og økte fellingskvoter hvert 
år, har hjortebestandene økt betydelig 
og fellingskvotene blir ikke fylt. Idag 
skulle det være fullt ut mulig å aksepte
re at et stort rovdyr beskatter disse 
viltartene både ut fra viltøkologiske og 
ressursmessige forhold. 

6. Menneskets jakt på ulv 
Mennesket er ansvarlig for at millioner 
av ulver drept. Resultatet av dette er 
at ulven idag stort sett bare finnes i de 
mest utilgjengelige strøk av verden, i 
områder med liten folketetthet, eller 
områder hvor mennesker har liten mu
lighet til å forfølge ulv med tekniske 
hjelpemidler. 

7. Mennesket verner ulven 
I de siste 20 årene har menneskets for
ståelse for natur og natursystemer økt 
betydelig. I samme periode har men
nesket innsett at det er i ferd med å 
ødelegge sitt eget livsgrunnlag p.g.a. 
for hardhendt utnyttelse av naturres
sursene. Vi har også erkjent at jordens 
dyrearter og alt som lever har en funk
sjon. Det er vel bare rim~lig at ulven 
som den mest forhatte og utstøtte av 
alle , har ffitt en spesiell oppmerksom
het i de siste årenes naturvernarbeid . 
Forskning viser at ulven ikke har for
tjent sitt dårlige rykte. Mye på grunn 
av dette har mange mennesker fattet 
interesse for ulven som art , og funnet 
ut at den må reddes fra utryddelse. 
Vern om de siste ulvestammer er for 
mange mennesker selve symbolet på 
naturvern . Hvorvidt vi vil lære oss til å 
leve med og tolerere ulven kan bare 
tiden vise. ø 

~eg er vokst opp med redsel for ulven. bilen tar ett liv hver dag. Det avgjørende 
Arsaken var en barnebok. Midt inni vår for frykten er ikke faren, men vanen. 
trygge byleilighet var jeg redd for å slå Dagligdagse farer kan vi leve med, red
opp på den siden hvor ulven sto. selen for det ukjente fulgte barnet helt 

Ulvefrykten fulgte meg til fjeDet. Når inn i bokhyllen. 
jeg som syv-åtteåring hentet vann i kil Redsel er en naturlig følelse. Den er 
den, holdt jeg øye med skogbrynet; ville også en nyttig følelse, dersom den base
jeg rekke hjem til hytta tidsnok hvis den rer seg på realiteter: det farligste er far
viste seg der? ligst. En gang skreven ukependler at han 

Mine foreldre fakk ikke vite noget om satt i brakka hele uken og tenkte på om 
dette. Mannsrollen forbød det. Og dess bjørnen hadde vært på ferde hjemme hos Ulvetegningen Borchgrevink reagerte 
uten var det jo så dumt. Jeg visste jo at familien. Han tenkte ikke på om bilenpå som barn fra boka «Picture tales 
det ikke var ulv der, jeg visste jo ulven hadde vært der.from the Russian» av Valery Carrick . 
frykter mennesket. Jeg vil ikke harsellere over dyre

Men skogen dro, fjellet dro, jeg ville skrekk, dertil har jeg kjent den for godt 
på oppdagelsesreise. Kjempet mot fryk på kroppen selv. Men vi bør ha sans for 
ten, drev den tilbake, tvang meg til å gå proporsjoner. For hver gang det skrives 
litt lenger hjemmefra hvert år. I tolvår et avisinnlegg mot ulv eller bjørn, burde 
salderen var frykten borte. det - rent statistisk - skrives 100 000 

Med disse barndomsminner har jeg innlegg mot bilen. 
alle forutsetninger for å forstå at folk kan 
være redde for ulven. 

Jeg vokste også opp med biler, så å si i N. Borchgrevink 
trikkeskinnene på Majorstuen. Allerede Oberstløytnant 
den gang et meget trafikkert sted. Men 
aldri var jeg redd for biler. Jeg var som 
Goofy, «not afraid but very careful». 

Senere har jeg fått sans for propor ..ø 
sjoner. Ulven dreper ikke mennesker, Redd ulven? Jeg? 
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Østerdalsisen. Direkte årsak til danning av 

Østerdalsismorenen som ønskes medtatt 

som del av Saltfjellet Nasjonalpark (Meljj

ord). 

Foto : Hel/?e Sunde. 


Jordbruksbygda Beiarn. Øvre deler av 
Beiarvassdraget (Storåga) skal overføres 
til Stor-Glomfjordutbyggingen. Viktig 
landskap med grotter /?år tapt. 
Foto: HelRe Sunde 

Kjemåvatnet. Vikti/? område for reindrifta . 

Skal re/?uleres i h .t . planene for Saltdal

sutby/?/?in/?en. 3000 dekar under vann . 

Vikti/? friluftsområde . 

Foto : Helge Sunde . 


For videre opplysninger kan du hen

vende deg til: 

Folkeaksjonen Spar Saltfjellet, 

Postboks 250, 8001 Bodø eller 

Nordland Naturvern 

Postboks 250, 8001 Bodø 


Foto neste side: Bjøllådalen- en perle i 

Saltfjellet nasjonalpark men også del av 

Nord-Ranautbyggingen . 

Foto: Helge Sunde. 


Med planene for utbygging av 
vassdragene i Saltfjellet-Svartisen 
området mener NVE nok engang å 
ha tatt hensyn til verneinteressene. 
Utbyggingen som vil kryste hele 4.09 
TWh (milliarder kilowattimer) ut av 
det 7.500 kvadratkilometer store 
området i Nordland fylke, kunne ha 
vært langt verre heter det i NVE. 
For her mener man å ha talt hensyn 
til at deler av Saltfjellet skal legges 
ut til nasjonalpark. Den siste - og 
16., i henhold til «landsplan for 
nasjonalparker» av /964. «Vår plan 
sikrer et fjellområde øst for 
Svartisen på ca. /200 km 2 mot 

De mange elvers land 
Vassdragene i Saltfjell/Svartisen-om
rådet kom ikke med i «Samlet Plan for 
Vassdrag» for vurdering her. De skal 
alle konsesjonsbehandles - og så fort 
som mulig. Det dreier seg om hele fem 
store utbyggingsprosjekter; Saltdals-, 
Beiarn-, Stor-Glomfjord-, Melfjord-, 
og Nord-Rana-utbyggingene. Innen 
disse utbyggingene finner vi sentrale 
vassdrag som bl.a. Saltdalelva med 
Beiarelva-Storåga, Blakkåga, Vegdal
selva, Gråtåga, Bjøllåga, Tverråga, 
Var'dogasjåkka, Glomdalselva, 
Knabbåga, Leiråga, Tespa, Stormdal
såga og Røvassåga. Og i tilknytning til 
vassdragene vatn som bl.a. Kjemåvat
net, Flatisvatnet , Kvitbergvatnet med 
Russågå og Storglomsvatnet. 

Nasjonalparken 
En nasjonalpark for Saltfjellområdet 
med landskapsvernområder skal 
imidlertid ses i sammenheng med ut
byggingsplanene. Naturvernmyndig
hetenes hodepine har derfor vært å 
legge fram en nasjonalparkplan som 
får politisk tilslutning samtidig som 
den kan forsvares faglig. For en verne
plan for Saltfjellet der for mange av de 
sentrale vassdragssystemer er berørt, 

tekniske inngrep» understreker NVE 
i sin innstilling om utbygging av 
Saltfjellet. Den store ulempen ved 
NVEs «nasjonalparkforslag» er bare 
den at de mest verneverdige og 
produktive områdene med de store 
og livsviktige vassdragene ligger 
utenfor vassdragsvesenets 
verneplan . Naturligvis er disse 
vassdragene utbyggings/ruet. 
Kraftigere enn noen gang tørner 
derfor utbyggingsinteressene mot 
verneinteressene og kravet om 
opprettelse av Saltfjellet 
nasjonalpark i denne saken. 

lar seg neppe forsvare naturvitenska
pelig. At det ikke har vært lett å «til
passe» en nasjonalparkplan til den 
planlagte vassdragsutbyggingen 
kommer klart fram av verneplanfors
laget. Hele fire nasjonalparkalternati
ver - A, AI, All, AIII - (se kart side 
46/47) der A er hovedalternativet leg
ges fram for politikerne til avgjørelse. I 
tillegg knyttes det 4landskapsvernom
råder - B - C - D - E med et redusert 
alternativ til C, Cl - til nasjonalpark
området. Alternativ A utgjør rundt 
2250 km2 og landskapsvernområdene 
rundt 670 km2 , til sammen 2920 km2 • 

De andre alternativene vil innebære 
begrensning av verneområdet i stør
relse og verdi. 

Dersom og hvis 
Fordi verneplanen hele tiden må ses i 
sammenheng med utbyggingsplanene 
er det selvsagt viktig å sikre de mest 
verneverdige vassdragene som del av 
nasjonalparken. Fylkesmannen har 
løst denne oppgaven ved å innstille 
følgende sett i forhold til alle fremlagte 
nasjonalparkalternativer: ' 

CDBeiarnprosjektet kan realis~res med 
unntak av overføringen fra Gås
vatn-Kvitbergvatn 
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Q)Stor-Glomfjordprosjektet og Mel
fjordprosjektet kan realiseres i stør
re eller mindre grad alt etter hvilke 
verneforslag/alternativ en går inn 
for 

G) Saltdals-prosjektet kan ikke gjen
nomføres ved realisering av forsla
get om Saltfjellet landskapsvernom
råde (B) og ved sikringen av Salt
dalsvassdraget som type- og refe
ransevassdrag for Saltfjell-Svarti
senområdet/Midtre Nordland. 

@)Nord-Rana prosjektet kan ikke 
gjennomføres ved noen av de alter
native nasjonalparkfo·rslag. 

Politisk avveiing 
Begrunnelsen for å prioritere Saltdals
vassdraget som type- og referanse
vassdraget i stedet for Beiarvassdraget 
som klart har de fleste verneverdier er 

vanskelig å forstå. Det heter bl.a. at en 
sikring av Beiarvassdraget som refe
ransevassdrag vil hindre utbygging 
både av Beiarvassdraget og Stor
Glomfjord. Her ser det ut for å hå 
skjedd en politisk avveiing der man har 
«gitt bort» Beiarvassdraget og «sik
ret» Saltdalsvassdraget slik at bl.a. 
Stor-Glomfjordutbyggingen kan gjen
nomføres. 

