


Fotos: 
Gjermund Andersen. 

Moderne skogbruk kan etterlate «slagmarker» som er dårlig egnet til friluftsliv. 

Østlandske Naturvernforening 

slår ring om Marka 

Midt i landets mest tettbefolkede område ligger Marka med de 
beste muligheter for naturopplevelse og rekreasjon. Marka dekker 
nesten 1/3 av Oslo og Akershus. Det er derfor ikke rart at vern av 
marka har stått sentralt i 0NV's 72-årige historie. 0NV har først og 
fremst gått inn for en egen lov for Marka - uten å ha fått gjennom
slag for dette. Nå retter foreningen oppmerksomheten mot konflik
ten mellom moderne skogbruk på den ene side og naturvern og 
naturvennlig friluftsliv på den annen. Arbeidet konsentreres om 
opprettelse av viktige verneområder. 

Marka har landets største skogsbilvei-tetthet. Skogsidyll  men hvor lenge? 
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Våt ø e 

Først en påmilU1else. Det dreier seg om en naturskildring som ikke uten videre 
bør skvises ut av vår barnelærdom. Det dreier seg om Edens hage og forholdene 
der. Så vidt vi vet lå dette paradis aven hage i et frodig landskap med åpne eike
skoger ved foten av noen fjell-områder i Midt-Østen. Denne rike og fruktbare 
naturen preget store områder fra Mesopotamia til Middelhavet for 8000 år siden. 

I våre dager er preget et anne.t: Sand og støv. Bare dynger av potteskår forteller 
om en fordums kultur - en kultur som effektivt smadret sin egen vugge. Først 
kom jordbruket, så bydannelser, uthogging av skog for å skaffe byggematerialer 
og brensel og utpining av jordsmonnet for å skaffe mat til byens økende befolk
ning. Og til slutt: Erosjon og forørkning. 

I steden for å si at mennesket ble drevet ut av paradiset, er det kanskje mer 
riktig å si at mennesket drev paradiset ut av naturen. 

Vårt paradis heter f. eks. Nordsjøen. Denne fruktbare havnatur har gitt rikelig 
med næring til folket i landene omkring. På den måten har Nordsjøen vært liv
giver og kulturpreger i årtusener. Dermed har vi vel lært å skjøtte vår «Edens 
hage» med omhu? Skulle vi ikke vite hva den er verdt? Skulle vi ikke vite hvorle
des våre liver knyttet til sjøens liv? Og har vi ikke hatt rikelig med tid til å erfare 
hva vanskjøtsel aven paradisisk natur fører til? 

Jo. men det finnes noen særdeles tungnemme blant oss. Noen som ikke ser 
andre betydelige sammenhenger her i verden enn den mellom utgifter og inntek
ter i et bedriftsregnskap. For disse samfunnets sneversynte er ganskemye annet 
ett fett. Om 10 millioner tonn forurensende avfall pumpes ut i Nordsjøen hvert år 
- så spiller det ingen rolle. For Edens hage hører mytene til, og svovelsyre tærer 
ikke på profitt. 

* 

En fisker grep ordet. Anledningen var et naturvernmøte i Strømstad og temaet 

var forurensning av sjøen . Industriens folk var godt representert. Fiskeren sa: 
Jeg skjønner at det begås forbrytelser og at forbryterne sitter her. Om noen 
kniper meg i å helle litt spillolje på sjøen blir jeg straffet. Gjelder det andre regler 
for bedriftsledere som lar fabrikkene pumpe gift i sjøen? I så tilfelle - hvorfor 
det? Og hvis ikke - hvorfor blir ikke bedriftene stanset og lederne satt bak lås 
og slå? 

- Nei, som en fisker kunne spørre! Han måtte da vel skjønne forskjellen på 
hans lille bedrift med en ansatt og en stor bedrift med flere hundre! Man kan ikke 
bare stanse en stor bedrift, må vite! 

Nei vel. Men Nordsjøen kan bli til en våt ørken. 
Må vite! 

Foto: Rolf Sørensen. 
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Kva oppleving har folk av den naturen dei kastor søppel i? 

Jostedalsbreen som 

PARKERINGSHUS 


Tekst og foto: Erik Solheim 

Turisme som tungindustri 
Store deler av Noreg er uproduktivt 
land, kan vi lese om i bøkene. Og det 
er ein sakleg feil til å bli glad i. Vi har 
kunna glede oss over den store brøken 
med uproduktiv natur når vi har sett 
kor ille det har gått med den produk
tive. Glede oss over at Noreg er eit land 
med store areal som nasjonalprodukt
maskina ikkje har sagt seg interessert i, 
ikkje har investert i. 

Men det var før turismen vart tung
industri. Det var så lenge turisme var 
eit ord for reiseliv - levande menneske 
på reise for å oppleve det dei kom til 
og ikkje eit uttrykk for produksjon av 
framkomst og fabrikerte opplevingar. 

Nå ligg ingenting av landet lenger 
trygt fordi det er ein uproduktiv brøk, 
uinteressant for aksjonærar. Nå er det 
nettopp det klassiske uproduktive som 
er det nye potensialet, dersom vi skal 
tru hotellfolket, turistsjefane og 
Ronald Bye, som er direktør i Norges 
reiselivsråd. Fritidsindustrien er på full 
fart for å okkupere det som er igjen av 
natur etter at kvardagsindustrien har 
nådd over sine beite og forsarva det 
meste. Restane som enno finst går mot 
null. 

Marknadsføring av Norway 
Politisk er det vedteke at turisme er 
vekstnæring. Turismen skal overta sta
fetten der dei andre næringane har 
vokse seg ihel. Reiselivsrådet har fått 
seg eit eige organ, NORTRA, til å 
marknadsføre Norway i utlandet og få 
dei betalingsvillege innom grensene. 

Ja, kva så? 
Velvære. Opplevingar. Ronald Bye 

har uttalt seg til Fædrelandsvennen om 
sak<!- og seier at det sprett ein nærings
aktivitet av dimensjonar ut av det tids
fenomenet at menneska søkjer vel
være, og har råd til det. I USA har 
opplevingsindustrien nådd opp til dei 
store høgdene, konstaterer Bye, og han 
har programmet klart: «Nå må vi få 
full rulle på ferjene, flya, vegane, bå
tane. Det nyttar ikkje lenger å stå på 
ein voll med lefsa i baklommen og tol
lekniven på hofta.» 
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Men det finst andre måtar å stille seg 
opp på: 

Kommersialisering 
Men det ville vere fleire som kom seg 
opp på Jostedalsbreen dersom det var 
gondolbane dit? 

Ja, akkurat som det sikkert er tilfelle 
at fleire ville komme til kyrkje dersom 
sakrestiet vart omgjort til parkerings
hus. 

Det er dette saka dreiar seg om. Når 
turistbransjen snakkar om å opne dei 
siste restane av villmark - på Jostedals
breen og andre stader - har det ingen
ting med utjamning, demokratisering 
eller glede-for-alle å gjere. Det er kom
mersialisering - utnytting av naturen 
til forretningsdrift gjennom sal av 
nokre eigenskapar som har spesielt høg 
marknadsverdi. Og det er kommersia
lisering med sikte på ein internasjonal 
kundeflokk som er den eliten som all
tid har stått øvst ved bordet under ut
delinga av materielle gode. 

Kommersialisering av tilgangen til 
natur er ikkje det same som å gje fleire 
menneske oppleving av natur. Alle 
som har prøvt begge delar veit at å 
oppleve natur er noko anna enn å opp
leve bilde av natur. Det reiselivet opp
når ved å trengje seg inn med sine 
myntautomatar i våre siste villmarker 
er ikkje å opne utilgjengelege rikdom
mar for fleire, men å auke den fattig
dommen som oppstår av mangel på fri 
natur. 

Det gjeld dei siste restane 
av villmarksnaturen 
Den naturen som enno ligg utanfor 
rekkevidda for det kommersielle opp
levingsmaskineriet har tapt sin jomfru
dom den dagen reiselivet har nådd 
fram med sine samleband for å effekti
visere transporten av det optimale 
kvantum tilreisande. Då er villmarka 
redusert til ein ressurs, som det heiter 
på teknokratisk - eit grustak for 
samleband-turismen. Ein luftegard, 
med regulerte opningstider, for det hy
pereffektive massesamfunnet, som sta
dig er ordna etter dei mest moderne 
standardnormer for burhøns. 

Denne turismen må heile tida - «for 
å utvikle seg» - finne nye ressursar å 
opne, nye varer å tilby. Meir sjeldne, 
meir eksotiske, meir · arktiske, meir 
dramatiske, meir same kva, berre 
meir, meir. 

Det gjeld dei siste restane av det vi 
med litt velvilje kan kalle villmarksna
tur. Mot yttergrensene for livet, ofte . 
Dei einaste flekkane med nesten ufor
styrra ro. Tilfluktsromma for utsette 
artar av vårt dyreliv. 

Er det mindre demokratisk å gå til våre villmarker enn å kjøpe seg transport dit ? 

Fundamentale (for alt liv) element i 
vår natur - vårt land - er det som nå er 
truga av opplevingsprodusentane, som 
har ei så viktig oppgåve: Å sikre velvæ
ret for overklassen i det patologiske 
vekst-samfunnet. 

- Naturvernarane får bli så sinte på 
meg som dei berre vil, men skal turis
men, og særleg sommarturismen, ut
vikle seg her på Vestlandet må vi opne 
breplatået på Jostedalsbreen for alle, 
seier direktør Eivind Grov ved Hotel 
Alexandra i Loen til tidsskriftet «Søke
lys på Sogn og Fjordane». Grov har 
tidlegare lansert planar om gondol
bane opp til breplatået. 

For breen er, forklarer Grov, «den 
største uutnytta ressursen som reiseli
vet her vest har, og kvifor skal vi da 
sitte stilt og godta at berre røynde fjell
folk og breklatrarar skal ha einerett til 
naturopplevingar i ise vent yret? » 

Privileger for dei få 
Ja, slik-kan ein spørje. Kvifor skal rei
selivet godta at andre nyttar noko som 
reiselivet i staden kunne gjere pengar 
på. Men slik spør ikkje reiselivet. For 
denne bransjen er det snakk om ei fol
keleggjering av det utilgjengelege, ei 
demokratisering av privilegia for dei 

få. Direktør Grov vil opne Jostedals
breen jar alle. Kvifor skal berre eliten 
få oppleve iseventyret? 

Tja, kvifor ikkje? Kva er alternati
vet? 

Reiselivsnæringa er ikkje ei samling 
slumsøstre som tek seg av dei førdømte 
i verda. Ronald Bye er ute etter dei 
som kan betale for sine opplevingar , 
og ein gondolbane til Jostedalsbreen er 
først og fremst lokkemiddel for å 
sjekka inn fleire av den globale penge
eliten. Poenget med Jostedalsbreen 
som lokkemiddel er at her skal det bli 
høve til å kjøpe seg tilgang til noko 
eksklusivt, noko eineståande i verda, 
som har stor attraksjonsverdi for 
nokre nettopp fordi det er utilgjenge
leg for dei andre. Betalingsviljen aukar 
med eksklusiviteten, som er omvendt 
proporsjonal med storleiken på den 
eliten som har tilgang. Gondolbanen er 
ikkje for alle, men for dei som for det 
første har pengar nok til å kunne velje 
og for det andre vel å betale for ein 
opplevingspakke med gondol tur til J 0

stedalsbreen som ein av ingrediensane. 
Det turistøkonomiske reknestykket 
blir dermed ein balansegang mellom 
det å halde høg stykkpris og likevel få 
mange nok kjøparar. 
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Humorister med 

ANTI-PRAKTVERK! 


Praktverkene slår oss og hver
andre ihjel. Naturen er skjønn. 
Vi sitter til knærne i potetchips 
og sentralfyr. Mens vi lar 
tommel- og pekefinger bla oss 
fra vidde til vidde. Og havgapet. 

Og nå skal det sies: Arets litte

rære rosin faller fra pølsen med 
det første. Morten M. Kristian
sen og Ragnar «Joker» Pedersen 
har vasset rundt med dårlig 
kamera i Fredrikstad-marka. Og 
de har diktet på Herregårds
kroa. 

Det er ikke småtterier av arbeid som 
ligger bak. De to vitsetegnere, humo
rister og påfunn-eksplosjoner har tras
ket gjennom Fredrikstad-marka med 
et særdeles dårlig kamera. Enkelte av 
naturfotografiene ble likevel severdige. 
Dette har de resolutt motvirket ved å 
legge på gruggete rastere og annet svi
neri. 

Tekst og foto: Halvor Torgersen 
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- Vi har et rikt og interessant billed
materiale av kvist og kvas, gamle 
morkler og sånt, opplyser Morten M. 

(Vi har bragt på det rene at Morten 
strøk og strøk på skolen. Blant stry
kene merker vi oss særlig sløyd. Det 
dreide seg om en juletrefot. Morten 
glemte å felle inn. Han brukte dessuten 

lill store spiker i stedet for skruer. Dette 


I

skjedde ved Oslo Språkskole for man


P.': ge, mange år siden. Men her har vi mu

:X ligens kilden til hans søken mot natu

~ 

ren). 
~~: 

l< 
(Når det gjelder Ragnar «Joker», 

så bor han jo like ved Fredrikstad
'{ marka!) 

Videre: Morten M. utelukker ikke at 
forfatterne har et overordnet mål med 
boken. Han sier: 

- Folk sitter jo der og kikker i prakt
verkene. Så tusler de ut for å kikke litt 
nærmere på denne Naturen. Men de 
blir naturligvis fryktelig skuffet. Rag

I 

I nar og jeg snur på flisa. Når noen opp


lever våre dårlige bilder og forskrekke

lige dikt, er de nødt til å ta en tur ut i 


ij friluft for å se om det virkelig kan 

% være så skabbete der. Det kan bli riktig 


'1 hyggelig! 

~! Morten og Ragnar er ikke ferske . De 


har gjort store ting før. I 1981 ga de ut 

«Kjekke folk». Etter å ha satt skje

maer i omløp, fikk de inn 1250 besva

relser fra folk som gjerne ville ha nav

net sitt i «Kjekke folk». Men bare 27 

av dem var kjekke nok til å betale. 


Og var det kanskje ikke Morten M. 

og Ragnar som ga ut «Gåte så gåte», 

og som oppdaget at de tjente penger på 

den? Dermed ble det to slike bøker til. 


Nå altså som naturfotogafer og lyri

kere. 


Lyrikken er virkelig ille. Uten for

fatternes tillatelse bringer vi her ett 

vers fra en eller annen av de forferdeli

ge harangene. 


