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Ny naturvernlov. 
1 november 1967 kunne Norges Naturvernforbunds lovkomite legge fram sit! forslag 
om de krav som rna stilles til ny naturvernlov. Med dette forslaget som grunnlag tok 
Naturvernradet straks opp arbeidet med utkast til ny lov om naturvern. Jnnen Natur
vernradet ble det nedsatt et spesielt utvalg til a ta seg av saken. Utvalget har bestatt 
av professor Olav Gjrerevoll (formann), professor Anders Hagen og do sent Erik 
Langdalen. Naturverninspektor Kristen Krogh har vrert utvalgets sekret<er, og kon
sulent Sigmund Huse kontaktmann med Administrasjonen for friluftsliv og naturvern. 

Utvalget har arbeidet beundringsverdig raskt. Allerede i mai i ar kunne det 
legge fram sin innstilling, som na foreligger trykt. Av vesentlig nytt kan nevnes at 
Naturvernradet foreslh en formalsparagraf som fastslh at naturen er en nasjonal
verdi som rna vernes, og at enhver har plikt til a vise varsomhet og hensyn i sin 
omgang med naturen. Videre legger utkastet stor vekt pa vern om naturmiljoet og 
landskapsbildet, og det inneholder bestemmelser om ferdsel i naturen og begrensning 
av adgangen til a bruke motoriserte fremkomstmidler utenfor vei. Nh del gjelder 
fredning av omrader opererer innstillingen med fire kategorier, nasjonalparker, land
skapsvernomrader, naturreservater og naturminner. Det prinsipielt nye her er land
skapsvernomradet, som f. eks. kan omfatte et srerpreget kulturlandskap, der okono
misk utnyttelse av naturen kan finne sted sa lenge selve landskapsbildet bevares. 

En god, moderne lover av fundamental betydning for det videre arbeide med 
naturvernet her i landet. Naturvernradets innstilling gir hap om at vi virkelig vii fa 
en god loy - hvis bare den videre behandlingen av innstillingen blir rask nok, og 
hvis bare ikke snevre srerinteresser makter a gjore seg altfor sterkt gjeldende for var 
nyc naturvernlov cr endelig vedtatt. 
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Overblikk over 0 raomradet Ira Rest
holmen mot Fredri kstad. Foto Birger 
AI/red Andersen. 

0RAOMRADET 
- ET STYKKE VERDIFULL 0STLANDSNATUR 
I FARESONEN 

AV BIRGER ALfRED ANDERSEN OG GUNNAR LID 

PRESENTASJON AV OMRADET grunneste omradet er hjertetj0nna ks 

Like s0r for Fredrikstad ved Glom den dominerende vannpJante. 

mas 0stre uti0P ligger 0raomradet. I Innen omradet er det en dypere 

det ca . 11 km2 store omradet som be renne, Tammarrenna, m ed maksimal

grenses av den stiplede linje pa kar dyp pa 25 m. Saltholdigheten er her 

tet, har vi siden 1966 drevet biologiske mye h0yere enn i de grunneste deler, 
noe som gir seg utslag i en mer marinregistreringer. 

Rik tilf0rsel av ferskvann og slam flora og fauna. Saledes forekommer i 

fra Glomma har f0rt til at det her er denne dypere renne blant annet sag

dannet et grunt, nceringsrikt brakk tang og blreretang, og marine dyr 

vannsomrade som det trolig ikke fin  som blaskjell , kongsnegl, sj0pinnsvin, 

nes maken til i vart land. Hele om slangestjerner, strandkrabbe' og flere 

radet har et eutroft preg med fro dig mindre krepsdyrarter. 

sivskogvegetasjon, for det meste be Den vestre delen av omradet gren

staende av ta kr0r og lyssiv . I det ser ut mot skipsleden inn til Fredrik
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stad. I omradet ligger flere st\!me og hvorav de fleste er granatkratere etter 
mindre 0yer og holmer med Hesthol militcere 0velsesskytinger. 
men som den sentrale og st0rste. 