Alternativ III - et minimum 
Fylkesmannen retter likevel en advar
sel mot å svekke det opprinnelige na
sjonalparkforslaget, alternativ A. <do 
mer redusert forslaget til nasjonalpark 
blir ( fra A-AIII) dess mer svekket vil 
nasjonalparken bli . Dette gjelder både 
dens naturvitenskapelige verdiinn
hold , dens betydning for friluftsl ivet og 
for dens estetiske verdier og lands
kapsvariasjoner» , heter det i verne

planforslaget. Alternativ III ses som et 
minimumsforslag som kan forsvares 
faglig der likevel viktige områder som 
Engabreen, Helgelandsbukken, Dim
dalen, Bjørnefossvatnet (Flatisvat
net), Glomdalen og søndre del av 
Blakkådalen utgår. 

Stortinget avgjør 
Nasjonalparkforslagene og utbyg
gingsplanene er nå til administrativ og 
politisk behandling. Stortinget skal ha 
det siste og avgjørende ord rundt 1984/ 
85 . Naturvernforbundet, Nordland 
naturvernforening SES og Folkeak
sjonen Spar Saltfjellet går klart inn for 
den største nasjonalparken (A) der alle 
vassdragene inngår som naturlige og 
viktige verneelementer. Bare dette 
kan etter vår mening ses på som det 
faglig forsvarlige alternativ. 
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UTBYGGINGSPLANENE 
griper som man ser sterkt inn i verne
planområdene (A-A III og B-C-D-E). 
Dermed vil Saltfjellet , et enestående
stort og urørt område i hjertet av 
Nordland som i alt omfatter 7 kommu
ner bli sterkt påvirket, og miste mye av 
sin verneverdi. I tillegg vil reindrifta i 
området, som benytter store deler in
nenfor og utenfor «nasjonalparkgren
sene» til sommer- og vinterbeite og 
kalvingsland få nok et skudd for bau
gen. Studerer man ovennevnte kart 
mot kartene på neste side vil man fort 
finne ut at de planlagte utbygginger vil 
føre til store konsekvenser for natur og 
miljø , friluftsliv og kulturverdier. 

De fem utbyggingsprosjektene for
deler seg som følger: 

BEIARN PROSJEKTET (B)
452 GWh/år (millioner Kilowattimer) 
SALTDALSPROSJEKTET(S)
577 GWh/år 
NORD RANA PROSJEKTET (NR) .
1033 GWh/år 
STORE-GLOMFJORD
PROSJEKTET (SG) .- 1330 GWh/år 
MELFJORD PROSJEKTET (M) 
788 GWh/år 

De viktigste vassdrag som tenkes regu
lert er: 
BEIARELV A (B, SG) Gråtåga (SG), 
Tverråga (B) og Tollåga (B) LAKSEL
VA i Misvær (B) SALTDALSELVA (S), 
Russåga (B) LØNSELV A med Dypenå
ga og Sørelva (S) RANAELV A 
(NR,M,SG) BJØLLÅGA (NR), TE
SPA (NR), STORMDALSÅGA (NR), 
BLAKKÅGA (SG,M) RØV ASS ÅGA 
(NR,SG,M) 

VANNKRAFT I NORDLAND 
Nordland fylke er et overskudds
fylke på vannkraft: 
Produksjon pr. 1/1 -81 10.540 GWh 
Utbygging pågår: .... 1.650 GWh 
Varig vernet: . . . . . . . . 290 GWh 
Rest .. ... . .. .. .. .... 8.500 GWh 
Total potensiale : .Ca . 21.000 GWh 

Ca. 1500 GWh eller 1.5% av produk
sjonen føres i dag ut av fylket. For 
de resterende vassdrag foreligger 
utbyggingsplaner. 

Ifølge energikonsulenten i fylket far vi et 
overskudd på ca. 5000 GWh i år 2000, der
som resten av vassdragene bygges ut. 

Det kan derfor ikke aksepteres at 
Nordland som bare har vernet 1% av 
sine vassdrag skal bidra ytterligere 
til kraftoppdekkingen før minst like 
mye er vernet i Nordland som på 
landsbasis (12-1.:f!o) 
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BOTANIKK ORNITOLOGI VILTOMRÅDER FISKERIBIOLOGI 

~ I 

• J~ ~ 
Stormdalen: Høgproduktivt. 
Bl.a. grense for granas naturlige 
utbredelse i nord. 
Bjøllådalen: vekstgrense-område 
Engabreen: Svartisvalmue 
Bjellådalen: Helt spesielle 
vekstforhold. 
Østerdalsisen: Vegetasjonsutvik
ling. 
Kvitbergvann: Rik vegetasjon. 

~ 

FERSKVANNSBIOLOGI 

I 

, 

( ; ( 

Riebivag'gi: særegen fersk vanns

fauna. 

BjØrnefossvatnet og Bogvatnet: 

Nye vann i geologisk tidsalder. 

Viktig m.h.t. sudier av artenes 

utviklingsstadier 

Kvitbergvann: artsrikt 


I , 
r , 

I 
, ~ 

Stormdalen: Fugl knyttet til skog 
Krukkimyra: Våtmarksområde 
Langvassdeltaet: Viktig hekke-ra
steoppsamlingsplass for vade/ 
andefugl. 
Gråtådalen: Bjørkeskog. Viktig 
oppvekstplass for en rekke arter. 
Riebiva g'gi: Saltfjellets viktigste 
våtmarksområde. 

GEOLOGI 

.. ~ 

I 

( 

8eiardalen: Unikt nasjonalt (sær

lig øverste del med bl.a. grotter) 

Engabreen: Aktive ismassepro

sesser 

Lønselva-Dypendal: Løsmassefo

rekomster. 

Glomsdalsvatnet: Karstlandskap/ 

grotter 

Gråtådalen: Stort antall grotter 

Kvitbergvann: Grotter. Norges 

største uregulerte undeljordiske 

elv. 


l'"
J 

Stormdalen: Elg (vår/sommer/ 

høstbeite) Rype (vinterbeite). Rik 

pattedyrfauna. 

Bjøllådalen: Elg (vår/sommer/ 

høstbeite) Lirype, hele året. 

8eiardalen: Kjerneområde Salt
fjellets elgbestand (vinter). 


KUL TURIDSTORIE 


j ( 

Stormdalen: Gamle fjellgårder 
Bjøllådalen: Gammel ferdelsveg 
nordsør med steinbuer 
Riebivag 'gi: samiske kulturmin
ner 

~ 
1 ... 


~ 
Stormdalen: Beste innlandsfiske i 
saltfjellet/Svartisen 
Bjøllådalen: Rik røyebestand 
8eiardalen: Svært god lakseelv. 
Kvitbergvann: Bla. gode ørretbe
stander. 

FRILUFrSLIV 

Stormdalen: Stor opplevelse

sverdi 

Bjøllådalen: Kjerneområde for 

flerdagsturer. 

Lønselva/Dypendal: Kjemåvat

net. Viktig friluftsområde for 

store befolkningsgrupper. 

K vitbergvann: Kjerneområde 

nordre Saltfjellet. 


og ansvar for fremtiden, men vassdraget, men fikk her bare vanIlsavrenning til hele LofotFylket har talt! dette ga seg ikke til uttrykk unde,. medhold av SP og RV. Heller ikke bassenget. Ulogisk nok sa fler
Trass i at kaldfliret nå erforsvun avstemningen. APs gruppe møtte Venstresforslag om varig vern av tallet nei til å ta konsekvensen av 
net fra de fleste utbyggingstil med bundet mandat, og gikk Saltdalsvassdraget fikk tilstrek en slik utredning dersom denne 
hengeres ansikter, klarte man ik samlet innforfull utbygging , med kelig tilslutning . Bare to fra SPs ville vise at skadevirkninger kun
ke en gang å få gjennomslag for unntak av Gåsvatnene, Kvitberg gruppe på syv gikk her sammen ne skje , ved å tillegge dette vekt 
alternativ III iforslaget til verne vatnet og Dypenåga . med Venstre, SV og RV. under konsesjonsbehandlingen . 
plan for SaltjJellet fra Fylkes Høyre sto samlet på fylkes AP gikk inn for Saltdalsutbyg Mot APs 28 stemmer, ble til
mannen i Nordland da fylkes rådmannens forslag, som forut gingen med unntak av Dypenåga, slutt fylkesrådmannens innstil
tinget behandlet verneplanen og setter nei til Nord-Rana og ut mens Høyres forslag om en ut ling til verneområder i SaltjJellet 
konsesjonssøknaden for SaltjJel settelse av Saltda/sprosjektet. settelse av dette prosjektet fikk vedtatt, dvs. I nasjonalpark 
let/Svartisen iførste uke av mars. Venstres og SVs forslag om å ta flertall. Høyre, Kr.F. og AP gikk (Alll) og 3 landskapsvernområ
Et amputert verneforslagfra Fyl Bogvatnet ut av Stor-GlomjJor sammen om utbygging av der (D, E, Cl) . Dette betyr atfyl
kesrådmannen som ble vedtatt dutbyggingen , ble nedstemt bl.a. Ramsgjelvatnet (del av Beiarnp kestinget vedtok utbygging av 
med flertall i fylkesutvalget ble av Høyre. Imidlertid støttet SP rosjektet), og fikk flertall for det Stor-GlomjJordprosjektet i sin 
vedtatt av fylkestinget. I tillegg Venstres og SVs forslag som te . helhet, delvis Me/j]ordutbygging, 
ønsket man en sterkere vann dermed ville ha reddet en del av Et enstemmig fylkesting sluttet Beiarnutbyggingen med unntak 
kraftutbygging . (regulering av Svartisen som Nasjonalpark . seg til Venstres forslag om å ut av Kvitbergvannområdet, utset
Bogvatnet) Venstre led nederlag i forslaget rede virkningen av vassdragsut telse av Saltda/sprosjektet og 

Langt inn i Arbeiderpartiets om en betydelig reduksjon av byggingene på livet i havet. Ut fredning av vassdragene innen 
gruppe er det nå oppstått en viss Me/j]ordprosjektet. SV og Ven byggingene som nå foregår i Nord-Rana-prosjektet. 
forståelse for begrepene økologi stre ville ha varig vern av Beiar- Nordland fører til endret fersk- Toril Munter 
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Når folket lar seg lure 
eller' folk~avstemningen 


Saltdalsutbyggingen. 
om 


av Dag Pettersen, Saltdal 

Den 24. og 25. oktober ble det 
avholdt rådgivende folkeavstem
ning i Saltdal i spørsmålet om det 
skal kunne bygges et vannkraft
verk i faUet mellom Kjemåfossen 
og Storjord i Øvre Saltdal. Salt
dals-folket kunne velge mellom 3 
stemmesedler. 
1. Ja til fuU utbygging 
2. Ja til redusert utbygging 
3. Nei til utbygging 
Innføringen aven «variabel stør
relse» slik det reduserte alteIpa
tivet innebar, vakte storm. - A gi 
folkeavstemningen en slik vri er å 
lede oppmerksomheten bort fra 
det saken gjelder, utbygging eller 
ei. Saken legges opp med uav
klarte betingelser, og dette er ba
re egnet til å grumse til pro
blemstillingen, mente tidligere 
ordfører Odd Storteig. 