Det lyder slik: 


Trea spegler seg, 
skjora eglar meg, 
skogen er min fiende, 
eg fer heim den 10. 

Vi ønsker naturligvis Ragnar «Jo
ker» og Morten M. hjertelig til lykke. 
Med det videre arbeid. 

DRONTEN 

Tekst og ,tegning Dronten M. 

Dronten er borte. Død. Dead as a dodo,som engelskmennene sier. Dodo er 
det engelske ordet for dronte. De visste ve} ikke bedre, engelskmennene. 
Men hvorfor døde dronten? Var det for å bli brukt i fremstillingen av dron
tium ' 90, eller bare dronte'n ,sin vei? Om dette debatterer , man den dag i 
dag. Dron-taledebatter dukker jo opp med jevne mellomrom. Og så vidt 
vites var det en dronte, som ga navn til Trondheim, eller Drontheim som 
det het på den tiden. Tyskerne sier jo fremdeles Drontheim. Har de noe å 
skjule? Senere ble det bygget et eget museum til minne om fuglen, Nidaros
dronten. · . . 

Men dronten var ihvertfall en fugl,som inntil for 300 år siden spaserte 
rundt på sine små tykke ben, la egg og ante fred og ingen fare. Stedet var 
øya Mauritius i det Indiske ,hav. Den vår stor, som en kjempehøne, eller 
om man vil, dobbelt så stor som en kalkun. Den var fryktløs, tung og uhyre 
treg og hadde ikke vett' til å flykte fra sine fiender, siden den ikke hadde 
noen. Vingene var små, . som luffene på en sel, iloe som gjorde dronten til 
en dårlig flyver, slik også seler er det. -

Portugiserne var de første som oppdaget dronten, og dronten den første 
som oppdaget portugiserne. Senere ble den oppdaget av hollendere, men 
det er annen historie. Det var ihvertfall portugiserne som ga den navnet 
Duodo, hvilket betyr et skikkelig skrog, noe den også hadde. Det var rundt 
år 1500, samme år som den engelske Drontningen ble kronet. Både hollen
derne og portugiserne oppdaget at man kunne gå rett bort til dronten og slå 
denne i hjel med kølle, en drontekølle, som de kalte det. Eller de dronte'n, 
som de sa på den tiden. Dette å slå dronterblesenere en nasjonalsport på 
Mauritius. Slo man tre dronter hadde man mat nok til hundre mann. Litt 
flere kvinner. Sporten med å slå dronterble senere så utbredt at det til slutt 
ikke var noen igjen å slå. Alle, var døde. Man forsøkte seg en tid med 

. kunstige dronter, uten at det falt heldig ut. Så på nyåret, år168f var den al~ 
ler siste dronten død. Død somen dron~e. Og synd var dettesiden dronten 

. varen sværthyggeIigogjovial fugl. 

~ 
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Motorferdselen i utmark i våre nord
ligste fylker har økt voldsomt i de siste 
årene. Denne tragedien er et grotesk 
eksempel på hvor ille det er blitt. Men 
den kom ikke uventet. Siden begynnel
sen av 80-årene har det vært tatt til 
orde for en innstramming. Men depar
tementene har til fulle bevist at det er 
2000 km til Finnmark og Nord-Troms. 

Men nå ser det ut til at problemet 
har forplantet seg sørover, og spesielt 
snescooterantallet er sterkt økende 
også mange steder sør for polarsirke
len. Og kanskje det er nettopp dette 
som skal til for at departementene skal 
våkne av sin byråkratiske dvale. Tenk 
dere noen hundre scootere crossende 
gjennom Oslomarka foran skituppene 
til Rakel og Wenche! - eller DNT
løypene på Hardangervidda og i Joun
heimen omgjort til snescooterløyper! 
Finnmark alene har omtent 30"70 av 
landets såkalte beltemotorsykler , men 
bare omtrent 2% av landets befolk
ning. I Finnmark var det pr. 1.1.-86 
7.204 registrerte scootere, og bare i 
Alta kommune 1.448 registrerte. Fort
setter økningen i samme tempo vil tal
lene ved utgangen av året bli oppunder 
henholdsvis 8.000 og 2.000. Og øknin
gen i salget av terrengbiler og cross
sykler følger denne tendensen. 
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Misbruk skaper problemer 
At snescooteren er til nytte for mange 
er hevet over tvil, og det er jo heller 
ikke den reelle og legale nyttebruken 
som skaper problemer. En fornuftig 
bruk av scooteren til «rekreasjons
formål» må nok også aksepteres i en
del fylker. Terrengkjøring på barmark 
skaper derimot større skader og pro
blemer, og må behandles langt mer re
striktivt. 

Misbruk av terrengkjøretøy i ut
mark medfører en rekke problemer. 
Kort oppsummert: Støy, forurensning, 
forsøpling, fyllekjøring, rasering av 
hytter, ulovelig jakt og fiske, ulovelig 
hyttebygging, skader på vegetasjon og 
terreng, samt fare for fysiske s)<.ader. 

Misbruk av snes co oter har ført til en 
rekke skader på utøverne selv, som 
hvert år koster helsetjeneste og ar
beidsgivere store summer. Beløpet som 
går med til leteaksjoner etter misbruk 
av scooter har i enkelte år ligget over l 
million kr. i Finnmark. Scooteren har 
også forårsaket mange dødsulykker et
terhvert. 

Holdningen til natur og friluftsliv 
forflates, og det er en trist utvikling at 
deler av de kommende slekter betrak
ter ski som en slags kuriositet og et 
trimredskap og ikke som et frem
komstmiddel. 

Grelle eksempler 
Som tilfeldige eksempler på noe av det 
som skjer, kan jeg nevne: 

En skoleklasse på skitur over vidda 
fikk ikke sove i teltleiren midt innpå 
fjellet p.g.a. en gjeng scooterpøbler 
som herjet rundt dem nesten hele nat
ten. 

Under en isfisketur til et vann langt 
fra lovlig motorferdselløyper , passerte 
over 40 forskjellige scootere på en for
middag, slik at eksosen lå tung over 
isen i det stille, kalde været. Det ble 
plagsomt å ligge med nesa i pilkehullet. 

Turlaget i Alta har måttet gi opp 
gammen i Stabburdsdalen da den jevn
lig ble rasert av scootergjenger. 

Scooter-campingvogner, såkalte 
«gumpi»er fraktes inn og hensettes 
ulovlig på vidda. Enkelte småbedrifter 
har allerede startet produksjon av 
slike, fiks ferdig med pilkehull i gulvet. 

Mange av dagens scooterløyper, 
både legale og illegale, er lagt til de 
gamle ferdselsårene over vidda. Etter
hvert er de få «hytte til hytte»-rutene i 
Finnmark blitt fjellets motorveier, og 
fjellstuene arter seg som «drive-in» ka
feer. Ikke å undres over at skifolket fø
ler seg fortrengt. Og fjellstue-opp
sittere er fortvilet over situasjonen og 
gruer seg til hver helg. 



./ 

Tenk dere noen hundre snescoolere crossende gjennom Oslomarka foran skituppene lil Rachel og Wenche! NTB-foIO. 

Jerv skal angivelig ha blitt kjørt ihjel 
med scooter, og streifedyr fra den ek
spansive (?) finske ulvestammen kom
mer sjelden lenger enn like over gren
sen . 

Rypejakt fra både scooter og moped 
drives i utstrakt grad i enkelte områ
der. Elgstammen i Stabbursdalen ble 
praktisk talt nedslaktet ved ulovelig 
scooterjakt. Forsøk fra utmarksfor
valtningen på å kontrollere/regulere 
garnfisket i endel verdifulle edelfisk
vann, (bl.a. på grensefjellene mot 
Troms) er nytteløse. De tømmes syste
matisk år etter år av traktor/terreng
bil/fly-ekspedisjoner. 

Anarkistisk utvikling 
Det er neppe feil å si at reindrifta banet 
vei for scootereksplosjonen i Nord
Norge. De spesielle forholdene med 
store ødemarker, lange avstander og 
lang vinter har selvsagt vært grunnla
get. Den nærmest anarkistiske utvik
lingen og bruken av terrengkjøretøyer 
har vært mulig fordi Finnmark ligger 
200 mil fra Oslo; - kommunene har 
ikke vært interessert i å følge opp lo
vens intensjoner, - og omsetningen har 
vært helt fri. Terrengkjøretøyer blitt 
mote, og etterhvert «big business» med 
en del arbeidsplasser knyttet til omset
ning, service og tilbehør. 

En del av Finnmarks befolkning har 
dessuten en spesiell holdning til natu
ren og bruken av den som dessverre 
ikke er helt forenlig med utviklingen 
og dagens situasjon. Vidda er ikke len
ger uendelige, utilgjengelige ødemar
ker, og ressursene der ikke uutømme
lige. Men mange lever nok ennå med 
den oppfatningen. 

Hva kan gjøres? 
Noen enkel oppskrift finnes ikke. Men 
det kan sies så enkelt som at loven om 
motorferdsel må brukes, og intensjo
nene følges opp. Siden denne loven er 
en såkalt fullmaktslov stilles den en
kelte kommune relativt fritt til å ut
forme sine forskrifter. Og nettopp det 
har vært og er den ene bøygen. Den 
andre er biltilsynet/veimyndighetene, 
og den tredje er den avgjørende: kon
trollapparatet (viddeoppsynet) . 

Både Fylkesmenn og Departementet 
kvier seg for å blande seg inn i kommu
nenes selvstyre. Men erfaringene fra 
både Finnmark og Nord-Troms viser 
klart at de færreste kommuner er sitt 
ansvar bevisst. Og det er ikke anmod
ninger og informasjon det står på, men 
en slags nonchalant sivil ulydighet. Det 
er derfor (dessverre) tvingende nød
vendig at Miljøverndepartementet sna

rest benytter § 7 i motorferdsel-loven, 
som gir adgang til å gi retningslinjer 
fot kommunenes håndtering av lovens 
§ 5 og 6 (fullmaktsparagrafene). 

I disse retningslinjer må bl.a. bruken 
av dispensasjoner og antall og arron
dering av løypenettet strammes betrak
telig inn. Motorferdsel-løypene må 
ikke bli tillatt brukt før de er skikkelig 
merket, og kommunene må videre på
legges å utarbeide informasjonsbrosjy
rer med gode kart. Dette er nødvendig 
for at scooterfolket skal gis bedre mu
ligheter til å ferdes etter lovlige løyper, 
og for å muliggjøre en bedre kontroll 
med ferdselen. 

Heldigvis har Miljøverndepartemen
tet gjeninnført forbudet mot motor
ferdsel i mai og juni. Det tyder på at 
departementet forstår alvoret, og vi 
venter oss flere gode utspill derfra i 
nærmeste fremtid. 

Nye regler 
Men Miljøverndepartementet kan ikke 
løse hele problemet alene. Etter trage
dien på Joatkavannet er søkelyset ret
tet mot motorstørrelse og aldersgrense. 
Dette burde være en smal sak for Vei
direktoratet. Det bør være minimum 
I8-års gense (idag er den 16), men med 
disposisjonsmulighet for reindrifta og 
annen næringsbruk. 
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Den påstått kraftigste standard
scooteren på markedet idag har i un
derkant av 40 HK, og fra reindrifts
hold sies at dette også for dem er til
strekkelig. Det er derfor ingen grunn 
til å tillate solgt scootere med mere enn 
500 cc/40HK. En kan dessuten godt 
tenke seg en plombering av snescootere 
til privat-bruk slik at hastigheten ble 
maks. 60 km/t. Det må dessuten 
komme klarere regler om bruken av 
slede, både når det gjelder vekt og per
sonbefordring, og også for plassering 
av registreringsnummer. Idag er kjen
netegnet plassert bak og føyker derfor 
raskt igjen. Man bør derfor vurdere 
bruk av et speilvendt kjennetegn preget 
i selve beltet, noe som visstnok prakti
seres i Kanada. Et slikt system vil i stor 
grad både forebygge og vanskeliggjøre 
misbruk. 

Det må snarest anlegges mange og 
attraktive crossbaner /motorsentre for 
både sommer og vinterbruk, slik at 
viddas funksjon som sådan reduseres. 
Banescootere vil selvsagt kunne få dis
pensasjon fra motorbegrensning. 

Justisdepartementet sjokkerer 
Så står den siste og viktigste bøygen 

igjen: 

Foruten et godt og effektivt viddeopp

syn vil alle de andre pene papir

bestemmelsene være fullstendig bort

kastet. Dagens Reinpoliti som er tillagt 

kontrollen med både motorferdsel, 

jakt og fiske har vist seg sørgelig util

strekkelig. Dette skyldes flere faktorer: 
økonomi, bemanning, ledelse, priori
tering og holdning/forståelse innen 
politietaten generelt og reinpolitiet spe
sielt. I 0stfinnmark fungerer Reinpoli
tiet bedre enn i Vestfylket, men tiden 
er mer enn moden for en skikkelig revi
sjon av hele etaten. 

I skrivende stund ser det ikke lyst ut. 
Justisdepartementet viser en så liten in
teresse for problemet, og en så avvisen
de og nonchalant holdning at det er 
helt sjokkerende. En reorganiserings
modell ble skissert gjennom Fylkes
mannen i Finnmark i 1982, etter en 
grundig høringsrunde. Initiativet til 
dette kom faktisk fra Justisdeparte
mentet, og vi trodde vel alle at nå 
skulle noe begynne å skje. Men etter
som problemene i utmarka tårnet seg 
opp, dyttet departementet saken lenger 
og lenger ned i arkivet. Det ble purret 
fra Fylkesmannen, men ingenting 
hjalp. Nå har Justisdepartementet 
funnet å ville sende saken på ny høring 
da det viste seg at noen berørte parter 
ikke var hørt likevel. Men til høsten 
klarer de sikkert å dytte den langt ned i 
arkivet igjen, Hvis ikke det snart skulle 
gå et lys opp for dem. 

Miljøavgift på snescootere 
For å få til en akseptabel løsning på 
hele dette komplekset; motorferdsel i 
utmark, er det tvingende nødvendig at 
de sentrale departementene samarbei
der. Samtidig må det gjøres noe for å 

skape en holdsningsendring til saken 
hos deler av befolkningen, spesielt her 
opp i nord. Men «Når reven først er 
kommet inn i hønsegården skal det 
mere enn en holdningsendring til for å 
få den ut igjen», som en journalist i en 
Finnmarksavis så slående beskrev 
situasjonen. 