De krav som Saltdal kommune 
har stilt, er fremdeles ikke av
klart. Før avstemningen var det 
inngått avtaler mellom kommu
nen og NVE, avtaler som ble ka
rakterisert som rent stemmefi
skeri av flere av lokalpolitikerne. 
- De er så vage, at de holder ikke 
vann, var karakteristikken. 

Men folkeavstemningen gikk 
sin gang, til tross for at arrangø
ren opererte med uavklarte be
tingelser. 

875 personer sa nei til Kjemåutbyg
gingen. 818 gikk inn for det redu
serte og tredje alternativ, mens 197 
gikk inn for at det skulle gis konse
sjon uten begrensninger. 

Forut var det blitt avholdt en rek
ke folkemøter arrangert av det 
kommunale kraftutbyggingsutvalg, 
som hadde avgitt et ja-standpunkt. 
Debatten var omfattende på alle ni
vå, og lokalavisen Nordlandspo
sten måtte beklage - den hadde ikke 

kapasitet til å ta imot aUe de følelse
sladde leserinnlegg som ankom re
daksjonen. 

Men både før og etter avstem
ningsdagene ble det reist kraftig 
kritikk mot at folk fikk seg forelagt 3 
avstemningsalternativer. Tidligere 
ordfører Odd Storteig ledet an i 
felttoget mot det såkalte 3. alterna
tiv. Det 3. alternativ var bare egnet 
til å grumse til problemstillingen, 
mente Storteig. Sammen med flere 
lokalpolitikere ville han ha avstem
ningen stoppet. 

Saltdal Venstre, som hadde 
framlagt forslaget om at det skulle 
avholdes folkeavstemning, nedla 
protest. - Det holder med et ja og et 
nei. Protestene førte ikke fram, til 
tross for at henvendelser til Miljø
verndepartementet og Fylkesman
nen i Nordland ga medhold i at 
avstemningen så ut til å være leden
de og uholdbar. 

Orfører Terje Torkildsen (Ap), 
representant for det parti som har 
gått inn for en total utbygging av 
hele SaJtfjell/Svartisområdet, 
mente at avstemningen måtte gjen
nomføres med et 3. alternativ slik 
kommunestyrets flertall hadde gått 
inn for. - Folk må gis anledning til å 
gi svar på om de ønsker en utbyg
ging etter et redusert alternativ, 
mente han. 

Deltakelsen ved valget var 48,6% 
av Saltdals omlag 3900 stemmebe
rettigede. De to ja-alterantivene ble 
summert og ga 1015 for utbygging 
og 875 var imot at det ble bygget ut i 
Saltdalsvassdraget. Summeringen 
skjedde til tross for at det under de
batten ble hevdet at hvert alternativ 
talte for seg selv. Kommunestyrets 
behandling viste at representantene 
ikke følte at de hadde tatt noe godt 
råd fra folket. Med et knapt flertall . 
ble . utbyggingen vedtatt. Fol
keavstemningen i Saltdal ble ikke 
den «prøvestein på et nærdemo
krati» slik som reklamen lovet. 

På tur i Sal1 

med Cato A. l 

Ryggsekkreimene kjennes godt i 
skuldrene opp liafra Stormdalshei
gården. Vel oppe har jeg enfantas
tisk utsikt både opp Tespdalen og 
utover den lille grenda Bjøllånes i 
Dunderlandsdalen, ca. 5 mil nord 
for Mo i Rana. 

Stormdalsåga og Tespa har slått 
seg sammen og renner skumhvit og 
livlig i den trange dalbunnen, på vei 
for å møte Ranaelven. Et fjellvåk
par bråker i bratthenget og etter å 
ha passert Graneset skogsreservat 
kan jeg høre duren fra den store, 
ville og mektig Bredekfossen på 40 t 
m som er et resultat av Stormdalså
gasferd ned den frodige Stormda- ! 
len. 

Bredekfjellet og ] 
Jeg tar meg over Stormdalsåga 

ved Nordgården. Båtdraget som 
Rana Turistforening har fått i stand 
her er kjærkommet og foreningen 
«bestyrer» også den gamle, sag- l 
nomsuste Nord-gården som ble 
fraflyttet i 1905. På turen videre opp J 
Store Stormdalen går jeg litt opp i 
nordsiden av dalen og videre mot 
Bredekfjell-platået og har Storm
dalstinden på høyre side. Her møter 
jeg et helt annet landskap. Breer, 
tinder og topper, stein, vilt og goldt . 
Den tøffe og barske issoleien eller 
reinblomen har funnet sin plass 
mellom is og stein, men så har den 
jo også « høyderekord» blant 
blomsterplantene både i Skandina
via og Alpene. 
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Ili Saltfjellet 
) A. Hultmann 

Etter å ha vandret i selskap med 

hvite, fine bjørkelegger ikrydret 

smørgul ballblom, bregner, turt og 

tyrihjelm slår plutselig Stormdalen 

mot en med all sin skjønnhet. 

Teltplassen ved Ytre Tverrelva dø

pes til «Blåklokke-ryggen». Stor

mdalsåga deler dalen i en nord- og 

sør-dise. Gjødselslammet elva fø

rer med seg er næringsrikt, det vit

ner de frodige engene og florn 

forøvrig om. Men nå skulle det ha 

smakt med en Stormdalsørret i 

panna til kvelds. I den store kulpen 

nedenfor teltet går en vilter «kult» 

på flua og en takknemlig tanke går 

til Arne Eilertsen , som i 1954 var 


~ med og satte ut ørret i elven. Stormdalen 

:t og Riebi-vag'gi 
Det er blitt kveldfør jeg får reist 

mitt lille fJelltelt på en rabbe ved 
Stallogropelva. leg er kommet til 
SaltfJellets hjerte, Riebi-vag' gi. 
Har vandret over HedningefJell , 
passert Simlehaugen, navn som 
forteller oss sitt tydelige språk om 
både samer og reinflokker. Mitt 
sparsomme kaffebål på elvebrinken 
både varmer og lyser i den lune og 
smygende Nordlandsnatten, mens 
både ender og vadere av flere slag 
lar seg høre. Her har de funnet sin 
hekkeplass, med Tollåga som buk
ter seg gjennom landskapet som en 
livsviktig nerve. Riebi-vag' gi, en le
vende, uhyre verdifull og pustende 
«oase» , her langt inne ifJellheimen. 

Riebi-vag'gi blir mitt vendepunkt 
for denne gang. Turen tilbake til 
Bjøllånes går nå ned Bjøllådalen. 

Bjøllådalen og Tespa 


iler treffer jeg på lemen for første 
gang på turen. Passerer Søndre 
Bjøllåvatn, et isfiske-eldorado i 
april-maifor røyeentusiastene . Tar 
fatt på vandringen ned til Krukki
stua. 

Krukki-stua står velstelt og fin 
ved siden av stien og åpen for fJell
folket. Her gjør Bodø og Omegns 

Turistforening en meget god og 
innsatsfull jobb. I dette området 
finner vi også, etter min mening, 
noe av det aller fineste og særegne 
på hele SaltfJellet, Krukkimyrene 
og landskapet rundt disse. 

leg går opp dalens vestside, pas
serer Tespvannet og er kommet til 
turens tredje dalføre, Tespdalen. 
Fem tårnfalker kommer til syne på 
himmelhvelvingen over en bratt
hammer i TespfJellet og et fantas
tisk skue er det når den ene, etter å 
ha «hengt rolig» i luften med utspilt 
stjert, farer mot bakken som et pro
sjektil og griper en smågnager. 
Tespdalen har selvsagt også sin elv, 
Tespa som i viltre, fossende stryk 
jager ned mot Bjøllånes. 

leg nØrer en kaffenying ved en 
sprudlende fjellbekk. Lar røyken 
stige opp mellom kritthvite gam
melbjørker og drar i dype tak inn 
godlukta. Den gamle, velsignede 
sotkjelen spruter av glede og til 
buldret i det .fJerne igjen fra «Bre
dek-kjempen» og med Bjøllånes
grenda like nedenfor meg, inntar 
jeg mitt siste måltidfor denne gang 
i et av Norges siste uberørte fJell
områder. 

Alle fotos 
Cato A. Hultmann 
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Når storindustrien skal lage 
verdensutstilling med temaet 
energi, hva kan man da vente seg? 
De som bega seg til KnoxviLLe i 
Tennessee i USA sommeren eLLer 
høsten 1982 fikk et slags svar på 
verdensutstillingen «Energy turns 
the World». 

Et slags svar? Ja, tilsynelatende 
er det storindustriens fremtidsspå
dom at verden vil snu over til sole
nergi, vindenergi og andre forny
bare energikilder. VindmøLLer og 
solvarmeanlegg av mange slag var 
å se på utstillingen, og det må man 
jo si er lovende. Men dette var 
utenpå . Inni, det vil si inne i de 
forskjellige paviljongene var inn
trykket et annet. 

Vindkraft? Bare på skØY -
Foran Australias store paviljong var 
det reist en hel skog av vindmøller. 
Når man kom inn ble man møtt av vi
deoteknikkens siste nyvinninger i en 
presentasjon av Australia, og Austra
lias energikilder: Kull og uran. Det sier · 
seg selv at det er upraktisk å bygge et 
helt kjernekraftverk på et utstillings
område som er åpent for publikum i 
fem måneder. Da er det lettere med 
noen enkle vindmøller. Og så er vind
kraft populært. Det er kosmetikk for 
utstilleren i håp om å trekke folket inn i 
paviljongen for å få fortalt hva det 
«virkelig» dreier seg om. 