Alle disse tiltakene vil nødvendigvis 
koste penger. For at dette ikke skal be
lastes skattebetalerne, og for at myn
dighetene skal ha ryggdekning til slike 
utgifter bør det innføres en «miljøav
gift på snescootere. Den årlige avgiften 
burde være på minst kr. 500,-. I Finn
mark ville dette innbringe mellom 3 og 
3,5 mill. kr. pr. år! Scootere til legiti
mert næringsbruk kan eventuelt unn
tas for avgift. Disse inntektene burde 
øremerkes for bl.a. merking av løype
nett, informasjonsarbeid, forsterket 
oppsyn og tilskudd til crossbaner. 

* 

Nordlyset bølger fortsatt over hvitri
mete åsrygger. Nettene på vidda er 
fremdeles stjerneklare. Men stillheten 
er aldri trygg, ei heller skapninger på 
to eller fire. Og fjell-lufta er ikke len
ger garantert helsebringende. Motor
ferdsel i utmark er det alvorligste na
turforvaltningsproblemet i Troms og 
Finnmark. Praktisk talt all ulovlig 
virksomhet av betydning er forbundet 
med misbruk av terrengkjøretøy. 

Hvem skal være Finnmarksviddas hersker? Foto: Rolf Sørensen. 
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Energiseminar i Ringebu: 

GASSKRAFT 
GOD TØRRÅRSSIKRING 


(o 

Tekst og foto: Jon Sylte 

Norges Naturvernforbund og Samarbeidskontoret for frittstående 
vassdragsverngrupper (SAK) arrangerte i månedsskiftet januar/feb
ruar energiseimar i Ringebu. Det var fjerde gongen dei samar
beidde om eit slikt arrangement. Deltakarantalet har auka jamt, og 
i år møtte det fram heile 80 engasjerte vassdragsvernarar frå fylkes
lag, lokallag og frittståande grupper over heile landet. Seminarkri
tikken viste tyde leg at samarbeidet mellom NNV og SAK om eit 
slikt årleg fellesarrangement er ein tradisjon som har kome for å bli. 

Gasskraft 
Gasskraft sto i fokus på seminaret et
ter som Norsk Hydro like før hadde 
lagt fram planar for bygging av eit 
stort gasskraftverk. Roar Brunborg frå 
Oljedirektoratet viste til at det kan 
produserast store mengder kraft frå 
gass. Gasskraft kan og nyttast i spesielt 
kalde perioder og i «vårknipa», og til
passast til vasskraftproduksjonen. 

Overingeniør Asvall frå NVE sa at 
dei vurderer gassprisen som halvert i 
forhold til berekninger for eit halvår 
sida. 

Energikonsulent Terje Larsen i Na
turvernforbundet hevda at opplys
ninga var sensasjonell. Det tyder at 
gasskraft nå er konkurransedyktig 
med vasskraft. Han meinte at det må 
vera eit samspel mellom vasskraft og 
gasskraft. Eit gasskraftverk kan ta 
toppane i kraftetterspørselen om vinte
ren, større toppar enn det som i dag 
kallast «tørrårssikring» . Vasskraft blir 
bygd for å leverast med heile 99,60/0 le
veringssikkerhet om vinteren. Samspe
let mellom gasskraft og vasskraft gjer 
det nødvendig å la gasskrafta ta større 
delar av sikringa mot tørre år, under
streka Terje Larsen. 

Opplysningane Brunborg ga sto i 
sterk kontrast til kva olje- og energimi
nister Kåre Kristiansen's personlige 
sekretær, Anne Liv Reistad, sa på se
minaret. Ho meinte at gass ikke redu
serer behovet for å få fram vannkraft
prosjekter i perioden fram mot år 
2000. Imidlertid ga ho og uttrykk for 
at gasskraft er eit meget interessant 
perspektiv i norsk energiforsyning. 
Sjølv om det berre kan utgjera eit lite 
element i norsk gassavsetjing, vil det 
kunne ge eit nyttig bidrag til den in

nanlandske kraftdekninga i framtida, 
hevda Anne Liv Reistad. 

I debatten vart det tatt til orde for å 
sikre energiberdskapen ved å bygge 
gasskraftverk som tørrårssikring, i sta
den for store magasin som øydelegg 
restane av vår vassdragsnatur. 

Stabilisering av energiforbruket 
Eivind Dahle, som tidlegare har 
arbeidt i Gruppa for ressursstudier, be
nekta at det er ei naturlov at økono
misk vekst krev vekst i energiforbru
ket. Undersøkingar viste at energifor
bruket pr. produsert einheit har vorte 
halvert i dette hundreåret. Dahle peik
te på tre vegar å gå for å stabilisere 
energiforbruket: 

- teknologisk nyvinning 
- endring i næringspolitikken 
- redusert økonomisk vekst. 

Samla plan 
Jostein Ohm frå Miljøverndeparte
mentet orienterte om forslaget til 
Samla plan for vassdrag, som skal opp 
i Stortinget i vår. 

Politikarane glimra dessverre stort 
sett med sitt fråver. Storti:lgsrepresen
tant Magnar G. Huseby (h) kunne 
imidlertid opplyse at han trudde 
Kommunal- og miljøvernkomiteen 
ville slutte seg til prinsippa for Samla 
plan. 

Arbeidsformer 
På møtet vart det lagt opp til ein liten 
debatt om våre arbeidsformer. Jakob 
Lagercrantz frå Greenpeace i Sverige 
var til stades og orienterte om deira ar
beid . Om dei kom til å etablere kontor 
i Norge, ville dei mest jobbe med inter
nasjonale saker, trudde han. 

Frå Naturvernforbundet vart det 
presisert at dei ikkje kan bruke eller 
støtte ulovelege aksjonsformer. Dei 
fleste ville likevel ønskje Greenpeace 
velkommen til Norge, og trudde at det 
ville styrke miljøvernet ved at dei ar
beider på kvar sin måte og dermed ut
fyller kvarandre. 

NB 

Gassfeltet TroU inneholder alene 
mer energi enn summen av den 
energien vi har tatt ut av vannkraft 
fra århundreskiftet og fram til i 
dag. 

De gassmengdene som til nå er 
påvist på norsk sokkel er nok til å 
dekke Norges energibehov i hundre
vis av år. 

I dag eksporterer vi årlig gass
mengder som er litt større enn vår 
årlige vannkraftproduksjon. 

SAK 

Samarbeidskontoret for frittståande 
vassdragsvemgrupper (SAK) hadde 
årsmøte under energiseminaret i Rin
gebu. SAK er felleskontor for vass
dragsverngruppene, og har sete i Oslo. 
Kontoret skal samordne arbeidet til 
gruppene, spre infonnasjon til dei, og 
vera deira talerøyr overfor politikarar 
og administrasjon i Oslo. SAK gir ut 
bladet Vassdragsvern, som blir spreidd 
til alle interesserte, politikarar, departe
ment og fleire. 

Adresse: 
SAK, Grensen 8, 0159 Oslo l 
nr. 02-11 32 48 
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Redd Laksen! - var temaet for 
en pressekonferanse som Direk
toratet for naturforvaltning nylig 
arrangerte i Trondheim. For den 
som lever i en landsdel hvor 
man daglig hører om den even
tyrlige utviklinga innen lakse
oppdrettsnæringa var temaet 
kanskje litt overraskende. Reali
teten er imidlertid at flere fakto
rer truer de naturlige laksebe
stander i mange elver, ja i elve
ne på Sør-landet er den allerede 
utryddet. 

Mange trusler 
Den sure nedbøren har gjort størst 
skade. Det er heller ikke bare yngelen 
som blir drept av surheten, men også 
de voksne fiskene mister motstands
kraften og blir lettere rammet av syk
dom. Men det finnes også andre trus
ler. Fisket til havs og i fjordene er idag 
så intensivt at det går ut over bestan
den. Dessuten frykter forskerene at 
oppdrettsnæringen kan få store konse
kvenser for vill-laksen. Det er faren for 
smitte av sykdommer fra oppdrettsan
legg og forandringer av arveanleggene 
til de forskjellige laksestammene som 
en er spesielt opptatt av. For å bøte på 

dette og for å prøve å øke avkastnin
gen på fisket, setter Miljøverndeparte
mentet og Direktoratet for naturfor
valtning nå igang et større forsknings
prosjekt: Havbeiteprosjektet. 

laks på avveier 
Nest etter den sure nedbøren regner en 
fra forskerhold havbruk som en av de 
største truslene mot de naturlige lakse
bestandene. Prof. Harald Skjervold, 
som er formann i Havbeiterådet for 
laksefisk, regner med at det i 1985 unn
slapp en million laks fra oppdrettsan

. legg, og at en del av denne laksen med 
tida vil gå opp i lakseelvene og gyte 
der. Fordi denne laksen kan ha svært 
forskjellig genemateriale fra stamlak
sen i elva (smolten kan være importert 
fra Island, De britiske øyer eller øster
sjøen) fryter han at dette kan svekke 
vill-laksens levedyktighet. Hver lakse
stamme er nøye tilpasset sin bestemte 
elv, og en for sterk innblanding av 
«husdyr» kan f. eks. svekke mot
standskraften overfor sykdommer. 

Genbank 
For å sikre oss muligheten til å gjen
oppbygge en laksestamme som står i 
fare for å dø ut, oppretter nå Direkto
ratet en genbank for norske laksestam
mer. Førstkommende og neste høst hå
per en å få dypfryst melke fra stamfisk 

i alle landets lakseelver. Dette vil gjøre 
det mulig for oss å få tilbake dagens 
stammer en gang i fremtiden om vi 
skulle ønske det. Røroskua og andre 
«eliminerte» storferaser er forlengst 
havnet i en slik genbank. 

Gjennom et forskningsprogram skal 
en også «overvåke» utviklingen i gen
materiellet i våre ville laksestammer 
for å se om det blir vesentlig forandret 
i tida framover. Skjervold sa også at vi 
øyeblikkelig bør stoppe all smoltim
port, både p.g.a. faren for at en fører 
med seg sykdom og fordi vill-laksen 
blir truet av de fremmede laksestam
mene. 

Havbeite 
Havbeiting, eller kulturbetinget fiske, 
går i korthet ut på at en setter ut lakse
unger (smolt) i elva. Disse drar til havs 
og beiter seg feite der. Når de blir 
kjønnsmodne drar de tilbake til opp
vekstelva, hvor utsetterene står klare 
for å høste det de har sådd. Havbeiting 
ser altså ut til å være god ressursutny
telse. 

Vi har over 100 års tradisjon for 
slikt kultiveringsarbeid i Norge, og 
mye av laksefisket idag er faktisk kul
turbetinget fiske, fordi det årlig settes 
ut 353 000 smolt som følge av pålegg 
etter vannkraftutbygging. I østersjøen 

Tekst Jens Chr. Hiort Foto: Lars P. Hansen 
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settes det ut mer smolt for å kompen
sere for virkningene av vannkraftut
byggingene enn det som produseres na
turlig. 

Det nye nå er at man ser havbeiting 
som en mulighet til ikke bare å kom
pensere for nedgang i naturlig produk
sjon, men til å øke produksjonen ve
sentlig. Dette har vært gjort med stort 
hell i det nordlige Stillehav . Der har 
både Sovjet, Japan, Canada og USA 
omfattende utsettingsprogram som har 
økt fangstmengden betraktelig. For at 
dette skal være lønnsomt må en imid
lertid produsere smolt billigere enn 
idag, f. eks. ved å ta i bruk dammer til
knytta en liten elv eller bekk, og som 
ligger i spesielt gunstige miljøer. En 
kan da slippe alt det avanserte tekniske 
utstyret som trengs til smoltproduk
sjon i dag. 

Utsettingsprosjekter 
Smoltens overlevelsesevne er også av
gjørende for lønnsomheten ved hav
beite. For å prøve utsettingsmetodene 
under forskjellige vilkår, har en valgt 
ut åtte forskjellige vassdrag fordelt 
over hele landet. Det er små og store 
vassdrag, i sure og kalkede vassdrag, i 
elver med og uten naturlig produksjon 
av laks osv. I de vassdragene som har 
egen laksestamme er det yngel/smolt 
fra denne som brukes for utsetting. 
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Naturvern, rimeligere enn å 
utbedre skader etterpå 
I elva Audna i Vest-Agder, som i likhet 
med andre elver på Sør- og Vestlandet 
er tom for laks p.g.a. sur nedbør, har 
man brukt omlag en mill. kr. på kal
king. Her vil man prøve å få tilbake 
produksjonen i elva ved å sett ut 6000 

Fotointeressert? 

Naturinteressert? 

Midt i blinken for deg! 

42 norske naturfotografer med 
55 flotte fargebilder og 
sorti hvitt-bilder. 
Redigert av den kjente 
naturfotografen 
Jon østeng Hov. 

Kr. 240,- inkl. ffi.V.a . 

i bokhandelen. 

STRINDHEIM TRYKKERI's 

FORLAG 


Postboks 41 -7001 Trondheim 


laksesmolt. Naboelva Lynga, som ikke 
er kalket, får like mange smolt for å 
sammenligne virkningene. Med utset
tingsutgiftene blir det fort mer enn mil
lionen for å rydde opp i denne elva. 
Teller en opp døde elver langs kysten, 
skulle dette bli en anselig regning. Blir 
den presentert forurenserne? 

. led(.\gs (.\perilif
2. JU gasll'l. 
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FOfO: Kari Horn. 

Mølen fuglereservat truet 

Mølen fuglefredningsområde og Fugløyrogna naturreservat trues 
av et forslag om tømming av store mengder urenset kloakkvann i 
det sentrale verneområdet. Dette er et nytt eksempel på at de smu
ler av vern og fredning vi har maktet å oppnå i vårt land, søkes ut
hulet og ødelagt. Det nye i denne saken er at Universitetets Old
saksamling, selv en kultur- og verneinstans, stiller seg velvillig på 
naturødeleggernes og forurensernes side. 

Mølen fuglefredningsområde i søndre 
Vestfold ble opprettet ved kongelig re
solusjon 2. oktober 1981. Formålet 
med fredningen er 

« ... å verne om et rikt og interessant 
fugleliv og bevare et viktig trekk- og 
overvintringsområde for vannfugl, 
spesielt av hensyn til overvintrende 
dykkender». 

Fuglefredningsområdet er egentlig 
en utvidelse av Fugløyrogna naturre
servat fredet tidligere. På grunn av 
skipsfart og forurensning fra Pors
grunn/Skien-området ligger hele ver
nefeltet i en sterkt utsatt sone. I verne
bes.temmelsene heter det bl.a. at 

«Det må ikke iverksettes tiltak som 
kan endre de naturgitte produk
sjonsforhold eller forringe fuglenes 
livsmiljø, herunder ny innføring av 
kloakk eller andre konsentrerte for
urensningstilførsler ... » 

U renset kloakk fra 5500 
Brunlanes kommune, der reservatet 
lig.ger, har lerrge planlagt et større klo
akkanlegg for vestre Brunlanes og med 
en kapasitet beregnet til ca. 5500 men
nesker. Bortsett fra slamavskilling er 
det hensikten å slippe kloakkvannet 
urenset ut i havet. 

Kommunens plan er at slamanlegget 
skal plasseres i utkanten av Nevlung
havn og med dumping av vanl)et i ha
vet utenfor. Nevlunghavns befolkning 
har protesterrmot dette og isteden fått 
utarbeidet en alternativ plan der slam
anlegget foreslås plassert på Mølen 
Forrrunnefelt og med tømming av det 
urensede kloakkvann midt i det sentra
le fuglefredningsområdet, og kloss ved 
Fugløyogna naturreservat. Med tre 
mot to stemmer har kommunens tek
niske utvalg godkjent forslaget med 
visse forbehold. 

Oldsaksamlingen svikter 
Universitetets Oldsaksamling, som eier 
Mølen Fornminnefelt, har sagt klart 
nei til å ha slamanlegget, men har sagt 
ja til at man kan grave ned selve klo
akkledningen over Oldsaksamlingens 
område! Uten denne tillatelse vil det 
være umulig å realisere tømmingen av 
flere hundre tusen liter urenset kloakk
vann pr. døgn i det sentrale fuglefred
ningsområdet. 

At Universitetets Oldsaksamling, 
som selv er helt avhengig av fredlysnin
ger og respekt for sine fornminner, vil 
være behjelpelig med å ødelegge et 
fredslyst fuglereservat, høres kanskje 
utrolig for natur- og fuglevenner. 
Ikkedesto mindre er det en kjennsgjer
ning. 

Riktignok er det bare regjeringen 
som i statsråd kan fatte vedtak om å 
endre fredningsbestemmelsene og der
ved ødelegge fuglefredningsområdet, 
men den psykologiske virkning av at 
Oldsaksamlingen vil stille fredlyst 
grunn på fornminnefeltet til disposi
sjon for kloakkplanens gjennomfø
ring, er uhyggelig. Så svakt som mange 
vernesaker står blant politikerne, vil 
Oldsaksamlingens velvillighet lett 
kunne oppfattes dithen at det ikke er 
så nøye med å håndheve vern og fred
lysninger. 

Av Adolph Denis Horn 
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Mølen bør skånes 


Arne Emil Christensen,besty
rer ved UniversitetetS Oldsak
samling, Svarer Adolph Denis 
Horn. . . 

Mølen er ett av landets mest betyde
lige kulturminner, og Universitetets 
Oldsaksamling har i en årrekke ar
beidet for vern av gravrøysene og 
landskapet rundt dem. Da feltet i 
1930-årene ble kjøpt inn, var det · 
blant annet fot å få stoppet et pukk
verk som tok stein i området. Uni
versitetets Oldsaksamling har i før
ste omgang sagt kategorisk nei til 
inngrep i fornminneområdet i for
bindelse med · kloakkplanene, der 
det blant annet var lagt en slamav
skiller rett ved gravrøysene. Under 
befaring på Mølen 26/81985 ble det 
drøftet flere alternative løsninger. 
En av disse gikk ut på å legge slam
avskilleren godt vekk fra fornmin
nefeltet, (ca. 500 m fra nærmeste 
fortidsminne). Forslaget innebærer 
at ledningstraseen på Universitetets 
Oldsaksamlings grunn vil bli ca. 40 
m lang. Oldsaksamlingen har sagt 
seg villig til å vurdere dette alterna
tiv, dersom ingen andre muligheter 
jinnesutenom · Mølenområdet. Av
gjørelsen for eller imot vil bli fore.
tatt når eventuell søknad fra Brun
lanes kommune foreligger. Saken 
vil da bli vurdert i Oldsaksamlin
gens fornminneutvalg. . . 

Ved befaring~ vurderte Univer
sitetets Oldsaksamlings represen
tanter saken på grunnlag av Kultur
minnelovens . bestemmelser, der vår 
kompetanse og vårt forvaltningsan
svar ligger. Oldsaksamlingens prin
sipale syn er at kloakkanlegget ikke 
har noe på Mølen å gjøre, men i yt
terste nødsfall er det ikke antikva
risk grunnlag for å nekte graving og 
gjenfylling av 40 m grøft 500 m fra 
nærmeste foniminne. Det er en klar 

. forutsetning at det graves skånsomt 
og at Universitetets Oldsaksamling 
overvåker arbeidet, hvis det noen
sinne blir aktuelt. Fuglereservatet er 
en meget vektig grunn til at kloakk
anlegget må plasseres annensteds, 
men Oldsaksamlingen har som for
valtningsorgan etter Kulturminne
Ioven ikke myndighet og kompetan
se i den del av sakskomplekset. . 

Vår 

Sissel Gjersum 

Det blåner. 

Det blåner over skog og ås. 

Det lyser blåveisøyne nede i mørket. 

Noen lyse, muntre, noen som i dype tanker. 

Det rører seg i maurtua, det høres muntre 

knis fra hestehovs-soler, det flagrer 

gule sommerfugler over hvite rester av snø. 

Huggormen kveiler seg sammen i solvarmen, 

det renner 

friske bekker i den myke jorden. 

Treet strutter av silkemyke gåsunger, 

over himmelen seiler veldige, hvite skyer. 

Det er vår. 


AKSION 

REKLAMEFRI 

POSTKASSE 


15 kilo reklame-trykksaker dyttes støtte aksjonen får postskassemer
hvert år i postkassene til 1,2 mill. ker og aksjonsmateriell for kr. 20,
norske husstander. Noen har sett fra 
seg såpass lei på dette at de har tatt STOPP REKLAMEN 
initiativet til en aksjon som har til Boks 1755 
formål å stanse denne flommen av 1601 Lundheim 
uønsket reklame. Den som ønsker å Postgiro 4376869 
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Sissel Gjersum 

FUGLETREKKET 
Hver vår trekker millioner hjemme. Enten er det den 
av fugler fra Syden og opp samme linerlen som hadde Bokfinken 
til Norge. Det er ingen til Ved Oslo dukker linerlen rede her i fj or, eller det Bokfinken hører også til 
feldig reise de drar ut på, opp i løpet av de første da kan være en som ble klek de tidlige trekkfuglene. 
avreisen er ved en bestemt gene av april, litt før på ket ut her sist sommer. De Fra slutten av mars og ut
dato og ankomsten her er Sørlandet og litt senere første dagene etter ankom over i april kommer de 
ganske fast, bare litt av lenger nord. Da har denne sten virker det nesten som trekkende i store flokker. 
hengig av om våren er sen lille elegante tassen fløyel linerlene liker å vise seg De kommer hovedsakelig 
eller tidlig. fra Sudan eller Egypt og frem. Det ville i hvert fall fra Storbritannia, men det 

På en eller annen måte sett ganske meget av ver ikke være rart om de var er også noen som kommer 
må trekkfuglene ha et for den, men den stopper ikke litt stolte etter en slik helt i fra Spania, mens an
hold til geografi som er før den sitter på skorstei bragd, - vi gjør sikkert dre igjen overvintrer langs 
helt forskjellig fra det vi nen nettopp der du bor, ikke noe galt om vi hilser kysten i Syd-Norge. Først 
har. På høsttrekket er det for det er her den hører dem velkommen tilbake. kommer hannene, de slår 
ungfugler som ikke har seg ned på samme sted år 
vært på trekk før, som etter år og begynner straks 

Foto: Thomas Bøhn samles i flokk for å fly syd å synge for å vise andre 
over uten å ha med eldre bokfinkhanner at området 
fugler som veivisere, men er besatt, men også for å 
frem kommer de. Ofte kan fortelle at de er ute etter en 
du oppleve at den samme kjæreste. Mange fugler 
fuglen kommer tilbake et har slike revir som er nøye 
ter vinteroppholdet år etter avgrensete områder. Kom
år og ruger i den samme mer det en annen bokfink
fuglekassen. Nå vet vi at hann inn i området blir det 
trekkfuglene som regel kamp, og inntrengeren må 
også bruker det samme som regel trekke seg til
området som vinterkvarter bake. Nest etter løvsange
år etter år. De vender ikke ren regnes bokfinken for å 
bare tilbake til det samme være vår vanligste fugl, så 
området, men holder seg utover våren kan man fak
vinter etter vinter i Syden tisk høre bokfinken synge 
til det samme treet eller over det meste av landet 
busken. nord til Finnmark. 
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Stæren 
Nå er det ikke alle trekk
fuglene som trekker like 
langt. Vi skal ikke langt 
inn i mars før vi har stæren 
her. De fleste kommer da 
fra Storbritannia og 
mange har tilbrakt vinte
ren i parkene i London. 
Det kan være litt aven 
overgang for dem hvis vin
teren ikke gir slipp, men 
setter inn med mere snø. 
Det blir fort knapt med 
mat når bakken er dekket 
av et snølag. Da er det vik
tig å fore med noe som 
monner, gammelt brød 
kommer godt med i slike 
vårkniper. 

Setter vinteren inn for 
alvor, hender det at stæren 
igjen trekker et stykke syd
over og venter til kulden 
gir seg før den igjen trek
ker nordover. Stæren liker 
å ha kontakt med menne
sker. Den finner ofte hek
keplasser kloss innpå hus. 
Den setter seg ofte på mø
net og pistrer og knepper 
av full hals. Stærsangen er 
ikke så lett å beskrive, for 
den kan etterligne omtrent 
alle fugler og låter. Ja, det 
fortelles om en stær som 
fikk et tog til å gå, fordi 
den hermet etter stasjons
mesterens fløyte. 

Utpå sommeren kan du 
se store flokker med stær
unger som flakker om
kring. I juli trekker disse 
ungflokkene til Nord
Tyskland . Der slår de seg 
til ro og venter til overgan

gen september/oktober, 
først da kommer de voks
ne stærene trekkende. 
Sarrunen trekker de så over 
til Storbritannia, men da 
har de lagt om kursen fra 
syd til nesten rett vest. 

Gåtefullt fugletrekk 
Hvordan finner så trekk
fuglene fram til målet? Det 
er en gåte man har lett et
ter svar på lenge. For ca. 
200 år siden mente man at 
fugletrekket gikk til Må
nen, og de som ikke tok 
veien dit, de overvintret på 
bunnen av innsjøer. Det 
var først når man begynte 
med ringrnerking, at man 
oppdaget hva som virkelig 
skjedde. Senere forsøk ty
det på at fuglene brukte 
stjernene til å navigere et
ter. Problemet er bare at 
fugletrekket også foregår i 
overskyet vær uten stjer
ner. 

Nå mener forskerne å ha 
kommet noe nærmere gå
tens løsning. Det er påvist 
noe som kan sammenlig
nes med ørsmå kompass
nåler i hjernen hos fugle
ne. Men fremdeles må vi 
bare konstatere, at noen 
månedere gamle stærunger 
hvert år finner veien på 
egenhånd til ett bestemt 
s!ed ved den Britiske Ka
nal. Her har de aldri vært, 
stedet har de ikke fått be
skrevet, men her stopper 
de og venter til foreldrene 
kommer. 

'I 

l 


l 
I 

Vårslepp 
Hopp og sprett 

og sprut og skvett! 

Sølevann i strie strømmer! 

Grav kanaler med et spett, 

seil avsted på pinne tømmer. 

Bygg en by i nyfødt jord, 

full av vårens hemmeligheter. 

Vann fra tre 

og vann fra bre, 

sølevann i lekespann. 

Spa en demning med en spade 

syng en livlig vårballade. 

Nesa di får nye fregner 

bekkens bredd får grønne bregner 

blad og blomster springer ut: 


Nå er vinter'n slutt! 
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LA FJE LS 

Større sammenhengende arealer av opprinnelig skog vil være en 
sjeldenhet i Norge i løpet aven 10-12 års periode, hevder Olav 
Hjeljord i denne artikkelen. Heljord er førsteamanuensis ved insti
tutt for naturforvaltning, NLH. 

Av Olav Hjeljord 

Noen av våre fineste gjen
værende naturskoger finner vi i 
høyereliggende områder mot 
fjellet. Mange steder har utvik
lingen her gått nær uforstyrret 
av mennesker fra istiden for 
8-9000 år siden og til i dag. 
Dette er derfor naturdokumen
ter av stor vitenskapelig og este
tisk verdi. Det er med beklagel
se en må konstatere at de siste 
skogpolitiske signaler tyder på 
liten forståelse for slike verdier. 

Stortingsmelding nr. 18 (1985) setter 
som målsetting en dobling av årlig av
virkning i skogene våre ved midten av 
neste århundre. Dette forutsetter en in
tensiv skogskjøtsel på de arealer hvor 
det i dag drives et produksjonsskog
bruk. Samtidig skal nye arealer tas i 
bruk for skogreising og avvirkning. 
Denne ekspansjonen skal skje ved at 
takten i byggingen av skogsbilveier 
økes, ved at skogsdriften i vanskelig og 
avsides terreng oppmuntres, ved tre
slagskifte fra lauvskog til granskog på 
Vestlandet og ved gjenplanting av 
gamle hagemarker og slåttenger . 

Virkemidlene for å oppnå dette er 
økede statlige tilskudd finansiert gjen
nom en overføring av midler fra jord
bruket til skogbruket. For 1986 er disse 
overføringene på 75 millioner kroner. 

Om konsekvensene for naturvern og 
friluftsliv sier meldingen lite ut over en 
del generelle formuleringer. Dette er 
oppsiktsvekkende, da det legges opp til 
at naturmiljø og landskap skal utsettes 
for noen av de største inngrep vi har 
opplevd i Norge. 

De nevnte overføringer av midler fra 
jordbruket, hvor vi etter hvert har fått 
en «overproduksjon», er for så vidt 
tankevekkende. Over store arealer vil 
vårt framtidige skogbruk nærme seg et 

åkerbruk: atskilte enkeltbestand med 
et tett nett av veger. Et skogbruk hvor 
årlig avkastning skal fordobles i for
hold til dagens nivå, vil nødvendigvis 
måtte medføre maksimal utnyttelse av 
det aller meste av arealene for produk
sjon av trevirke. Tas ikke de nødven
dige forholdsregler, blir det lite igjen 
til å fylle skogens øvrige funksjoner. 