USA - bløffer mest? 
USA's paviljong var selvfølgelig ut ., stillingens største. Et enormt sol var
mepanel dekket sydfasaden. I et bas
seng foran paviljongen kneiset en flott 
vindmølle av Darrieus type. Bare synd 
at den var plassert et vindstille sted, 
slik at utstilleren måtte ha en kraftig 
elektrisk motor for å få den til å gå 
rundt! Og bak fasadene på USA's pa
viljong møtte vi den harde teknologi. 
Olje, kull og kjernekraft, riktignok 
ispedd nok et par vindmøller - under 
tak! Nei, man skal ikke skue hunden på 
hårene. 
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Kinesisk kunst og elektronisk 
bomiljø 
Personlig likte jeg best den kinesiske 
utstillingen . Temaet for verdensutstil
lingen var energi, så de hadde plikts
kyldig stillet opp noen sol paneler og en 
sol koker ved inngangen. Men utsti l
lingen forøvrig demonstrerte kinesisk 
kunst og håndverk. Og det er ikke dår
lige saker, men har lite med verdens 
energiproblemer å gjøre. 

På utstillingsområdet fant vi selvfø l
gelig tidens idealbolig. Rikelig med 
solvarmepaneler og solceller på taket, 
og en dobbeltgarasje med plass til to 
store energisparende privatbiler, pre
sentert av Ford Motors. Inne i huset 
ble vi vist allverdens moderne «energi
sparende» elektriske hjelpemidler 
det er altså slik vi burde ha det. 

Men hva med fremtidens bolig? Jo
da, den var der den også. Med form 
som en iglo, ispedd enkelte solcellepa
neler og en vindmølle på tunet. Også 
her utstyrt med det nyeste nye av 
elektriske og elektroniske hjelpemid
ler. Det var ikke den ting i huset som 
ikke var komputerstyrt. Såvidt jeg for
sto kunne man også ved hjelp av husets 
datamaskin også gjøre alle nødvendige 
bestillinger av varer og tjenester, slik 
at det i praksis ikke er nødvendig å gå 
ut av fremtidens iglo. 

Borte bra, men hjemme best! 
De mer myke løsninger på fremtidens 
energiproblemer fant vi lite av på ut
stillingsområdet. Gjennom en uke i 
september kunne man likevel få et 
visst innblikk i hva som rører seg på 
solenergiområdet i USA. Da holdt den 
amerikanske solenergiforeningen en 

40 	 konferanse om passiv utnyttelse av 
solenergi. Her ble det presentert en 
rekke løsninger som både virket mer 
menneskelig og mer tilpasset de reali
teter vi må vente oss i fremtidens ener
giforsyning. Hyggelig var det derfor at 
en av de premierte prosjekter ved den 
store konkurransen som ble holdt var 
Indre Østfold meieri i Mysen. Det vi
ser at vi ikke ligger helt i bakleksa her 
på berget når det gjelder å tenke energi 
i fremtiden. 

Tekst og fotos 
GEORG PARMANN 

Foto over: Bak fa
saden komm er det 
frem hva utstillerne 
egentlig tror på når 
det gjelder fremti
dens energi (i alle 
fall hva de tror vil gi 
penger i kassen for 
de store konserne
ne). 

Foto th .: Solceller 
viktige i fremtidens 
energiproduksjon. 
På utstillingen 
skaffet man strøm 
til telefonkioskene 
fra solceller. 

Foto side 50. 
Utenj(l/' USAs pa
viljong var det en 
stor vindmølle av 
Darrieus-typen. En 
elektrisk motor drev 
møllen rundt. 
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ven flyr opp og gir fra seg sine trillende Nordiske vadefugler 
foretrekker Afrika 

Allerede i slutten av februar og begyn
nelsen av mars kommer de første va
defuglene tilbake til Norge fra vinterk
varterene lenger sør. De første som 
vender hjem igjen er viper og tjeld, 
som begge har fristet vintertilværelsen 
i Nordsjølandene, særlig på de britiske 
øyer. Andre vadefugler som storspove 
og heilo - som overvintrer lengere sør i 
Europa - dukker vanligvis først opp i 
begynnelsen av april. De aller fleste 
vadefuglene vender tilbake til hekke
plassene i mai, og endel så sent som i 
begynnelsen av juni. Hovedparten av 
disse vadefuglene har overvintret i Af
rika. I dette veldige kontinentet kan vi 
finne nordiske vadefugler fra nord til 
sør, og fra kysten til langt opp i flodene 
og innsjøene. Det viktigste overvint
ringsområdet for våre vadefugler lig
ger trolig i Vest-Afrika. Her finnes vå
re hjemlige vadere flere steder i store 

konsentrasjoner, og flest finner vi i det 
store gruntvannsområdet Bane d' Ar
guin på kysten av Mauretania. Her er 
det ijanuar omkring 750.000 vadere av 
forskjellige arter. For endel år tilbake 
oppdaget norske ornitologer også et 
viktig overvintringsområde med titu
sener av vadere på kysten av Guinea 
Bissau. 

Kjente fugler i fremmed miljø 
Selv har jeg størst erfaring med våre 
vadefugler fra Gambia i Vest-Afrika. I 
januar i år oppholdt jeg meg i en våt
mark ved kysten av Gambia som jeg 
har besøkt flere ganger tidligere. Igjen 
ble jeg fylt av undring ved å se strands
nipa trippende rundt med vippende 
stjert, grønnstilken og rødstilken på iv
rig matleting, og lappspoven og små
spoven speidende etter noe spiselig. Å 
se disse velkjente nordiske vadefugle
ne i det afrikanske landskapet, er like 
fasinerende hver gang. Når småspo

låter, nikker man gjenkjennende og 
husker arten fra fjellområdene hjemme 
sist sommer. Under hekketiden har 
småspoven tilhold på myrer og høye
religgende heier , som oftest i treløst 
landskap. Her lever de først og fremst 
av meitemark, større insekter og sne .. 
gler. Når småspoven kommer til vin
terkvarteret i Vest-Afrika, slår den seg 
gjerne ned i mudderområder i mangro
veskogen. Her finner den åpenbart ri
kelig med mat, men helt andre næ
ringsdyr enn det den er vant til hjem
mefra, hovedsaklig afrikanske vinkek
rabber. Men småspovene er ikke alene 
på mudderflatene i mangroveskogene. 
Her finner vi også småvadere som 
sandlo, dvergsnipe og tundrasnipe, og 
større vadere som grønnstilk, gluttsni
pe, brushane og tundralo . Både tund
rasnipene og tundralo er langveisfa
rende vintergjester som kommer helt 
fra Sibirs tundra og ishavskyster. I Af
rika lever de alle side om side tilsyne
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latende uten innbyrdes konkurranse. 
De forskjellige artene lever stort sett 
av forskjellig slags føde , som de finner 
på forskjellige steder i våtmarkene. 
Sandløperen, som blant annet hekker 
på Grønland, springer omkring på le
ting etter krepsdyr og annet spiselig 
som skyldes i land langs Afrikas ky
ster. Brushanene og svarthalespovene 
som i hekketiden i Nord-Europa ho
vedsaklig lever av dyrisk føde som in
sekter, snegler og mark, skifter full
stendig fødevaner i Afrika. Her lever 
de nesten utelukkende av vegetabilsk 
føde, og de setter særlig stor pris på 
gressfrø og ris. At ris er ettertraktet i 
dietten er selvsagt lite populært for 
afrikanerne. I et område med rismar
ker ved floden Senegal er det talt opptil 
50.00 brushaner på en gang, og slike 
mengder fugl kan gjøre stor skade på 
dyrket mark. Brushanene setter til livs 
de modne riskomene, mens svarthaIe
spovene foretrekker den nysådde, spi
rende risen . 

De nordligste overvintrer lengst 
sør 
Sandloene, som overvintrer i Vest-Af
rika, er også høyst sannsynlig lang
veisfarende gjester. Det er nemlig slik 
hos sandloen, og flere andre vadefu
gler, at de bestander som hekker lengst 
mot nord, har vinterkvarterer som lig
ger lengst mot sør. Om høsten flyr de 
videre forbi sine artsfrender som både 
hekker og overvintrer i Europa. Dette 
tilsynelatende paradoks at de nord
ligste bestandene må fly lengst, forkla
res med at vinterkvarterene som ligger 
nærmest allerede er opptatt av sørlige
re bestander, som har vært tidligere 
ferdig med hekkingen . Resultatet av 
det hele er at de unngår unødig konkur
ranse. 

Av de nordiske trekkfuglene er det 
på mange måter vadefuglene som do
minerer i det afrikanske landskapet. 

gulerle, og av og til overraskelser som 
lappilerke og vendehals. Begge de si
ste har et relativt ukjent vinterkvarter i 
tropisk Afrika. Den første fuglen vi ser 
på hotellplenen om morgenen er ofte 
linerla. At det virkelig dreier seg om 
nordeuropeiske linerler fikk vi bevist 
for endel år tilbake, da en linerle som 
var merket i Gambia i januar, ble fun
net igjen på Island i hekketiden. 

Trofaste mot hekkeplassene 
Vi har lenge vært klar over at de fleste 
fuglene vender tilbake til nøyaktig 
samme hekkeplass flere år på rad . For 
eksempel hekker det samme strands
nipeparet ved den samme lille tua ved 
elva i Finnmark år etter år. At de sam
me strandsnipene også kan overvintre 
innen så å si samme kvadratmeter i 
sumpområdene i Afrika har hittil vært 
lite kjent. Selv har jeg under ringmer
kingsarbeid fanget den samme 
strandsnipa i Gambia. Til og med 
mindre fugler som rørsanger og siv
sanger overvintrer i det samme man
grovekjerret fra år til år. Et individ av 
hver art , som ble merket i 1981, ble 
kontrollert på samme sted ijanuar i år. 
Dette forteller om en utrolig stedtrohet 
også i vinterkvarteret. Mange av 
trekkfuglene våre har faktisk sine spe
sielle territorier også i Afrika om vinte
ren. Disse kan forsvares mot artsfren
der, og flere arter gjør dette ved rett og 
slett å synge en vintersang. Det gjelder 
f.eks. rørsanger, men vintersangen blir 
aldri så sprudlende og vedvarende som 
sangen på hekkeplassen om somme
ren. Også småspovene varsler med 
høylydte, trillende toner at akkurat her 
i mangroveskogen «bof» jeg. 