Verdifull natur går tapt 
Større sammenhengende arealer av 
opprinnelig skog vil være en sjeldenhet 
i Norge i løpet aven 10-12 års periode. 
Mye av granskogen vil da ikke være
naturlig forynget fra stedegent frø, 
men stamme fra et begrenset antall 
foredlede avlstrær i frøplantasjer med 
det tap av tilpasning til stedlig miljø 
dette representerer. 

I et forsøk på å bevare noe av vår 
naturskog for framtiden, er en lands
plan for skogreservater under utarbei
delse . Skal vi sikre muligheten for stu
dier av de naturlige livsfunksjoner i 
skog, bør dette være en oppgave av 
høyeste prioritet innen vår skogfor
valtning. Dessverre vil disse verneom
rådene der de anlegges i lavlandsskog, 
måtte bli relativt begrenset i utstrek
ning. Det er i fjellskogen vi ennå har 

mulighet for å verne større sammen
hengende arealer av naturskog. 

Mye av den høyereliggende skogen 
er avsidesliggende med lav veitetthet 
og har derfor karakter av bortgjemt 
villmark . De monumentale, flere hun
dre år gamle furutrærne, finner vi i 
dag hovedsakelig i fjellskogen. Noen 
steder gir rester etter gamle tiders set
ring interessante kulturminner. 

For dyrelivet representerer fjellsko
gen viktige livsmiljøer. Det gjelder 
særlig arter som er knyttet til gammel 
skog og til avsides, uforstyrrede om
råder. Storfuglen, (tiur og røy) har 
ofte sine beste livsmiljøer i skogen mot 
fjellet. Dette er en art på vikende 
front, fordi den er avhengig av større, 
sammenhengende arealer av gammel 
barskog. Fjellskogen vil derfor kunne 
by sikre leveområder for denne helt 
sentrale fuglen i vår fauna. Kongeørn 
og andre arter av rovfugl finner vi i de 
bratte liene mot fjellet. U gler, og en 
rekke dyr knyttet til gamle tørrtrær og 
vindfall, tilhører også fjellskogen. 
Våre restbestander av store rovdyr, 
særlig bjørn og gaupe har sine kjerne
områder, dvs. hi- og yngleplasser, i 
kronglet og uveisom fjellskog. Egent
lig er dette landskapet å betrakte som 
de siste rester av den opprinnelige nor
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ske skognaturen. 
Deler av fjellskogen har også en 

funksjon som vern for lavereliggende 
produksjonsskog. I de fleste kommu
ner er det angitt en verneskog-grense. 
Etter Skog lovens bestemmelser skal 
avvirkning her bare foretas etter anvis
ning av skogoppsynet, men i dagens 
skogbruk er dette en ubrukt og glemt 
paragraf. 

Tvilsomme tilskudd 
Fjellskog utgjør relativt store arealer i 
Norge. Ifølge Landsskogtakseringen er 
mellom 10 og 20070 av vårt samlede 
barskog-areal fjellskog. Derimot er 
produksjonen liten, anslagsvis 5-10% 
av den årlige tømmertilvekst. Generelt 
er denne skogen av liten økonomisk 
verdi . Kvaliteten er som regel dårlig og 
driftsveiene lange. Som følge av den 
langsomme veksten er det heller ikke 
grunnlag for investeringer for å øke 
produksjonen. 

I skogbruksmeldingen understrekes 
at det er de skogsveiene som er privat
økonomisk ulønnsomme, dvs. gir liten 
eller ingen driftsnetto, som skal priori
teres. Det går videre frem at veipro
sjekter i våre høyereliggende dalfører 
og også de i bratt terreng, skal gis sær
lig prioritet. Med statlige overføringe( 
og avskrivningsordninger kan slike vei
er bygges med svært små kostnader for 
grunneieren. Selv om det ikke sies med 
rene ord, er det klart at dette vil med
føre en forsert avvirkning i fjellsko
gen. Med disse støtteordningene har vi 
i dag knapt såkalte O-områder hvor 
skogbruk ikke kan drives. Og når veien 
først er bygget, har grunneieren en 
tinglyst plikt til å hogge ut skogen i lø
pet aven 8-årsperiode. 

, 

Ved siden av økt avvirkning er økt 
sysselsetting i næringssvake strøk en 
viktig målsetting for de statlige tilskud
dene. En undersøkelse for å vurdere 
denne siste effekten er for tiden i gang 
ved Norges landbrukshøgskole. Fore
løpige resultater fra det valgte forsøks
område, tyder på at de statlige subsi
diene pr. mer-årsverk i skogbruket blir 
høye, i størrelsesorden 100 000 til 
300000 kroner pr. årsverk. I tillegg er 
det skjedd store inngrep i et verdifullt 
naturområde. Det ser heller ikke ut til 
at den samlede avvirkningen øker nev
neverdig. Det som oppnås er at skog
eierne legger driftene fra den lett
drevne skogen over til avsides og van
skelig terreng. 

Generelt kreves det stor lokal erfa
ring for å vurdere hvordan eller hvor
vidt ulike marktyper i fjellskogen lar 
seg forynge md barskog. Flatehogster 
har ofte vist seg mislykket, mange el
dre slike ligger fremdeles snaue for 

skog. I en utredning utført av forskere 
ved det svenske lantbruksuniversitetet 
er konklusjonen at man i dag ikke har 
nødvendige kunnskaper for å forynge 
fjellskogen i større målestokk. 

Fjellskog vernet i Sverige 
I Sverige har man nettopp hatt en om
fattende debatt om forvaltningen av 
fjellskcigene. Den startet da de svenske 
statskogene planla å hogge større are
aler av fjellskog . Denne skogen lå 
ovenfor den såkalte skogdyrknings
grensen. Bølgene gikk høyt i masseme
diene, og saken endte i regjeringen, 
hvor det ble besluttet totalt vern av de 
mest omstridte områdene . Det ble vi
dere sterkt understreket at stor forsik
tighet skal utvises ved hogst i de fjell
nære skogene. Ved disse beslutningene 
ble det for det første lagt vekt på de 
store naturverdier knyttet til fjellsko
gen. Dessuten konkluderte en opp
nevnt fagkomite med at de svenske 
statsskogene ikke kunne dokumentere 
tilfredsstillende gjenvekst etter hogst. 

Også hos oss eier staten store arealer 
av fjellskog, og burde ha et spesielt an
svar for vern. Desverre er realitetene 
heller motsatt. Staten har avviklet mye 
av den lettdrevne skogen, og med de 
nye driftstilskuddene, står skogen i av
sides og bratt terreng for tur. 

Statens skoger er pålagt å drive skog 
etter vanlige bedriftsøknomiske krite
rier. Dette vil si et utpreget storskog
bruk med høy mekanisering og store 
snauhogster . I målsettingen heter det 
riktignok at hensynet til naturvern og 
friluftsliv skal gå foran hensynet til 
økonomisk skogdrift på lavproduktive 
marker, men i praksis er dette blitt en 
ren papirbestemmelse. 

Skogpolitikk er en samfunnssak 
Det beklagelige ved den hogsten vi nå 
kan vente i fjellskogen, er at store ver
dier går tapt i en avvirkning som knapt 
er lønnsom, og hvor gjenveksten av ny 
skog kan være sjansepreget. En samlet 
vurdering tilsier at det må finnes pro
sjekter ute i distriktene hvor tilskud
dene kan investeres til mer nytte både 
for bygdene og for samfunnet som hel
het. 

Det bør snarest lages en plan for 
vern av fjellskog etter mønster av det 
som gjøres i Sverige. Inntil så .er 
skjedd, bør en avvirkning i statens 
skog over visse høydegrenser stoppes, 
og det bør ikke gis statlige tilskudd til 
privat drift for avvirkning over disse 
høydegrensene. 

Etter gjennomlesning av Stortings
melding nr. 18 kan en knapt unngå 
også en videre konklusjon: Utarbeidel
se aven skogbruksmelding er en så vik
tig og mangesidig oppgave at dette 
ikke bør overlates til skogbruksnærin
gen alene. Det bør gjøres aven allsidig 
sammensatt gruppe, slik at også hensy
net til naturmiljø og skoglandskap gis 
en grundig og redelig behandling. Det 
bør være en samfunnssak å sette ram
men for utnyttelsen av det som gir lan
det vårt mye av dets ansikt og sjel. 
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Tegning: Viggo Ree. 

Forslag til Rovdyrplan på bordet: 

Rovdyr i sikringsområder 

• 	 Det bør opprettes sikringsområder for bjørn, jerv og ulv i Norge. 

• 	 Innen sikringsområdene skal artene minst kunne etablere så 
store bestanddeler at levedyktigheten sikres. 

• 	 Når bestandene kommer over et fastlagt nivå, bør det kunne 
åpnes for lisensjakt på bjørn og jerv. Ved lavere bestander bør 
kun skadedyrielling foregå. 

• 	 Bestandsreguleringer bør skje for at skader og konflikter med 
sauehold og reindrift skal holdes på lavest mulig nivå. 

Dette er hovedpunkter i forslaget til 
landsplan for forvaltning av bjørn, 
jerv og ulv, som en arbeidsgruppe ny
lig har overrakt oppdragsgiveren, Di
rektoratet for naturforvaltning. 

Det foreslås seks sikringsområder 
for bjørn, tre for jerv og ett for ulv. En 
rekke økologiske og biologiske fakto
rer bestemmer hvor mange individer 
som nødvendigvis må finnes innen 
disse områdene, for at hver enkelt be
stand skal være livskraftig. 

Som virkemiddel ved bestandskon
troll mener arbeidsgruppen at lisen
sjakt på jerv og bjørn bør innføres. 
Dette betyr at det kan bli åpnet for jakt 
på helt bestemte vilkår når bestandene 

enten innenfor eller utenfor sikring
sområdene har passert den foreslåtte 
minimumsbestand. 

Bjørn 
Det fremmes forslag om å opprette sik

ringssoner for bjørn følgende steder: 

Finnmark med minimum 30 bjørner. 

Indre Troms -»- 40 bjørner. 

Nordland/Nord

Trøndelag -» 50 bjørner. 

Hedmark -» 50 bjørner. 

Telemark/Aust-

Agder -» 30 bjørner. 
Hordaland/ 
Sogn -» 20-30 bjørner. 

Et viktig siktemål med landsplan
forslaget er å sikre levedyktige stam
mer av bjørn i tilknytning til noen av 
de områdene hvor en i dag har de beste 
bjørnestammene. Disse områdene til
hører ikke de deler av landet som har 
den høyeste og mest intensive beiteut
nytteise av sau. 

Forslaget medfører ikke at det blir 
fritt fram for lisensjakt utenfor sik
ringsområdene. 

Man mener det bør fastsettes mini
mumskrav til bestandene utenfor sik
ringsområdene, og at det ikke bør vur
deres iverksetting av lisensjakt før 
disse minimumsbestandene er opp
nådd. 

Vassfaret er kanskje det mest kjente 
bjørneområdet i Norge. De dyr som 
eventuelt finnes innenfor reservatom
rådet vil være totalfredet. Det blir 
imidlertid ikke foreslått et sikringsom
råde for bjørn rundt Vassfaret, da 
konfliktene med sauehold for bjørn 
kan bli store dersom en her skulle sikre 
levedyktig stamme. Det blir heller ikke 
foreslått at det leges ut til sikringsom
råde rundt den foreslåtte nasjonalpark 
i Reissa i Troms. 

Ifølge landsplanforslaget bør saks
gangen for å vurdere om det skal gis 
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fellingstiIlteise på slagbjørn, bli enk
lere. Fylkesmannen bør gis myndighet 
til å avgjøre om det skal gis fellingstil
latelser utenfor sikringsområdene. 
Innenfor bør denne myndigheten til
ligge Direktoratet for naturforvalt
ning. 

Jerv 
Det fremmes forslag om at det oppret

tes sikringsområder for jerv følgende 

steder: 

Indre Troms med minimum 40 jerver. 

Dovre

Rondane -})- 25 jerver.

l- Reisa -})- 15 jerver. 

En enstemmig arbeidsgruppe fore
slår videre at det søkes å bevare en be
stand av jerv omlag på dagens nivå i 
Sylene - Femunden, gjennom et sam
arbeid med Sverige. 

Sett i forhold til skadene på sau, vil 
det være viktig å unngå at jerven etab
lerer fast bestand i våre vestnorske og 
sør-vestnorske fjellstrøk. Samtidig bør 
bestandsutviklingen av jerv i resten av 
landet holdes under kontroll. Sett i 
forhold til skadene på tamrein og sau 
bør jervestammen i Indre Troms redu
seres i forhold til dagens nivå, heter det 
i forslaget til forvaltningsplan for rov
dyr. 

Forslaget innebærer totalfredning 
av jerv innenfor grensene av sikrings
områdene, så lenge bestanden er lavere 
enn den foreslåtte minimumsbestand. 
Lisensjakt bør vurderes når bestanden 
er høyere enn det 'foreslåtte minimum. 
Dette er hovedregelen også når det 
gjelder jerv, men også her åpnes det 
for unntak: 
- En kontrollert felling av skadedyr 

bør være tillatt selv om bestanden er 
lavere enn den foreslåtte minimums
bestanden, men dette bør bare skje i 
de tilfellene hvor skaden er betyde
lige, ifølge landsplanforslaget. 
Arbeidsgruppas flertall mener at en 

bør opprettholde forekomster av jerv i 
de indre fjellstrøk i Nord-Norge, Trøn
delag og Østlandet, uten at det her 
etableres spesielle sikringssoner . 

På Østlandet, vest for Gudbrands
dalen, Vestlandet og Sørlandet, bør 
det etter arbeidsgruppas mening åpnes 
for lisensjakt. 

Når det gjelder området fra Trond
heimsfjorden - Stjørdalsføret og nord
over til og med Nordland fylke, ønsker 
flertallet å åpne for lisensjakt når be
standen teller mer enn 25 dyr. 

Lisensjakt utenfor sikringsområ
dene i Troms og Finnmark, kan bli ak
tuelt når vinterbestanden i disse to fyl
kene tilsammen teller over ca. 15 dyr. 

Ulv 
Det foreslås opprettet et sikringsom
råde for ulv i Skandinavia med basis i 
de norske/svenske grensetraktene i 
Hedmark-Østfold/Varmland. 

Nærmere fastsetting av grensene for 
et slikt område, bør utstå til en forvalt
ningsplan utarbeides i samarbeid mel
lom norske og svenske viltmyndig
heter. 

Ulvebestanden i de norsk/svenske 
grensetraktene i Sør-Norge ble vinte
ren 1984/85 vurdert til 4-8 dyr. I 1985 
ble det født et kull på 5-7 valper i dette 
området, men den voksne tispa ble 
skutt i juli 1985. Dette er den eneste 
kjente familiegruppa av ulv i Skandi
navia. Den skandinaviske ulvestam
men må i dag vurderes som direkte 
truet, samtidig som de siste års yngling 
gir et visst grunnlag for å tro at arten 
kan reddes fra utryddelse, heter det i 
forslaget til landsplan for rovviltfor
valtning. 

Arbeidsgruppa mener ellers at ulven 
fortsatt bør være totalfredet i hele lan
det, men det bør søkes å unngå at den 
etablerer reproduserende bestander 
utenfor sikringsområdet. Det bør der
for gis fellingstillatelser utenfor sik
ringsområdet dersom . det kan doku
menteres at ulv i vesentlig grad gjør 
skade. 
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Generalsekretær Paule om Rovdyrplanen 

Holder ikke mål 

Naturvernforbundet har lagt det ferske forslaget til Rovdyrplan un
der lupen, og vil i løpet av våren avgi en grundig uttalelse i forbin
delse med høringsrunden. Imidlertid ønsker «Norsk Natur» å 
bringe noen spontane reaksjoner på planens prinsippielle sider. 
Og hva er da mer naturlig enn å banke på døren til generalsekretæ
ren? 

- Torbjørn Paule, kan du akseptere 
prinsippet om sikringsområder for 
bjørn, jerv og ulv? 

- Vi må sammenligne forslaget med 
dagens situasjon. Nå er i realiteten hele 
Norge et sikringsområde hvor de 3 ar
tene i prinsippet ikke er jaktbare. Det 
nye forslaget innebærer at dette blir 
pulverisert til noen områder her og 
der. Etter min oppfatning er det derfor 
klart at disse artene kommer dårligere 
ut enn ved den ordningen vi har nå. 
Dyra får heller ikke full beskyttelse 
innenfor sikringsområdene, også her 
åpnes det for lisensjakt dersom bestan
den viser seg å bli høyere enn det fore
slåtte minimum. 

- Disse minimums-nivåene er fast
satt ut fra økologiske og biologiske 
kriterier, og det hevdes at de er høye 
nok til å sikre livskraftige stammer. Er 
du enig i denne vurderingen? 

- Ikke ubetinget. Det er en stor man
gel ved forslaget at ikke også andre 
faktorer er tatt med i beregningen. Jeg 
tenker spesielt på tungturisme, areal
bruk og inngrep som kan fortyrre mil
jøet i sikringsområdene. Dette kan 
føre til at dyr trekker til andre steder 
hvor de så å si blir «fritt vilt». Det er 
derfor opplagt galt å etablere sikrings
områder uten samtidig å innføre re
striksjoner på menneskelig aktivitet og 
ferdsel i disse områdene . Bl.a. fordi 
dette ikke er gjort, er de foreslåtte ni
våer for bestands-størrelse sannsynlig
vis altfor lave. 

- Men nå kan det vel ikke sies at vil
tet blir fullstendig fredløst utenfor sik
ringsområdene? 

- Nei, selvsagt ikke. Men det skal 
altså åpnes for lisensjakt utenfor de 
fredete plettene. Det innebærer ikke at 
en tar sikte på total avskytning, men vi 
har egentlig ingen garanti for at så ikke 
vil skje. Jeg tipper det ikke skal mye til 
av skader på beitedyr før det blir gitt 
jaktlisens. 

- Mener du at de foreslåtte områ

dene er store og mange nok til å sikre 
levedyktige stammer av våre store rov
dyr? 

- Dette er et spørsmål Naturvernfor
bundet må vurdere nøye. Personlig er 
jeg for bjørnens vedkommende, sterkt 
i tvil om de foreslåtte 6 områdene er 
tilstrekkelig til å opprettholde en be
stand på 300 dyr som et flertall i utval
get går inn for . 

Ser vi på jerven, er det den som 
kommer dårligst ut med bare tre sik
ringsområder hvorav to i Troms. Jeg 
regner det for innlysende at NNV vil 
kreve både flere og større sikringsom
råder for jerv. 

Vi har ikke lov til å glemme at vi har 
ratifisert Bern-konvensjonen som kre
ver vern av ville dyr og deres naturlige 
leveområder. I denne sammenheng be
tyr det at vårt utgangspunkt må være 
jervens naturlige leveområder - og 
ikke beitedyras. Fordi Norge er ett av 

få land som overhode har jerv, har vi 
også et spesielt stort ansvar. 

Når det gjelder ulv, har vi neppe 
flere enn 6-8 individer igjen i grense
områdene til Sverige. Utvalget har ikke 
fastsatt grenser for noe sikringsområde 
for ulven, men antyder ett i de 
norske/svenske grensetraktene i Hed
mark/Østfold. Dette er for dårlig. 
Skal vår ulvestamme overleve er vi 
bl.a. avhengig av at ulv vandrer inn fra 
Finnland . Følgelig må området utvides 
betraktelig, og det må innledes samar
beid med de finske myndigheter, ikke 
bare med de svenske slik utvalget har 
foreslått . 

- I Naturvernforbundet må en vel 
regne med ganske hard motbør fra bei
tedyrholderne i tida framover. Hva har 
vi å møte dem med bortett fra å argu
mentere for vårt prinsipielle syn? 

- Vi vil f. eks. framholde at det slip
pes 2,4 mill. sauer på beite hvert år. A v 
disse omkommer ca. 100 000 dyr av 
ulike årsaker. 3 400 av disse - 3,4070 
regnes tatt av rovdyr. Vi er - og det 
burde beitedyrholderne også være 
mest opptatt av det virkelig store tapet: 
de 96,6%, hvordan kan vi få redusert 
dette høye tallet? Etter min oppfatning 
kan gode løsninger på dette problemet 
oppnås ved å få til mer effektive til
synsordninger. Som en følge av slike 
ordninger ville en også kunne redusere 
beitedyrtap som skyldes rovdyr. Ellers 
må vi sammen med beitedyrholderne 
arbeide for å bedre kompensasjons- og 
erstatningsordningene. 

På Edvin Thorsons fjellgård i Hallingdal er u/ven menneskets beste venn . 

Foto: Pål Bugge. 
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Fredag 28. februar i år slapp 
ulven for alvor til i NRK, i pro
gramposten «Du verden, for 
en natul"», som er et forum for 
mange slags stemmer fra og 
om og for naturen. 

Den som slapp ulven løs var kom
ponisten Egil Kapstad, i urfremfø
ringen av komposisjonen «ULV», 
fantasi for ulvestemmer , slagverk, 
tangentinstrumenter , fiolin og 
fransk horn. 

Komposisjonen, der ulven så å si 
spiller førstefiolin, bygger på auten
tiske opptak av lydytringer fra vilt
levende ulv i Hedmark. Det man 
lærer, når man hører Egil Kapstads 
ulvefantasi, er at ulven er noe mer 
enn hva folk flest tror den er - den 
er også musikk. Og man oppdager 
hvor sterkt musikken kan formidle 
naturopplevelse (øret er et godt 
mottakerapparat!), og dermed også 
forståelse for natur. 
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Naturvernet må ta mange midler i 
bruk om det skal nå fram. Med sin 
ulvefantasi har Egil Kapstad vist oss 
at musikken er et av dem. Komposi
sjonen er tilegnet Norges Natur
vernforbund. Det er en ære for for
bundet - men også en forpliktelse. 

Ragnar Frislid. 
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På mine 
vandringer 

i skog og mark og langs endeløse stren
der, er det få eller ingen som jeg føleret 
slikt intimt vennskap med som de 
staute hettemåkene. Og det er gjensi
dig! 

- Vær hilset Laurus ridibundus! hil
ser jeg ærbødig . . . og denne prakt
fulle fuglen kruser sitt røde nebb i et 
sjarmerende smil. A v og til blunder 
den også . .. skøyeraktig. For er det 
noe som er karakteristisk for disse 
mine venner, så er det deres humoris
tiske sans. 

Særlig er det en jeg setter uhyre pris 
på. Han ynder å kalle seg Reidar etter 
en eggsamler han tok rotta på i 82. 
Han er kanskje litt forsoffen til måke å 
være. Tar seg gjerne en halv øl og flyr 
med damer. Men i hans fjærkledde 
bryst banker et varmt og djervt hjerte. 

Det er ikke få ganger vi har sittet 
side ved side mens solen vasser blodrød 
i horisonten og langstrakte skygger sni
ker seg inn over land. 

I slike stunder kan vi sitte sammen i 
timer. Nippe til en øl i harmonisk still
het. Kanskje veksler vi et el/er annet 
megetsigende blikk når andre fjærkre 
haster hjem til reiret, nervøse for å bli 
skjelt ut av fruen. 

Sånt bryr ikke Reidar seg om. Han 
tar den tiden han trenger. Klok av 
skade vet han at øl skal nytes i ro og 
mak. 

Først når naften er et faktum, kom
mer han seg på vingene og setter til 
havs. Litt vindskjev i føringen setter 
han kurs vestover. Idet han er i ferd 
med å gå i ett med det nattsvarte havet, 
kan jeg høre han raper . .. friskt og 
støyende. 
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YAP-kultur og grønne tanker 

Av Berit Fougner Gyllstrøm 

En naturverner gjør seg så mange rare 
tanker i disse Y AP- og børs-tider. Dag
lig ser vi bilder av unge, fremadstor
mende mennesker, kledt i siste mote og 
med stresskofferten trofast dinglende i 
hånden, på vei til eller fra viktige mø
ter. De smiler til oss fra reklamebrosjy
rene som vår stakkars postkasse blir al
deles skakk av. I avisenes lørdagsport
retter kan vi lese intervjuer med selv
sikre og vellykkete unge mennesker 
som framstår som positive represen
tanter for «de unge av i dag». De stor
mer fram på en bølge av medgang og 
selvtillit, godt hjulpet av tidens kjæling 
med pågående og ivrige unge menne
sker som VIL noe her i livet ... 

Selv pusler vi rundt i gamle fløyels
bukser med lapp i baken, gummistøv
ler med hull i og skaut på hodet og lu
rer på hva som er i ferd med å skje. 
Unge YAP'er sitter på Oslos in-kafeer 
og drøfter svingningene på børsen, 
mens vi tusler til fjøset under en stjer
neklar himmel for å fOre våre ullpro
duserende firbente venner. 

Vi tar med oss 4-åringen ut på tunet 

en kveld senhøstes og stirrer opp mot 
den klare himmelen, og vi lytter til de 
trolske ropene fra hubroen oppe i 
skogkanten. Vi stirrer betatt på alle 
småfuglene som krangler om maten på 
brettet utenfor kjøkkenvinduet, mens 
katten sirkler rundt i buskene og aldri 
lærer at fuglene er for raske for henne. 
Om vinteren har vi stadig besøk av 
både Mikkel, elg og rådyr ute på jor
det, og om sommeren tripper hønene 
på tunet og titter engstelig opp mot 
himmelen for å forsikre seg om at ikke 
hauken er etter dem. 

Vi her oppe i nærheten av fjellet - vi 
ser, vi lytter, vi sanser, og vi funderer. 
Vi grubler både sent og tidlig på hva 
som er i ferd med å skje. Vi grubler på 
vegne av våre barn. Vi grubler på 
vegne av den sårbare naturen vi lever i. 
Vi grubler på vegne av miljøsaken. 
Den seiler såvisst ikke i medvind. Vi 
grubler - hva er det vi naturvernere 
gjør galt? Hvorfor er ikke naturvern 
«in» ? 

De unge framadstormende VIL noe, 
får vi stadig høre. Men vi da? VIL ikke 

vi noe, da? Å, om vi gjør. Det er vel 
bare det, at viljen vår er så brysom. 
Den skaffer ingen penger i statskassa, 
og den øker ikke konkurranse-evnen. 
Dessuten er den egnet til å skremme 
folk ellere gi dem skyldfølelse - og den 
slags vilje er det ingen som er interes
sert i. 

Vi sier til oss selv at det viktigste er 
hva vi GJØR, og at vi prøver å lære 
ungene våre å bli glade i og få respekt 
for naturen. Vi trøster oss med at det 
finnes da et miljøverndepartement, 
forskrifter, reglementer og SFT, og at 
tilstandene ennå ikke er så ille her i lan
det som ute i den store verden. Men vi 
kan ikke slå oss til tåls med dette. Så vi 
drar ut på bygda og legger vervebrosjy
rer i postkassene. Vi skriver innlegg 
på innlegg i lokalpressen. Vi står på 
stand på messer, vi klistrer «Stopp sur 
nedbør»-merker på bilen, og vi drar 
med jutebager i butikken, fordi vi ikke 
vil drasse på ressursuvennlige plastpo
ser med glorete reklame på. Vi gjør alt 
det vi skal gjøre - og likevel virker det 
som ingen ser oss. Ingen hører oss. Vi 
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er liksom ikke der. Og om vi er der, så 
er vi de hysteriske, masete og kveru
lerende «såkalte» naturvernere. 

Enkelte bruker ordet «naturverner» 
som et skjellsord. Stemmene er fylt av 
spott og vrede og det som verre er. Og 
avstanden mellom «oss» og de andre 
synes bare å bli større og større. Ikke 
bare mellom kafe-folket i byene og oss 
«romantiske» småbrukere med katt og 
kanin og frittgående høner et sted 
langt oppi dalom; nei, grensene går på 
tvers av gamle skillelinjer. De går blant 
annet mellom de som vil ekspandere, 
bygge ut og konkurrere, og vi som øn
sker å bevare, være nøysomme og soli
dariske. Og vi - vi føler oss så små, så 
ubetydelige. Så motløse. Enkelte av 
oss blant naturvernets fotfolk kan jo 
ikke slenge store tall og dystre progno
ser og veldokumenterte faganalyser i 
bordet. Mange av oss er naturvernere 
rett og slett ut fra en moralsk ansvars
følelse; økologi er for oss blitt en livs
stil. Og vi blir om mulig tatt enda min
dre alvorlig. For oss virker avstanden 
til kafe-bordene og de unge vellykkete 
på de flotte kontorene og på børsen en
da større. 