Lang ferd mot nord 
I disse dager (slutten av mars) starter 
polarsnipene sin lange ferd fra tropisk 
Afrika og til hekkeområdene på Grøn
land og i det nordøstlige Canada. Vin
tervekten har ligget på rundt 135 gram. 
Når de ankommer hekkeplassene har 
de igjen en vekt på omkring 135 gram, 
det vil si at de under den lange reisen 
mot nord har forbrent omkring 85 gram 
med kroppsfett. Dette forteller endel 
om hvilken påkjenning den lange rei
sen er for våre trekkfugler. 

Etter noen hektiske uker på hekke
plassen går turen sørover igjen. De 
første stråndsnipene flyr faktisk mot 
tropisk Afrika allerede i begynnelsen 
av juli . ff 
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NORDISKE 
VADERE &TERNER 

-- GRANSANGER t.!1 .. 
,, 

\ 
Kartet viser den omtrentlige trekkrute f or 
en del nordeuropeiske fugler på vei fra 
Deres rugeområder i nord og til 
vinterkvarterene i Afrika. 

Under: utsnitt fra kartet ovenfor, 
gransanger. Tegninger: Viggo Ree. 

Foto på side 52: Vår hjemlige småspove i 
Vest-Afrikas mangroveskog, Gambia. 
Foto: Gunnar Lid. 

En av årsakene til dette er at de nordli
ge vadefuglene nesten er helt alene i 
sine biotoper, fordi det finnes så få 
ekte afrikanske vadefugler. Men også 
flere andre nordiske trekkfugler kan 
gjøre mye av seg, ikke minst fiskeør
nen som er vanlig, både i mangrove
skogen med vannkanaler og ved selv 
kysten. I fangstnett på litt tørrere land i 
mangrove skogen, er det overraskende 
nok vår hjemlige gransanger vi fanger 
flest av. I nettet får vi også kjenninger 
som rørsanger, sivsanger, munk og 
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LITTERATUR 


Fugler og kasser 
Bøker om fugler og fugler 
som hobbyer alltid popu
lære. Slik er det tydeligvis 
også med Cappelens bok 
om fugler og fuglekasser 
som i disse dager utkom
mer i sin andre utgave. 
Boka forteller instruktivt 
og godt hvordan man lager 
fuglekasser til forskjellige 
fuglearter. Den har med 
hvilke materialer en bør 
velge, hvordan kassene 
skal henges opp og hvor
dan de rengjøres. Teg
ninger av de hulerugerne 
en kan vente å få i kassene 
er også med. Til slutt har 
boka med litt om · økologi 
og opplysninger om hvor
for fugler er viktige i vår 
natur. 

«Fugler og fuglekasser» 
Bjørn Bjørnsrud, 
Tegninger av Einar Meling 
61 sider, Cåppelen forlag. 

Inger Næss 

Glimt fra norsk natur 
Sigmund Hågvar legger i 
«Glimt fra norsk natur» 
hovedvekten på natur
skildringer i en faglig kor
rekt presentasjon. Forske
rens innsikt smelter sam
men med en dyp medfølel
se med det liv han beskri
ver. Hågvar lar oss forstå 
hvordan alt liv veves 
sammen i en evig strøm. 

Hvert kapittel tar for seg 
en del av naturen, avgren
set, men likevel i en dyna
misk sammenheng med 
jorden, skoglandet, snau
fjellet, breen, skogens dø
de trær, bekken, bars
kogsvinteren, kystlands
kapet, fjellvannet og furua . 

Naturvern handler ikke 
bare om å redde truede 
arter, stoppe foruren
singen, bevare arvemas-

OM NATUR 

sen og opprette nasjonal
parker. Naturverntanken 
har dype røtter i vårt følel
sesliv og er dermed ikke 
bare betinget av materielle 
verdier. Med sine glimt 
minner forfatteren oss om 
dette. 

Boka er fri for fagtermer 
og store ord og bør kun bli 
et nyttig hjelpemiddel i 
naturvernundervisningen. 
For dem med forurensing, 
bymiljø og energi som 
innfallsvinkel til natur- og 
miljøvernengasjement kan 
Hågvars bok bli et helt 
nødvendig klassisk fun
dament for egen forståelse 
og egne meninger i debat
ten. Sist, men ikke minst, 
er boka en kilde til egen 
inspirasjon og glede. Og 
det kan vi virkelig trenge i 
disse tider. 

Sigmund Hågvar 
Glimt fra norsk natur 
Milj0ko. 
Solvn. 12lB 
OSLO Il 

Kjell Sandaas 

Blomster til de 
blomsterløse 
«De blomsterløse land
planter» låter unektelig 
nokså trist. Men floraen 
som bærer dette lite opp
muntrende navnet er far
gerik nok når man begyn
ner å bla. Og den vil åpne 
en ny verden for mange. 

Bregner, sneller, moser 
og laver ikke de plante
gruppene som vekker 
størst interesse blant folk 
flest. Men kikker man litt 
nøyere etter i skogbunnen 
vil man oppfatte en utrolig 
mangfoldighet, både i for
mer og farger, ikke minst 
blant lavene. Og vil man bli 
nærmere kjent med rari
tetene er en bok som denne 
uunnværlig. Det vil si, 
egentligÅjcllI med dem blir 

man neppe, for å bestem
me lav og moser er ofte 
spesialistarbeid. Håndbo
ka kan bare være en ret
tesnor. Dette gjør også 
Haavard 0sthagen, som 
står for den norske utga
ven, uttrykkelig oppmerk
som på. Når det gjelder 
bregner, sneller og kråke
forplanter er man derimot 
på tryggere grunn. 

I denne boka har man 
valgt å illustrere med foto
grafier, i andre lignende 
bøker er tegninger brukt. 
Begge illustrasjonsmåter 
kan ha sine fordeler og 
mangler. Men når det gjel
der mange av de vanligste 
lav- og moseartene blir 
man nok ledet på rett spor i 
denne boka. Originalutga
ven og illustrasjonsmate
rialet er tysk, og som van
lig i den slags samproduk
sjoner mangler enkelte 
norske arter, særlig fra 
høyfjellet. Men arts be
skrivelsene er hundre pro
sent norske! 
Hans Martin Jahns: 
De blomsterløse landp
fantene . 
Norsk utgave Haavard 
0sthagen. 
Universitetsforlaget 1983. 

rI . 

Fint om vernet lands
kap 
I 1978 ble det opprettet et 
landskapsvernområde ved 
Kolsås-Dælivann. Det er 
det eneste av de 14 plan
lagte landskapsvernområ
der i Oslo-marka som hittil 
er blitt en realitet. 

Bare fire år etter fred
ningen er også en fin liten 
bok om landskapsvernom
rådet blitt en realitet! Det 
er Bærum Nalur- og Miljø
vern og Pedagogisk senter 
i Bærum som står bak ar
beidet - som nettopp har til 
hensikt å opplyse og in
formere. En rekke forfat
tere har tatt for seg bergg
runn, vann, vegetasjon og 
dyreliv, og de forteller alle 
om en variert og frodig 
natur. Sist - men ikke 
minst - er det interessante 
artikler om mennesket og 
kulturen i området. Et kart 
som følger med er et stort 
pluss. 

Alt i alt vil boken opp
lagt tjene til å gialleinte
resserte et populært inn
blikk i alle landskapsver
nområdets kvaliteter 
kultur- og naturverdier. 
Den vesle bokens far
,geomslag gir produktet en 
ekstra pryd: det viser ma
lerinnen Kitty Kiellands 
vakre bilde «Sommernatt. 
Dælivannet» . 

BB 

Kolsås-Dælivann området 
Utg. av Bærum Natur- og 
Miljøvern og Pedagogisk 
senter i Bærum. Kr. 30,
(Kan også kjøpes gjennom 

NNV.) 
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OL FEIL 
_SATSINGI 

LlLLEHAMMER-92 

NU rett i vepsebolet! 
- Utredningen om Lillehammer
OL 1992 er mangelfull og altfor op
timistisk. Vi vil dessuten gjerne vite 
hvilke skader naturen kan påføres 
av prosjektene, sier NU, som tråk
ker i vepsebolet av entusiaster og 
tillater seg å peke på de nega
tive sidene et slikt kjempe
arrangement kan få. 

Natur og 
Ungdoms 
lands

styre 
sier i en 

uttalelse at det 
stort sett er de mulige 

positive konsekvensene som 
kommer fram i utredningen som er 
laget i forbindelse med OL-søkna
den. Flere av OL-anleggene vil leg
ge beslag på produktivejordarealer. 
Det må bygges pressesenter, admi
nistrasjonssenter, O L-landsby, 
ake- og bobsleighbakke, sIa10m
bakke, hoppbakke 'og nye store 
veianlegg. OL-komiteen kan ikke 
vise til konkrete planer for bruk av 
disse anleggene etter 1992, noe som 
får det hele til å ligne på en gigantisk 

ressurssløsing. At virkningene på 
natur og miljø ikke er viet mer enn 
en side og flre linjer i utredningen, 
gjør ikke saken særlig bedre, mener 
NU . 

1 milliard til OL-byen? 
Allerede på forsommeren skal Lil
lehammer kommunestyre og Stor
tinget bestemme seg for om byen 
skal søke den internasjonale OL
komiteen om å få vinterlekene om 
ni år. De folkevalgte på riksplan 
må blant annet ta stilling til 
om staten kan garantere 
for en milliard av 
utgiftene til 
arrange

mentet. 
- Dette vil 

være en investering 
i en sikker framtid for 

Lillehammerdistriktet. Om
rådet trenger sårt til nye arbeids

plasser, og de olympiske leker vil 
føre til et valig oppsving for turist
næringen, med ringvirkninger i flere 
retninger, sier tilhengerne av pro
sjektet. 

Erfaringer fra andre OL-byer vi
ser noe annet. Da Innsbruck ar
rangerte vinter-OL i 1976, økte an
tallet gjestedøgn på turisthotellene i 
byen med fem prosent. Året etter 
sank tallene igjen med seks prosent. 
Sannsynligheten for en vedvarende 
økning på turistbesøket på Lille
hammer er svært små, da byen i 
motsetning til andre OL-byer, lig
ger langt fra store befolkningssent
ra. 