Hvorfor er det slik? Er det oss selv 
og vår formidling av vårt budskap det 
er noe galt med? Trenger naturvernet 
profesjonelle markedsførere som kan 
«selge» saken vår? Er presset og kravet 
om suksess utenfra for stort til at vi, et 
forholdsvis lite kor av skeptiske natur
vernere, kan bli hørt gjennom hymnen 
av begeistring som de unge fremad
stormende setter i med? Maler vi en 
viss person med altfor tykk pensel på 
veggen? Er vi de kverulerende bry
somme pessimister man vil ha oss til? 

Man kan bli frustrert av å være na
turverner. Frustrert, sint, utålmodig, 
motløs. Men når jeg stirrer inn i 4
åringens mørke øyne og deler hans for
undring over en stor, klar måneskive 
langt der oppe, eller når han viser meg 
merkelige figurer av skyer på en klar, 
blå høsthimmel, eller når han bøyer 
seg betuttet over en liten mark som har 
forvillet seg opp til jordoverflaten en 
sen høstdag - når jeg daglig kan opp
leve små, vidunderlige store undere ute 
i naturen sammen med en liten pjokk 
som ennå ikke begriper hva vår mo
derne sivilisasjon og livsstil gjør mot 
Moder Jord - da vet jeg at saken vår er 
viktig. Da forstår jeg at det er så vik
tig, mer enn noen gang, at vi ikke gir 
opp. For det er for disse små, for min 
deilige 4-åring og for alle andre små
tasser på kloden, det er for dem vi dri
ver på. Det er deres framtid vi kjemper 
for. Og vi VIL, vi også. 

Bli med på 

SEMINAR 


om 

GIFT & FORURENSNING 


Gift- og forurensningsproblematikken er et prioritert arbeids
område for Norges Naturvernforbund i 1986. Stortings
melding nr. 51 (1984-85): Om tiltak mot vann- og luft
forurensninger, gir klar beskjed om at vi stadig sliter med store 
forurensningsproblemer i Norge. Investeringene i miljøvern 
og forurensningsbekjempeise er fortsatt altfor små. I meldin
gen sies det mye om at innsatsen skal økes - og konsentreres 
om de verst forurensede områdene. Men noen definerte am
bisjonsnivåer, binding~til konkrete kronebeløp eller gjennom
føringstider finner vi ikke. 

Norges Naturvernforbund vil rette Målsettingen med seminaret er 

søkelyset mot gift- og forurens skolering og inspirasjon i det videre 

ningsproblematikk på et arbeidsse arbeidet. Alle fylkes- og lokallag er 

minar på Støtvik Hotell, Larkollen invitert. I tillegg har enkeltpersoner 

ved Moss, 5.-7. september 1986. På som har engasjert seg i gift- og for

seminaret vil vi fokusere på foru urensningsspørsmål anledning til å 

rensningsloven, forurensningsmel delta. Under ellers like vilkår vil de 

dingen, drøfte samarbeidsformer som har gått gjennom studiepla

mellom Norges Naturvernforbund nene «Vann- og vannforurensning» 

og SFr og debattere forurensning og «Fremmedstoffer i matvarer», 

og helse. Fagforeningenes holdning basert på boka «Det gjelder vårt 

til gift- og forurensningsspørsmål livsmiljø» ha fortrinnsrett til semi

vil også bli debattert. Sentrale poli naret. 

tikere og fagfolk på området vil 

innlede på de aktuelle temaene. 0st Påmeldingsfrist 15. juni. 

fold Naturvern vlPål Bugge vil med Hele oppholdet koster kr. 580,

bakgrunn i Unger-aksjonen og pr. person (innkvartering på dob

aksjonene mot Kronos Titan i Fred beltrom). 

rikstad gi tips og ideer til hvordan 

du kan arbeide med gift- og for For nærmere opplysninger 

urensningsproblematikk der du kontakt Cathrine Søberg, 

bor. tlf. 02-42 95 00. 


", v. ", I 
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Jeg vil i det følgende kort omtale noen· 
av de kommentarer vi har gitt om si
tuasjonen i Norge. I følge Landskog
takseringens resultater fra 1984 er 
NISKs konklusjon at «hvis luftforu
rensninger har spilt en dominerende 
rolle for skogskadene i Mellom
Europa, så må det være andre faktorer 
som er viktigere for skogens sunnhets
tilstand i Norge». Ut fra det at resulta
tene viser at skogskadene (kroneutglis
ningen) øker mot nord og med høyden 
over havet regner NISK det for mest 
sansynlig at klima er hovedårsaken til 
kronetapet. 

Vi har sendt følgende merknader til 
NISK: 

l . Hele Aust-Agder og ytre deler av 
Telemark var ikke undersøkt da kon
klusjonen til Landstakseringen ble pre
sentert. Dette er ikke kommentert i 
konklusjonen. Disse områdene er kan
skje de hardest rammede på Sørlandet 
med hensyn til bartap. Det virker også 
som om de ytre strøk av disse fylkene 
har mer skogskader enn de indre strøk . 

2. Det ble undersøkt svært få gran
trær i Vest-Agder i forhold til i Trøn
delag. Sammenlikningsgrunnlaget mel
lom disse fylkene er derfor noe tynt. 

3. Vi har mistanke om at skadebildet 
på skogen på Sørlandet og i Trøndelag 
er forskjellig. Å sammenlikne disse 
landsdelene bare med hensyn til krone
tetthet, kan føre til gale konklusjoner. 

Svenske skogforskere har antydet noe 
liknende om skogsskadene i Sverige, 
dvs. at skogskadene i nord kan ha 
andre (klimatiske) årsaker enn de i sør 
(luftforurensninger). 

I Aust-Agder ser vi bartap, ikke bare 
i øvre del av kronen, men også i hele 
treets lengde selv om bartapet er størst 
i den øvre delen. Om noe tilsvarende 
gjelder for Trøndelag bør undersøkes 
nærmere. 

I tillegg kommer de punktskadene 
som er funnet på Sørlandet, men som 
jeg bare i liten grad har funnet i f. eks. 
Oslo-området. Om disse finnes i Trøn
delag vet jeg ikke. Punktskadene ser ut 
til å være mest intensive i nedre del av 
treet, altså det motsatte av bartapet. 
Dette peker absolutt i retning av kje
miske årsaker til skadene. 

Nylig viste en vokslagundersøkelse i 
Norge (se Norsk Skogbruk nr . l. 1986) 
at vokslaget til granbarnåler fra Birke
nes i Aust-Agder gradvis ble ødelagt i 
løpet av de tre første årene. Denne un
dersøkelsen støtter opp om skadebildet 
vi har funnet for punktskadene. De 
blir oftest fullt synlige etter 2 til 3 år. 

Nå vil, etter hva vi vet, resultatene 
fra resten av landskogstakseringen 
snart bli presentert. I den forbindelse 
regner vi med at de punktene vi har vist 
til vil bli behørig vurdert og kommen
tert. Det er også viktig at eventuelle 
konklusjoner settes under debatt fordi 

det er svært lett for politikere å bruke 
resultatene ukritisk. Dette har vi sett 
eksempler på både i Norge og i Stor
britannia. 

Til slutt noen korte kommentarer til 
NISKs forskningsprosjekt «Skog og 
Miljø - vekst og vitalitet». Etter hva vi 
kan se er det ikke satt av egne midler til 
å undersøke punktskadene i Aust
Agder spesielt. Hvilke vurderinger som 
ligger til grunn for ikke å gjøre det, vet 
vi foreløpig ikke. Det burde være inn
lysende at ved å oppsøke de mest ska
dete områdene, ville man raskest og 
sikrest kunne gi en forklaring på ska
dene. Men dette er kanskje ikke en rik
tig tankegang? 

Hva bør så vi naturvernere konsen
trere oss om i tiden framover? Etter de 
signaler som er gått ut fra Miljøvern
departementet den siste tiden om at det 
er alt for få midler til å drive en til
fredsstillende forskning på sur nedbør, 
så må vi påvirke våre lokale og sentrale 
myndigheter til å ta problemet langt 
mer alvorlig enn de de i dag synes å 
gjøre. 

Vi har fått inntrykk av at hverken 
NISK, Universitetet i Trondheim 
(Vokslagundersøkelsen) eller prosjek
ter på tungmetaller får de midlene det 
er søkt om. Dette er langt fra tilfreds
stillende, jeg vil nesten karakterisere 
det som skandaløst. 
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- Og dette er ikke bare for å sette i 
gang PR-aktiviteter i forbindelse 
med kampanjen, forteller Natur
vernforbundets lett heseblesende in
formasjonssekretær og primus mo
tor i «Hele Norge Mot sur nedbør». 
- Det er faktisk et stort behov for å 
oppdatere vår viten på dette feltet. 
Vi har ingen god oversikt over fore
komsten av sure vann i Norge i dag. 
Siden vi legger vekt på at prøveta
kingen skal gjøres på en relativt fag
lig forsvarlig måte (kontrollert av 
Norges Jeger- og Fiskerforbund), 
burde dette bli en hjelp i myndighe
tenes kartlegging av forsurings
situasjonen i Norge. Alle målinger 
skal gjøres med pH-meter, og vi 
kontrollmåler de sureste prøvene, 
slik at ingen skal bli fristet til å juk
se! I tillegg håper vi selvfølgelig at 
folk som oppdager at den sure ned
børen og luftforurensningene virke
lig har en negativ effekt i nærmiljø
et, vil aktivisere seg ytterligere. Dis
se problemene kan vi bare løse med 
en aktiv og bevisst folkeopinion! 

- Men problemene med sur ned
bør løses vel langt vekk fra Norge 
og norsk opinion? 

- Bare til en viss grad. Det er vik

tig at Norge reduserer sine egne ut
slipp. Vi har lovet at vi i 1994 skal 
slippe ut 50070 mindre svovel enn vi 
gjorde i 1980. 

Utslippene av nitrogenoksider 
bl.a. fra eksos er også i søkelyset 
som en viktig bestanddel i den sure 
nedbøren; Norge går inn for en re
duksjon her også. Statistisk Sentral
byrå har imidlertid i en av sine 
rapporter*) antydet at utslippene av 
både svovel- og nitrogenoksyd kan 
komme til å øke som en følge av Re
gjeringens politikk. Det er dermed 
viktig å følge med og gjøre det klart 
at dette over hodet ikke er aksepta
belt! Jeg har også inntrykk av at 
mange politikere tror at Norge gjør 
det som gjøres kan på sur nedbør
fronten, det være seg å gi bevilgnin
ger til forskning, tiltak for å redu
sere utslippene og press på Storbri
tannia som er det enkeltland som 
forurenser Norge mest. Det er 
langtfra tilfelle. I alle disse sam
menhengene vil en aktiv norsk opi
nion være av avgjørende betydning. 

*) 	Statistisk Sentralbyrå: 
Økonomiske Analyser nr . 8 - 1985. 

30 KRONER 
FRA STUPET 
Våren er her! 
Det ser stygt ut! 

Slik er Naturvernforbundets 
harde hverdag for tiden. Mens 
naturen slår ut i full blomst, hol
der forbundet på å visne. Det 
dreier seg rett og slett om den 
verste vårknipa i forbundets hi:.. 
storie! 

Men avstanden mellom dyp 
pessimisme og blomstrende ak
tivitet er utrolig nok svært liten: 

Bare 30 små kroner! 
30 kroner fra hvert medlem 

utgjør hele forskjellen mellom 
minsket arbeidskraft og full job
bing for en fri og levende natur. 

30 kroner er avstanden mel
lom en avgrunn av bekymringer 
og en ny, handlekraftig giv for 
Natu rYe rnforbu ndet. 

30 kroner burde være et lite 
beløp for den enkelte, men er 
en livsviktig stor sum for forbun
det. 

Skal det blomstre i Naturvern
forbundet denne våren? Benyt
ter du vedlagte postgirotalong? 
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Rovviltforvaltning 
på bøndenes 
premisser? 
Et 3-mannsutvalg bestående av folk 
fra Landbruksdepartementet, Miljø
verndepartementet og Direktoratet 
for naturforvaltning har nylig lagt 
fram forslag til en plan for den 
framtidige forvaltningen av bjørn, 
ulv og jerv her i landet, - en ganske 
viktig plan for alle som er opptatt 
av dyreliv, natur og naturforvalt
ning. Utvalget har blant annet fore
slått noen få og spredte såkalte 
«sikringssoner» for hver enkelt av 
disse artene. I resten av landet kan 
man være temmelig sikker på at de 
går en usikker framtid i møte. 

I utgangspunktet har mange på 
naturvernsiden hatt mistanke om at 
denne planen i realiteten ville 
komme til å inneholde Norges Bon
delags gamle tanker om såkalte 
«rovdyrfrie soner», ikledd motsatt 
fortegn og moderne klær. Medvir
kende til at en slik mistanke har 
kunnet finne næring, har vært det 
nære menings fellesskap man i 
mange år har kunnet iaktta mellom 
bondeorganisasjonenes pådrivere 
og viltforvaltningens øverste le
delse, kanskje først og fremst repre
sentert ved direktøren i direkoratet. 
Sistnevnte har da også i mange år 
vært en ivrig initiativtager til at en 
slik plan skulle lages. 

Sett fra naturvernSIden er den 
framlagte planen skuffende, spe
sielt hvis man har hatt en forhåp
ning om at disse artene skulle opp
rettholdes i noenlunde brukbare og 
levedyktige bestander her i landet i 
framtiden. Planen er spesielt skuf
fende når det gjelder ulven og jer
ven. Med et par unntak synes disse 
artene å ha blitt tiltenkt en plass 
som tilsier at de skal bli rariteter i 
norsk natur, forvist til enkelte ste
der der bøndene ikke har funnet det 
formålstjenlig å presse inn enda 
mere av statsstøttet sauedrift. Ja, 
når det gjelder ulven, så er den 
knapt gitt noen sikkerhet i det hele 
tatt. I så måte finner jeg det helt rik
tig når generalsekretæren i Norges 
Naturvernforbund i en uttalelse 
sierat han føler seg «lurt» av utval
get. 

MENiNG 


Mange forhold har bidratt til at 
planen er blitt slik den er blitt. Men 
jeg finner grunn til å trekke fram 
spesielt ett beklagelig forhold. Det 
er ikke overraskende - men ikke 
mindre kritikkverdig - når det nå er 
kommet fram at myndighetene og 
utvalget minst en - og antagelig to 
gang(er) underveis har ordnet med 
uoffisielle høringsrunder for bønde
nes interesseorganisasjoner, mens 
de organisasjoner som arbeider for 
vern av natur og dyreliv naturligvis 
ikke er blitt vist slik omtanke. La 
det være sagt klart og utvetydig, 
når man arbeider med en sak som er 
såvidt konfliktfylt, så må det i 
hvertfall være et minstekrav at 
myndighetene legger opp til en saks
behandling som er nøytral, rettfer
dig og klart saksrettet! Det har ikke 
skjedd i dette tilfellet, og det har 
nok vært medvirkende til at planen 
er blitt så skjev som den er blitt. 