Eplenikkers holder ikke! 
Rolf Dahl, økonom ved Oppland 
Distriktshøgskole, er en av dem 
som har stilt seg skeptisk til OL
planene. Til Natur og Samfunn, 
NUs medlemsblad, sier han at må
ten hele saken legges fr~m på, 
er ganske betenkelig. 

- Et slikt kortvarig 
storprosjekt kan 
medføre 
mange 

nega
tive konse

kvenser for lokal
samfunnet. Vasskraft

kommuner er blant dem 
som har fått erfare det, sier Dahl. 

- Dersom byen virkelig blir til
delt OL, må mer realistiske økono
miske planer legges på bordet. Da 
er man nødt til å godta ekstra om
kostninger og ulemper. Det er for 
naivt å tro at en vinterolympiade 
ikke krever stort mer av byen enn å 
stille opp med birkebeinerstaben 
iført eplenikkers og stoppeklokke ... 

Trygve Aas Olsen 

F%u/snill: OL 1980, Lake Ph/('id, 
F%: NTB 

HAml oe ~~DOM 
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7 

Bredo Berntsen 

Igjøkens 

tid 


Hvilke fugler synger når? 

Hvordan synger de - og 

hvor kan vi høre dem? Dette 

forteller fuglekjenneren 

Bredo Berntsen om i denne 

boka om fuglesangen fra 

vår til høst. Vakkert illustrert 

av Ulf Aas. 


Kr. 48,- (hf) 

GRØNDAHL 

AKTIV SAFARI 

OPPLEV I ZIMBABWE OG BOTSWANA: 
VICTORIAFALLENE, OKAVANGODELTAET, 
U-LANDS PROBLEMATIKK, AFRIKÅNSK 
KULTUR OG TRADISJON. 
Tidligere fredskorpsdeltaker med 
safaribil bringer deg fra Victoria
fallene gjennom noen av Afrikas 
rikeste villmarker til verdens 
største våtmark: Okavangodeltaet. 
15-35 DAGERS FLEKSIBELT OPPHOLD 
Vei1.pris kr. 13.000,-
Henvendelse: 	 Globus-Reiser 

Tu1insgt. 6, Oslo I 
Telefon: 02 203064 

(Annonse)
ØKOLOGI - MAT PLANTER - HELSEKOST 
Praktisk og teoretisk kurs i matplanter og helsekost med vekt på grønsaker og 
tradisjonell mat bygd på korn, poteter og mjølk . Turar i skog og fjell med innføring i 
økologi og innsamling av ville matplanter. Temaet mat og makt blir frøfta . Kulturelt 
samvær og peishygge om kvelden. Tid: 5.juni tilll.juni 1983. Kost og losji kr950, i 
tillegg innmeldingspengar kr 150. 
Arrangør: Rauland Naturvern i samarbeid med Akademiet i Rauland. Skriv 
etter søknadsskjema til Akademiet, 3864 Rauland. 

(Annonse) 

NYTT 
FOLKEHØGSKULEKURS 
FOR 
NATurnrrNTERESSERT 
UNGDOM 

Naturvernskulens folkehøgsku
lekurs på Akademiet i Rauland 
søkjer noe elevar. Minstealde
ren er fylte 18 år i løpet av sku
leåret. Kurset er sett saman av 
to hovudemne: A) Naturskisku
le , B) Organisasjons- leiaropp
læring for frivillig naturvernar
beid. Kurset varer i 33 veker og 
by/jar i slutten av august /983. 
Stipend og lånjrå Statens Låne
kasse etter vanlege reglar. 

Plan og søknadsskjema får du frå 
Rauland Folkehøgskule og Aka
demi, 3864 Rauland. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I TELEFON SALG: 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70835 420875 

(Gammelt nr. 33 1027)JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 

NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsbegyr 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,-


Adresse : .. .. .... . . ... ..... . ...... . .... . . ... ...... . ....... .... ............ . ....... '.
IN'.' - I 
Poststed: ........... .. ..... ........ ... .. " . ...... . .... .. . .. . . . .. . . ............... .. . 


NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det, får tilsendt pr. postoppkrav. 
o Det samlede beløp kr ...... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning. (Stryk det som ikke 
passer!) OBS! Varer som betales oss pr. bank-, postgiro/postanvisning eller pr. sjekk, blir ikke sendt fra NNV før beløpet er mottall, 
O Jeg ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

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

KALENDER/PLAKATER 
100 eks. «Naturkalenderen 1983» il kr 15,- tils. kr .... . 305 sett 5 stk. sy-på-refleks «rund» il 
101 eks. Plakat «Fjellbakkestjerne» il kr 30,- tils . kr .... . kr 25,~ tils. kr .. .. . 
102 eks. Plakat «Svalestjert» il kr 30,- tils . kr ... . . 306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» il 
103 eks. Plakat «Perleugle» il kr 30,- tils . kr .... . kr 10,- tils. kr ... .. 
104 eks . Plakat «Rådyrkalv» il kr 30,- tils. kr .... . 307 sett 5 stk. klebemerker «Aksjon 
105 eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) il Rovfugl» il kr 10,- tils . kr . . ... 

kr 10,- tils. kr . . ... 308 sett il 5 stk. klebemerker store «La 
106 eks. Plakat «Olje eller fisk? » (Rune naturen gå i arv» il kr 25,- !ils. kr ..... 

Anderson) il kr 15,- tils. kr . . . . . 309 sett il 10 stk . brevmerker «La naturen gå i 
107 eks . Plakat «Vassdragsvern» (Morten M. arv» il kr 10,- tils . kr ..... 

Kristiansen) il kr 10,- tils. kr ..... KUNST 
109 eks. Plakat <<Yinterfugler» Staffan 400 eks. Tresnitt bjørn (E . Struksnes) il 

Ullstrom il kr 25,- tils . kr .. . .. kr 35,- tils. kr ... .. 
110 eks. Plakat «Spiselige ville bær» (Hedvig 402 eks. Tresnitt gaupe (E. Struksnes)

Wright østern) il kr 35,- tils. kr ..... il kr 35 ,- tils. kr . . .. . 
PROSPEKTKORT 403 eks . Tresnitt jerv (E. Struksnes) il kr 35,- tils. kr .... . 

404 eks. Tresnitt oter (E . Struksnes) il kr 35,- tils . kr .... .200 sett Prospektkortserie «Kort og godt» 
sett Sett tresnitt (bjørn , gaupe, (Morten M. Kristiansen) il kr 10,-, 

jerv, oter) il kr 120,- tils . kr .....sett il 9 stk. tils. kr . .. . . 
405 eks . Litografi «Brushaneleik» (Vivian203 sett «Indianerbrevet» il kr 35,-, sett il 

Zahl Olsen) il kr 150,- tils. kr . .. .. 5 stk. tils. kr .. .. . LITTERATUR204 sett Vinterkort - enkle 9 kort il kr 20,- tils . kr . ... . 
500 eks. U. Hafsten «Naturvernets århundre » 205 sett «Fuglefrimerker» (Ree/Fjeldså) sett 

il kr 14,- tils. kr .....il 9 eks. enkle il kr 20,- tils. kr ..... 
504 eks. M. Segnestam «Den første 206 sett Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) il 5 

naturboka» il kr 15 ,- tils . kr .. . . . eks. doble m/konv. il kr 25 ,- tils. kr .. .. . 
505 eks . Perarvid Skoog «Økologi» il kr 15,- tils. kr .... .207 sett Sur nedbør - kort gratis tils. kr .... . 
506 eks . NNV's Energimotmelding il kr 20,- tils . kr .... .208 sett «Gaupe» vinterkort (IO eks.) il kr 
508 eks. Naturvernets historie i Norge 18,-. (Ullstrøm) tils. kr .. . .. 

(Berntsen) il kr 25 ,- tils. kr ... . . eks . «Gaupe» vinterkort il kr 2,-. 
510 eks . Bryne/Garnåsjordet/Hofseth/Parr: (Ullstrøm) tils. kr . .. . . 

«Energi, miljø og samfunn» il kr 68 ,- tils. kr .... ,GENSER 
511 eks. Alta-motmeldingen il kr 20,- tils. kr ... . . 

eks . Collegegenser m/NNV merke og 512 eks. «Dei siste vassdraga» il kr 25,- tils. kr .. .. . 
navn i størrelse(r) SD MO LD 513 eks. av Alta Høyesterettsdommen il
XLD XXLD il kr 125,-. tils. kr .. . .. kr 87,- tils. kr .... . 

eks. T.skjorte m/ugler 514 eks. <<Ingen kraftkrise i Norge » il kr 15,- tils . kr .... . 
8 årD 10 årD 12 år DMD LD 515 eks . «Natur- og miljøvern litteratur 
il kr. 50,- tils. kr ... .. 1908-80» (Berntsen) il kr 30,- tils . kr .. .. .

eks . T.skjorte, emblem NNV venstre arm 516 eks . Skogbruk og naturvern il kr 80,- tils. kr ... , . 
SD MO LD XLD XXLD 
il kr.60,- tils . kr . . . .. 

MERKER Totalt kr ...... .. . 

300 eks . Stoffmerke «Norges Naturvern- VARER FRA KRETSFORENINGENE 
forbund » il kr 10,- tils. kr ..... eks . Perler i Rogalandsnaturen il kr 95, tils . kr .... .302 sett 4 klebe merker «Norges eks . «Natur i Vestfold » 1981 il kr 25, tils . kr , ... .Naturvernforbund» il kr 15,- tils. kr .. .. . eks . Sykkelkart for Vestfold il kr 35, tils. kr .... .302 eks. Medlemsnål i sølv il kr 10,- tils . kr . . .. . eks. Rauma/Ulvåa il kr 45,- tils. kr ... . . eks. Medlemsnål i sølv (m/sikkerhetsnål) eks. Spar Saltfjellet il kr 45,- tils . kr .... .1\.-2 x 1\.-2 cm il kr 20,- tils . kr . ... . eks. Plakat Oslomarka il kr 20,- tils. kr .... .303 eks. Medlemsnål i gull il kr 20,- tils. kr .. .. . + porto og ekspedisjonsgebyr 

304 sett Sett il 5 stk. sy-på-refleks «Unna 
meg» il kr 25,- tils. kr ..... Totalt kr . ...... . . 
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Toveis glidelås 
det mulig å "",ro" __CIOoo. 

varmen, også nedenifra. 
® 

HELSPORT THERMOGUARD 
Spesialprodusert hulfiberblanding. 

Den hule fiberen gir lavere vekt og 

bedre isolasjon enn vanlig polyester

fiber. Thermoguard består av 3 lag, hul

fiberblandingen samt 2 tynne bindingslag 

på hver side. Bindingslagene virker sta

biliserende og sikrer jevn isolasjonshøyde rundt 

hele posen. Bindingsvevet motvirker mulige for

skyvninger av fyllmateriale ved bruk og vask. 


Dobbeltlag-konstruksjon gir ingen / 

gjennomsydde sømmer. / GLIDELASKLAFF 

Lagene er fOr~ Stor og tykk varmekjøvet 
i forhold til isolerende glidelåsklaff. 
hverandre og Sydd med mellom
gir derfor vegger for å unngå 
ingen kuldepunkter. kuldegjennomgang. 

Slitesterk og vannav- ~ 
nylon ytterstoff. ~ 

SNORLAs , 

® A 

Behagelig å ligge i, 

lett, tørker fort , og lett å gjøre ren . 


HETTEKRAGE 
Gir bedre isolasjon og komfort 

ved sammensnurping av hetten. 

TEKNISKE DATA Modell Storheia 
Max personlengde: 195 cm. 

Vekt med varetrekk: 2,1 kg. 
Veiledende nedre temperatur: .;. 18°C. 

Mål: 80 x 225 cm. 

=t.d"';I:~~~,:~:me"11ll11!!!il/

HELSPORT AlS. P.s. 25. N · 7084 MELHUS 

SPORTSFISKE -EN AKTIVITET 
FOR 
HELE FAMILIEN 
Det kan av og til være vanskelig å skille mel
lom hva som er viktigst for en sportsfisker, 
naturopplevelsen eller det å få fisk_ Det er i 
alle fall ikke nødvendig å være ekspert for å 
ha glede av den fine kombinasjonen mellom 
spenning og naturopplevelse som fisket gir. 
Sportsfiske passer like bra for gammel som 
for ung. Sølvkroken har utstyr for all slags 
fiske. 
God tur og skitt fiske! 
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Slik verver du: 
Kort I 
Bruk kortene (I og Il) under. Kortet 
klippes ut og sendes Naturvernfor
bundet. Vi betaler portoen. Kon
tingentbeløpet for nye medlemmer 
(kort I) sendes over Postgiro 509402 
eller bankgiro 6001.05.70835. Kon
tingenten som inkluderer tidsskrif
tet «Norsk Natur» 6 nr. i året er for 
1983 kr. 90,-. Familiemedlemsskap 
kr. lO/år. 
Når vi har mottatt kontingenten for 
de nye medlemmene (som DU HAR 
SAMLET INN og sendt oss over 
post- eller bankgiro) sender vi deg 
vår premie som takk for hjelpen . 

Kort Il 
Kort Il brukes når du ønsker å gi oss 
et tips om personer som vi bør sen
de opplysnings- og vervemateriell 
til. Kort sagt mennesker du mener 
det er viktig at vi påvirker direkte 
(og som kanskje er en hardere nøtt å 
knekke for deg - aven eller flere 
grunner) . Som takk for dette får du 
tilsendt en av forbundets plakater. 

Ververens navn: 

Vervepremiene: 


l medlem - NNV stoffmerke 
2-3 medlemmer - Tresnitt, fosse
kall av E. · Struksnes 
4-5 medlemmer - Neverbutt laget 
av K. Granli 
6-7 medlemmer - Tangenglass, 
Hadelands Glassverk 
8-10 medlemmer - NNNVs em
blem i sølv (anheng uten kjed) 
15 medlemmer - Kniv laget av I. 
Strømeng 
20 medlemmer - Lill-sport rygg
sekk (60 1.) 
25 medlemmer - Akvarell av S. 
Gjersum 

... . ........ .. .... . ........................... . 


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


I 

'" ~ Jeg har vervet! 
E (og skal ha ~ premie)~ 
'">. 
< 

" 

Innsendt av ....................... .. ........... . ..... ... .... . . . ] 


.... ..... ........... ......... .. ..... .. ....................... .. 


I l 
Prøv å 
verve! 

(.;fr SOMI 

~!\.A~ 

CJ' _o~(onL 
~b\NrntclftM 

cw-J(~-
UWW\forbwJd! 


<'-~:':'~"-'-'--. 


Kan sendes 
ufrankert 

i Norge 
Adressaten 

vil betale 
portoen . 



Hubrobestanden har gått tilbake i 
store deler av landet de siste hundre 
årene. Spesielt ille er det blitt i øst
landsområdet. der bare spredte rester 
av den opprinnelige bestanden finnes 
tilbake. Stort bedre er det ikke i andre 
landsdeler -. 

Da hubroen forsvant 
Ikke stor mer å vente, forresten. I alt 
for mange år ble hubroen etterstrebet 
som «skadefugl», og det ble satt opp 
pengepremier for å drepe den. Reir
plasser ble ødelagt, egg og unger slått 
og trampet i stykker. Noen fugler ble 
skutt tilfeldig .under jakt. Langt flere 
gikk med i den systematiserte rov
fuglfangsten som gikk under betegnel
sen «viltpleie». Alt for mange hubroer 
ble hengende som stivfrosne kors i 
pelesaksene i kalde vinternetter. Sene
re kom forstyrrelser p.g.a. økende 
ferdsel og lite omtenksomme skogs
drifter, og kraftlinjer og andre luftled
ninger tok sin del. l SO- og 6O-årene 
gjorde ukritisk bruk av kvikksølv og 
andre miljøgifter sitt til knekke de fu
glene som var igjen. Totalfredningen 
kom for sent. Og hubroens rop stilnet 
av i de sprø vårnettene -. 

Hubroer i bur 
Men kanskje er situasjonen nå i ferd 
med å endre seg litt til det bedre for 
hubroen. Folks kunnskaper om og 
holdninger til naturen er blitt bedre. 
Rovfuglenes rolle som viktig del av 
samspillet meIlom artene er blitt for
stått. Og en langt mer kritisk bruk av 
f.eks . kvikksølv og DDT synes å ha 
lettet litt på presset fra miljøgiftene. 
Hvis man bare hadde en bestand, så 
kunne den nå kanskje igjen klare seg 
selv -. 

Slik tenkte også en del naturinteres

serte mennesker i Sør-Vest-Sverige 
for lO-IS år siden, der de hadde hatt 
den samme nedgangen i hubro-bestan
den. De visste at hubroen kunne yngle 
i fangenskap, og ut fra spredte fugler 
som de klarte å skrape sammen fra dy
rehager og privat eie, klarte de å bygge 
opp en arvemessig sunn hekkebestand 
i bur. A vI og utslipp kunne settes i gang 
i større målestokk, og fra 1972 til 1982 
ble det sluppet ut ca. 280 ungfugler. Og 
inntil i dag ser prosjektet ut til å bli 
vellykket. I 1972 hadde man i det ak
tueIle området en viJI bestand på 4 par 
som ikke produserte unger. I 1982 
visste man om 61 par som ga 41 unger. 
Og der mener man at målet foreløpig er 
nådd, slik at man har begynt å overføre 
avlspar til andre deler av landet. 

Prosjekt Hubro 
Etter samarbeide med svenskene 
startet man det såkalte «Prosjekt Hu
bro» her i landet i 1974. Grunnlaget var 
noen få avIsfugler som gave fra Sveri
ge. Ut fra disse er prosjektet blitt byg
get opp til 26 burhekkende par hos i alt 
12 røktere. De fleste av disse finnes i 
Østfold, men det er også avlsstasjoner 
i Akershus, Vestfold og Hedmark . 
Prosjektet er frittstående, men det har 
nær tilknytning til WWF i Norge, som 
står for det vesentlige av finansie
ringen. Det har et eget styre, en daglig 
ledelse, og er under solid vitenskapelig 
kontroll. Et 30-taIl mennesker står for 
arbeidet med steIl av fuglene, skaffing 
av f6r, transport osv. Spesielt røkterne 
og de sentrale personene i daglig ledel
se og vitenskapelig kontroIl gjør et me
get stort arbeide. Det aIler meste av 
dette er frivillig og ulønnet! Men pro
sjektet koster likevel 70-90.000 kroner 
pr. år. Vi kom senere i gang enn svens
kene, men til nå er det sluppet fri 124 

ungfugler. I 1982 ble det sluppet S3 
fugler, og man venter å klare S0-70 
fugler pr. år fram til 1990. Oppdrett og 
utslipp skjer etter vel utprøvde meto
der, og man håper at man skal oppnå 
det samme gunstige resultatet her som 
i Sverige. 

Samtidig med oppdrett og utslipp 
skjer det imidlertid også en kontinuer
lig oppfølging av den ville bestanden, 
og det drives et utstrakt opplysnings
arbeide om rovfugJ generelt og om pro
sjektet spesielt. Bl.a. er det anledning 
til å besøke avlsstasjonene i den rolige 
del av året, og svært mange benytter 
seg av det, f.eks. mange skoler. 

Meld fra om hubro! 
Man venter nå at hubroen på nytt vil 
etablere seg i gamle trakter i Østlands
området. Men området er stort , og hu
broen streifer vidt. Derfor ber man om 
at folk som ser eller hører hubro mel
der fra til prosjektledelsen. Slike opp
lysninger kan sendes til Ole H. Stens
rud. Isebakke. 1760 Berg. Da kan om
rådene bli undersøkt nærmere. Men 
man skal være meget forsiktig med å 
forstyrre fuglene i nærheten av evt. 
hekkeplasser. De tåler svært lite før de 
skyr reiret i eggperioden. Og når de har 
unger så kan de som andre ugler være 
aggressive, selv om det hører til sjel
denhetene. Men ikke under noen om
stendighet bør man besøke reir
plassene før ijuli måned. For hubroene 
trenger ro framfor alt. Og går alt bra, så 
kan vi kanskje igjen få høre de dype 
ropene fra hubroen i vårnettene -. 

Tekst og foto 
AV HANS J. ENGAN 
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Påjakt for siste gang 


Med skarpt' blikk kikker 
hønsehauken ut over 
LangdaJsmyra før hun 
brått tar østover med kjap
pe vingeslag. Sulten driver 
henne på jakt etter mat 
som metter. På Store Elg
myr er dype spOr risset inn 
i mars-snøen; spor etter 
spillende tiur. 