Den planen som nå er lagt fram, 
vil ikke skape ro omkring rovvilt
forvaltningen. Tvert imot, - hvis 
den ikke bedres i betydelig grad, så 
vil den bidra til å skjerpe debatten, 
både på kort og lang sikt. Og en slik 
debatt vil i det lange løp bli til for
del for disse artene, om bøndene og 
viltmyndighetene liker det eller 
ikke. 

Vi skal ikke godta det som nå er 
lagt fram. Bøndene eier ikke dyreli
vet etter norsk lov. De har naturlig
vis i likhet med andre rett til å gi ut
trykk for hva de mener. Men de har 
ikke større rett enn andre, og får 
finne seg i å delta i blant annet hø
ringsprosesser uten spesiell særbe
handling. Forvaltningen av våre dy
rearter skal ikke skje på bøndenes 
premisser. Det bør også myndighe
tene legge seg på minne. 

Hans J. Engan 

Katastrofehjelp for 
fugler og vilt 
I 1979 startet man i Kristianstad i 
Sverige en organisasjon som har 
som formål å ta seg av skadete fug
ler og vilt. Organisasjonen fikk nav
net «Katastrofhjalp - fåglar och 
vilt». KFV. 

Ideen har siden spredd seg til 
mange kommuner langs svenske
kysten. I 1981 ble det i Sandefjord 
opprettet en stajon for fugler, og i 
1983 startet en stasjon i Fredrik
stad. 

Stasjonen i Fredrikstad er blitt en 
søster-stasjon til den svenske. I 
Finnland og Danmark er det 2 til
svarende organisasjoner. Målet er å 
bli en sterk og livskraftig skandina
visk organisasjon som samarbeider 
over landegrensene. Formålet er å 
ta seg av fugler og dyr som er blitt 
tilsølt eller skadet av den stadig 
økende forurensning. 

Vi er til nå en gruppe mennesker 
som driver stasjonen. For å få 
denne stasjon til å fungere også ved 
større katastrofer, trenger vi å være 
mange fler. (Husk oljesølet på Hva
ler vinteren 80/81). Vi må forberede 
oss på forhånd ved bl.a. å lære vask 
av oljeskadd fugl, rehabilitering, 
etc. etc. 

Derfor trenger vi også deg! 

Vil du kjenne gleden av å hjelpe 
f. eks. en fugl tilsølt av olje, eller en 
som er kald og utmattet, se den ven
de tilbake til livet og naturen? Øn
sker du dette kan du melde deg til 
tjeneste for KFV. 

Husk det koster ingen ting å være 
med. 

KVF 
c/ o Simonetta Saenger 
Sollivn. 15 Kråkerøy 
1600 Fredrikstad 
Tlf. 032/ 40621 - 032/10746 
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Natur som et fast punkt 


Tekst: Sigmund Hågvar. 
Akvareller: Roy Nordbakke. 

Er du så heldig å vite om et sted som 
ikke er forandret siden du var liten? En 
skog, et fjellområde eller en elvestrek
ning der du er kjent, og der alt er som 
før. Dit kan du søke i ettertanke og 
knytte kontakt med fortiden. Der føler 
du kanskje at livet ditt henger sam
men. Og du vender tilbake til hverda
gen med fornyet inspsirasjon. 

Mange av oss har mistet vår barn
doms skog, vår barndoms fjellvann el

ler elvestrekning. Natur forbrukes og 
endres. Kanskje ønsker vi ikke å se 
områdene igjen, for det vil ødelegge 
vårt indre, verdifulle bilde av barn
dommens rike. En av broene til forti
den er borte, og helheten i vårt liv har 
fått et sår. 

Alle mennesker trenger faste punk
ter i sitt liv. Disse er våre «mentale an
kere»; noe trygt å vende tilbake til, og 
noe som hjelper oss å binde sammen 
alle livets løse tråder. I vår oppjagete 
tid har mange en uklar følelse av rot
løshet, identitetsløshet og historieløs
het. Natur som forblir uendret kan ut
gjøre et vedifullt fast punkt, særlig 
dersom det knytter seg minner og opp
levelser til stedet fra ulike perioder av 

vårt liv. 
Fredet natur - som nasjonalparker 

og naturreservater - er de områder 
som med størst sikkerhet blir bevart 
for fremtiden. Disse verneområdene 
kan sees på som store mentale ressur
ser, fordi vi vet at vi når som helst kan 
komme tilbake og finne naturen 
uendret. 

Verdien av slike områder øker med 
alderen. Den middelaldrende har alle
rede mange minner som beriker hver 
tur. Den gamle ser det som et årlig mål 
å gjøre turen igjen. - Ennå en gang trår 
han barndommens stier og kjenner at 
livet henger sammen. Ennå en gang 
vender han tilbake som et inspirert 
menneske. 
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.MENS VI VENTER PA VAREN 


·Skogen som 
dør: Skogska
der som følge 
av bl.a. sur 
nedbør. 
Kr. 75,
M. kr. 60,
mJstud. plan, 
vare nr. 522 

Skogbruk og 
naturvern: Tar • 
opp konfliktene 
og forslag til ... .. _:'J';.' -:;'" 

.. -, løsninger. 
.~ - ' - ' ", . . Kr. 48,
..': .• -1.• ! • M. kr. 38,• mJstud. plan , 

vare nr. 516 

lttar Krohn Sf,\JQbruh og 
,;.; :-: ~~ naturV€rn 

Vår i skogen: En 
både lærerik og 
hyggelig bok 
med bilder. 
Nå kr. 50,
(før kr. 149,-) 
vare nr. 518 

Gaupa 
En gjennomillustrert bok om vårt eneste 
ville kattedyr. Hovedvekten er lagt på 
gaupas levesett og utbredelse. Jakt og 
det som ellers truer dyret er også omtalt. 
Kr. 158,-. M. kr. 125,-. Vare nr. 529 . 

J 

Liten rygg
sekk, 
varenr. 604. 
Vanntett nylon 
m/refleks. 
Kr. 90,

Send en blomsterhilsen 

8 vakre brevkort med konvolutter. 

Motivene er fra «Flora Danical) som 

ble laget på l700-tallet. 

Kr. 40,-. M. kr. 30,-. Vare nr. 211. 


Det gjelder vårt 
livsmiljø: En 
bok om for
urensninger ge
nerelt med for
slag til tiltak for 
et renere miljø . 
Kr. 140,
M. kr. 110,
mJstud . plan , 
vare nr. 520Paraply, varenr. 601. 


«Stopp sur nedhør» på 8 språk. 

Kr. 120,-. M. kr. 100,-


Ville vekster: 
Boken omtaler 
plantesamfunn 
i Norden . Rikt 
illustrert. 
Nå kr. 95,
(før kr. 240,-) 
vare nr. 519 

Energi. miljø og 
samfunn: Boken 
gir en innføring i 
ulike energi
former og hvilke 
konsekvenser 
utnyttelsen av 
dem har. 
Kr. 68,
vare nr. 510 

Betalingsvilkår 
Enten l) Forskuddsbetaling eller 
2) Oppkrav. 
1) FORSKUDDSBETALING: 
kan skje til postgirokonto 2 36 22 59, 
bankgirokonto 6001.05.70835, med 
sjekk eller 
postanvisning. Varene sendes så 
snart betalingen er mottatt. 
NB: I tillegg til de oppgitte priser kom
mer ekspedisjonsgebyr etter følgende 
satser: 
Samlet kjøp for inntil kr. 50,-: gebyr kr. 
10,-
Samlet kjøp for over kr. 50,-: gebyr kr. 
15,

2) OPPKRAV 
i tillegg til de oppgitte priser kommer 
oppkravsgebyr kr. 8,- + porto. 
Varene hentes og betales på postkonto· 
ret. 
Medl.nr. må oppgis ved kjøp av 
varer til medlemspris. 
(= M i katalogen) 

Heretter erstattes den 
store bestillingslista av 
en mindre kupong. En 
fullstendig oversikt 
over våre salgsproduk
ter, varenummer og 
priser finnes salgs
katalogen som ble 
sendt ut med Norsk Na
tur nr. 6 1985. Vi har 
med andre ord en hel 
del varer på lager, som 
ikke er avbildet eller 
omtalt i Norsk Natur 
nr. 1 1986. 
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MENS VI VENTER PA VAREN 

l tillegg til beskrivelser i tekst og teg
ning av trærnes utseende. har boken 
morsomme historier om hvert tre. 
Kr. 68,-, M. kr. 50,-, vare nr. 526 

BI~'': I \I... ... U.~.' ... 'uu....w 
1I.l-1....1.c.rl \\\. ...... . ,,'4.0. 

/~.'* Barnas 

~1> bok:::-_:::-
! !I ._.........--fl7 , 

fl om trær~L 

Fargerike plakater med tre ulike 
budskap. 
l. Forurens ikke vannet med 

fosfater 
2. Stopp sur nedbør 

o o 

i:j,~
-'":., 
. ' 

:!:",
1-0 

I ~ 

IQ. 
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Denne boken har også en historie til hver 

plante som gjør det lett og morsomt å hus

ke plantenes navn og utseende . 

Kr. 68,-, M. kr. 50,-, vare nr. 525 


. ,-. f.u-<t"II." IK,."'L'>V.aG --iI..~ 

II.U r,-n.r.al \ \ r.ø:h . l....tr. /'; 


...,,fJ5 

Barnas 
)fl -2···...'';''.:; ...... 
I ora .,,=~~~:.li-

En uvanlig bok om 21 av våre vanligste 
fugler. Den beskriver fuglenes levesett 
og har med en historie om hver art. 
Kr. 68,-. M. kr. 50,-. Vare ur. 528. 

Barnas 
fuglebok 

i'q~Ior"\!.." 

Leseren blir tatt 

3. Kast ikke søppel i naturen 
Kr. 25,-. M. kr. 15,-. 
Vare nr. 114. 

Plakaten har tegning av 23 av 
Norges pattedyr med opplysninger 
om artens levesett og utbredelse. 
Kr. 35,-. M. kr. 25,-. 
Vare nr. 115. 

fjell til fjord. 
Kr. 93,

,1:. 
1btrasjcner,.,8jOm Odsram 

leksr",,~~ 

I'bsk uIgi>.e va:! Karl H.Boo< 
FamI "" s...",., f1eIstad 

M. kr. 60,
vare nr. 527 

Fuglelåtkassett med ko=entarer. 
Kr. 55,-. Vare nr. 600. 

--------------------------------------------_.. 

med på opp• På OP.pdagerferd dagerferd til 
alle Norges 
naturtyper, fra1naturen 

~ 

~ 

...J Navn: 

~ Adresse: 
~ 
~ 
~ O Forskuddsbetaling 

Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum 

Gave til NNV 

Medl.nr.: 
Totalt: 

o Betaling ved oppkrav 

Kan sendes 

ufrankert 

i Norge. 


Adressaten 

betaler 


portoen. 


Svarsending 
Avtale nr. 110 000/113 

Norges Naturvernforbund 
0129 Hammersborg 
OSLO 1 

http:II.Ur,-n.r.al
http:IK,."'L'>V.aG


Navn 

Adr. 

Jeg ønsker meg premie nr. m 

. Fine verve premier venter! 
Verv et nytt hovedmedlem 
og velg mellom: 
Premie nr. l a Ulv, b Gaupe - Nr. 2 
Vandrefalk - Nr. 3 Havørn. Trykk av 
Staffan Ullstrøm (30 x 42) med 
ramme. 
Nr. 4 Blåveis. Trykk av Hedvig. 

Wright østern. (21 x 30) m. 
ramme. 

Nr. 5 Neverbutt (til kaffe, sukker 
m.v.) 

Nr. 7 Kassett med fuglelåter. 
Nr. 8 Vår i skogen. Bok av Arild 

Hagen og Gunnar Gundersen. 
Nr. 9 Fire plakater fra Naturvern

forbundet. 
Nr. 10 	Norske dyr i fare. Bok av 

Ragnar Frislid . 

To hovedmedlemmer 
velg mellom: 
Nr. Il Smykke av ugle eller piggsvin. 

Nr. 12 Ville vekster i Norden. 

Nr. 13 Åtte plakater fra Naturvern


forbundet. 
Nr. 14 To av vervepremiene for et 

hovedmedlem etter valg. 

Tre hovedmedlemmer
velg mellom: 
Nr. 15 	 «Brushaneleik», litografi av 

Vivian Zahl Olsen. 
Nr. 16 	Collegegenser m/NNV-merke 

og navn i størrelse S, M, L 
eller XL. 

Nr. 17 NNVs emblem i sølv (anheng 
uten kjede). • 

Nr. 18 Tre av vervepremiene for ett 
medlem etter valg. 

Fire hovedmedlemmer
velg mellom: 
Nr. 19 Keramikkbolle. 
Nr. 20 	Fire av vervepremiene for ett 

medlem etter valg. 

Fem hovedmedlemmer
velg mellom: 
Nr. 21 	 Olav'Gjærevoll: «Norges 

planteliv». 
Nr. 22 Fiskeveske i never. 
Nr. 23 Fem av vervepremiene for ett 

hovedmedlem. 

Fem familiemedlemmer tilsvarer ett 
hovedmedlem. Pensjonistmedlemskap 
tilsvarer hovedmedlemskap. 

Slik 	verver du 
Send inn kupongen, utfylt med tydelig 
navn og adresse på de du har vervet, 
og hvilken vervepremie (hus nr.) du vil 
ha. Så sender vi velkomstmateriell og 
innbetalingsblankett. Først når kontin
gentene er innbetalt, registrerer vi din 
verveinnsats, og sender deg premien. 

Hele familien som medlem 
Naturvernarbeidet i Norge trenger 
mange medspillere. 
For familier som kan klare seg med 
ett abonnement på tidsskriftet «Norsk 
Natur», er familiemedlemskap et godt 
tilbud. 
Det koster bare kr 20 pr. år for hver 
person i husstanden å bli medlem. 
Barn under 12 år får en liten plakat 
som bevis på at de ønsker å være med 
på å verne natur. En refleks til å sy på 
utejakke eller ryggsekk følger også 
med. 
Benytt kupongen for innbetaling av 
medlemskontingent eller verveku
pongen her i bladet. 