I lav høyde glir hauken 
over skråningen nord for 
myra. Ei gammel røy som 
nettopp har slått seg ned i 
en av krokfuruene , får pa
nikk når hun ser den gråblå 
skyggen susende mellom 
trærne . Røya stuper ut fra 
furua , men hauken reage
rer som et lyn og setter et
ter. Raskt er hauken i ryg
gen på røya , strekker ut de 

sylskarpe klørne for å sette 
inn dødsstøtet. 

Med ett treffer noe hardt 
og stramt hauken i brystet. 
Alt sviver og suser, og 
hauken tar bakken så fjæra 
fyker. De gule øynene blir 
blasse . Mellom klørne 
renner rødt , varmt blod, 
hennes eget. Hun legger 
hodet på skakke, blunker 
tre-fire ganger og lar de 
hårløse øyelokkene falle 
ned for siste gang. Et nytt 
offer for kraftledningene. 

Av Jan Thomassen 


i kurskOnriteen. ··BaIi' skal 
såmiidig holde fQredlJi t flfeUers følge 
hele kurset. Han vill.særlig vekt på 
at det er vel så viktig å forebygge som å 
reparere. Det er å håpe på en god opp
slutning om kurset så det ikke lider 
samme skjebne som NIF-kurset. Nær
mere opplysninger om kurset kan fles 
ved henvendelse til NNV's generalsek
retær eller NITO, Prof. Dahlsgt. 18, 
Oslo 3. 

Styr:mannsgt. 
Helsingfors ener NatUr och 

MiljØvård rf. (svensksPråkJig) Sjø
ni8luisgatan 35, SF..ool50 Helsingfors 
IS. Tidsskrifter: Suomen Luonto og 
Finlands Natur. 
Danmarks Naturtredningsforening, 
Rådhusstræde IS, 1466 København K. 
Tidsskrift: Natur og MiljØ 
Landvem, Skolavfrdnstig 25, 
Reykja'tik, Island. 
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RF: bLikk FOR bildER 2.-

Naturfotografens viktigste 
våpen er objektivet eDer 
linsen. Forutsatt at foto
grafen gjør sin del av job
ben på skikkelig vis, er det 
den som bestemmer bildets 
skarphet, fargemetning og 
briljans. Som regel har 
objektivets kvalitet sam
menheng med pris - dess
verre. 

Man tenker seg gjerne at 
de store kanonene, tele
objektivene, er naturfoto
grafens favoritt. Men til all
sidig naturfotografering er 
vid vinkelen like nødvendig. 
Som navnet antyder er vid
vinkelen et objektiv som 
gaper over mye. Det brukes 
da også i stor utstrekning til 
interiørfotografering, når 
man vil ha med mest mulig 
inne i et rom. 

All i /98/ hle el område med 
urskoRpreRel . furu ved 
Randsverk i V åRå fredel. For 
al del /05 dekar slore reser
valel, som liRRer på slalens 
wunn, ikke skulle hli påvirkel 
av husdyr, hle del ?Jerdel inn 
noen år senere. Men nå er del 
hORd enj7ale hell innlil reser
vatet - et skoleeksempel på 
hva som ikke må skje når man 
vil verne ellile, urskogpregel 
område. Til dokumentasjon 
av den slaRs inllRrep er vid
vinkelohjeklivet nyttiR - her 
Rir det skarphet fra sluhhen i 
forhrunllell til storskoRen 
med det RWl11e skildet som 
kUllnRjør « Fredet ved lov ». 
Folo: RaRlwr Frislid . 

CD 


Det vide 
landskapsrommet 
Men landskapet er også et 
rom. Og ikke sjelden støter 
man på motiver der nett
opp det vide landskaps
rommet er det som lokker. 
Eller det kan være et 
landskap under en høy 
himmel med skyforma
sjoner som bare lar seg 
fange aven linse som ser 
ekstra mye. Men den som 
fotograferer i fjellet må og
så være klar over at de 
svimlende tindene blir sør
gelig små, sett gjennom 
vidvinkelobjektivet. Det 
må altså brukes med for
stand og et kritisk blikk på 
mattskiva. 

Vidvinkelen byr også på 
en annen fordel av stor 
betydning: Den gir bilder 

med stor dybdeskarphet. 
Kort brennvidde (vidvin
kel) gir stor dybdeskarp
het, lang brennvidde (te
leobjektiver) gir liten dyb
deskarphet. Og begge de
ler kan utnyttes billedmes
sig. Stor dybdeskarphet 
kan dessuten være nyttig 
til dokumentasjon, f.eks. 
om man vil vise et natur
inngrep i nær forgrunn i 
kontrast til landskapet vi
dere innover i bildet. 

Også blenderåpningen 
påvirker dybdeskarphe
ten. Den største spennvid
den i skarphet får man med 
kort brennvidde og liten 
blenderåpning. Men liten 
blender fører ofte til at 
eksponeringstiden blir så 
lang at frihåndsopptak ik
ke er tilrådelig. Da er stati
vet ikke til å unngå. 

Se opp for trær som 
velter 
Jo kortere brennvidden er, 
jo mer påpasselig må man 
være for å unngå loddrette 
linjer (f.eks. trestammer) 
luter og truer med å velte, 
og at horisonten blir skjev. 
Alt dette er synlig på matt
skiva, og løsningen er å vri 
på kameraet til alt stem
mer. Men i det man tryk
ker av kommer kameraet 
lett ut av posisjon, med 
bedrøvelig resultat for bil
det. Også her kommer sta
tivet til hjelp. Rutenett el
ler andre hjelpelinjer på 
mattskiva gjør det også 
lettere å holde horisonten 
på plass . 

Vidvinkei til naturfo
tografering 

Vid vinkel med brenn
vidde 35 mm er mye brukt 
til småbildekameraer 
(tilsv. 50 mm til mellom
formatkameraer). Stor ef
fekt og dybdeskarphet fra 
noen få desimeter til uen
delig oppnås med brenn
vidder ned til 20 mm. Det 
fins også kortere brenn
vidder, men vil man ha et 
objektiv av kvalitet stiger 
prisene da mot høyder som 
ligger utenfor normal rek
kevidde. Hvis lommeboka 
tillater det vil den som sat
ser på naturfotografering 
ha stor nytte av to vidvin
kelobjektiver, f.eks. 20 og 
35 mm. Så kan man heller 
hoppe over det såkalte 
normalobjektivet (som 
mange naturfotografer 
sjelden eller aldri bruker), 
og heller ta spranget opp til 
et kort teleobjektiv med 
80-85 mm brennvidde 
( 120-150 mm hvis man 
bruker mellomformat). 
Mer om de lengre brenn
viddene, teleobjektivene, 
neste gang. 

Ragnar Frislid 
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• 
KUNSTAUksJON foR \ASsdR4G§VERN 


Odd NERdRUM 
«Nattlys» 
Litografi 
63 x 91 cm. 
1/200 eks. 
Ministepris 
Kr. 2.800,-. 
Født : 8. april 1944 i Oslo. 
Utdannelse: Elev av Kun
stakademiet. 
Portrettmalerier og store 
figurkomposisjoner i en 
stil som hovedsakelig byg
ger på barokkmaleriet. 
Debut: 1967. 
Kontroversielt innslag 

norsk kunst. 

Et av de mest omtalte bil

der «Mordet på Andreas 

Bader». (1978). 


'-K uks" ti '\unsta lJon or 

vassdragsvern 

Vår kUl1Stauksjon for vass
dragsvnn ji)rtsetter. VerkeIle 
som hle auksjonert ut gjen
nom Norsk Natur nr. /183 
innbrakte forbundet kr. 
/3.600, - der høyeste hud jiJr 
Kihfe var kr. 5.500, - for Wi
derberg kr. 5. /00 ,- og fo r 
Harr kr. 3.000, -. 

Denne gang 
er Odd Nedrum og Kåre 
Espolin Johnsen utfo rdret . 
De har gitt hvert sitt verk som 
presenteres her og nå, 
«Nattly,\'» og «Himmelski
pet». Som medlem av Natur
vernforbundet kall du skaffe 
deg et helt spesielt kunstverk 
med «vassdragsdedikasjon». 
Bi/dene leveres uten ramme. 

Gi bud 
på kunstverkene i konvolutt 
merket «Kunstauksjon» 

innen IS. mai 1983. 
Verkene blir utstilt på forbun
dets kontor. Akersgt . 63. Oslo 
u.nder auksjonsperioden . 
Høyeste bud får tilslaget ut 
fru fastsatte minstepris. 

\.. .) 

.KÅREEspoliN 
JOItNSEN 
«Himmelskipet» 
Litografi 
56 x 76 cm. 
1/100 eks. 
Ministepris 
kr. 5.000,-. 
Født : 12.3 . 1907 i Surnadal. 
Utdann else: Statens 
Håndverks- og Kunstin
dustriskole i 1928. Kun
stakademiet 1932 med 
Halfdan Strøm og Axel 
Revold som læ rere. 
Debut : Statens Høstutstil 
ling, 1932. 
Fått flere priser, bl.a. Lo
fotpostens pris i 1%3, 
Morgenbladets pris på Hø
stutstillingen i 1965, 
Særskilte verker: Har bl.a. 
dekorert hprtigruteskipe
ne Ragnvald Jarl og Harald 
Jarl. Lødingen Rådhus, 
Fylkessykehuset i Åle
sund m.m. 
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T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 

Farge: Mellomblå 
Kr. 60,- pr. stk. 

T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
8-10-12 år og M og L. 
Farge: mellomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 

Kr. 50,- pr. stk. 

NATURKALENDEREN 

1983 


Nå går Naturkalenderen for 1983 til 
«spottpris». Ikke fordi den er noe 
dårligere, men fordi det «bare» er 8 
måneder igjen av året. 

NÅ KR. 15,

«Naturvernets historie i Norge» er boka 
for alle som vil vite mer om hvorfor og 
hvordan naturvernet oppsto. 

NÅ KR. 25,-

Bærplakat kr. 35,
15 ville og spiselige bær presenteres i tekst 
og tegning. 
Tegn. H. Wright 0stern. Tekst Eva Mære 
Lauritzen 

College-genser 
Varm, stor, veldig stor, liten, mellomstor, 
mørkeblå med Naturvernforbundets emblem 
og navn. 
Kr. 125,- pr. stk. 