Sma tregrupper bestaende av einer, Eiendomsforhold og utnyttelsc 
stad. I omradet ligger flere st0rre og De indre deler a v omradet har 
mindre 0yer og holmer med Hesthol lenge vrert i Fredrikstad kommunes 
men. A v 0yene har Hestholmen den eie, mens flere av 0yene utenfor har 
mest varierte landskapstype med myr vcert pa private hender. I den senere 
omrader, sumpig grasmark, tette einer tid har kommunen gatt til innkj0P av 
kratt og store takr0rfelt . Pa denne 0yene s0rover til Store-Frit, og fra 
<bya finnes det ogsa flere smadammer, I . januar 1968 har den overtatt hele 

bri~ad 


OraOl1Jrcldet l7Ied 
tilgrellscnde 
deler. 

Undersok el sesomrad et 

_ Scerlig grunnt omrade (V2 -1m) 

Grunnt omrude ( 1-co. 5m) 

Dypere renne (co.5-25m) 
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omradet innentor den stiplede Iinje 
pa oversiktskartet. 

Det dri ves en ikke ubetydelig ande
jakt j omradet av Fredrikstad Jeger
og Fiskerforenings medlemmer og 
andre, 

Milit::ere a vdelinger har s kyte~)V el

se r med enkelte av 0yene i omradet 
som maifeH. Blant annet blir det to
tre ganger arlig skutt mot Hestholmen 
med bombekastere. Pa var henvend
else til de milit::ere myndigheter ble 
det pres isert at de n0dig ville fra 
skrive seg retten til skyte0velser 1 

omradet. 
I den senere tid har 0ra.tangen 1 

stadig tiltagende grad blitt benyttet 
som s0Ppelt0mmingsplass, Ved hen 
vendelse til kommunen far vi opp
lyst at 0ratangen na er den eneste 
s0ppeHc;!Jmmingsplass for hele Fred 
rikstad . Dessuten har ogsa Borge 

Parri av s¢ppelll/JJ11l11il1gsplassen pa @ra
langell, Et sl on alliall Slier og andre 
lug/earler /inller I(/)de her vill tersrid , 
Folo BirgeI' Allred Alldersell , 

kommune tillatelse til a tc;!J mme s0ppel 
deL Resultatet er at sc;!Jppelfyllingene 
«eter seg» sakte men sikkert utover i 
den grunne Gansrc;!Jdbukta. Arlig blir 
ca. 55000 kbm. sc;!Jppel tc;!Jmt pa Ora
tangen , herav 10 000 kbm. fra indu
strien, Man ma her regne med en ikke 
ubetydelig forurensning av vannet 
samtidig som man har utslipp av av
faUsprodukter fra industrien lenger 
opp langs GJomma, 

UtbyggingspJaner 
I en arrekke har Fredrikstad kom

mune hatt planer om a sikre seg om
radet til kaianlegg og industriformaL 
Da kommunen na har kj0pt hel e om 
radet, ma en vente en mer aktiv og 
realistisk pla nlcgging. Det er nedsatt 
et 0rautvalg, og en reg ionalplan for 
heJ e omradet er det sannsynlige resul 
tat av dets arbeid, H er maOnaturvern 
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interesser sa avgjort ha et ord med i 
laget. 

Pa lengre sikt regner komrcmen 
med a bygge et sammenhengende kai
anlegg fra 0ratangen til Rognholmen 
med pat0lgende utfylling og t0rrleg
ging av det grunne omrtlde 0stenfor. 

Det er ikke mer enn et ars tid siden 
diskusjonens bq,lger gikk h0yt i Fred
rikstad da kommunen sa seg villig 
til a gi Borregaardkonsernet tomt pa 
0ratangen for bygging av en alumi
nium-fluorid fabrikk . Fra flere hold 
ble det pekt pa faren for forurensning 
av bade vannet (flussyre og gips som 
avfallsprodukter) og luften (r0kpla
ger). Disse fabrikkplanene er na hel
dig vis definitivt skrinlagt. 

BIOLOGISKE RESULTATER 
Omradet er blitt bes0kt i aUe arets 

maneder, hyppigst i perioden april
september. 

De forl0pige biologiske resultater er 
etter vart synspunkt meget interes 
sante. Det har vist seg at fugle.1ivet og 
fiskeforekomstene er av s::erJig inter
esse, og vi har derfor lagt hovedvekten 
pa registrering av disse dyregrupper. 
Dessuten har vi registrert forekomsten 
av pattedyr, amfibier, i noe mindre 
grad hvirve1l0se dyr og det dominer
ende plantedekke. 

Fuglelivet 
I alt er det registrert 137 forskjel

lige fugelarter i omradet, hvorav 38 er 
pavist rugende, 8 er sannsynligvis 
rugende, 44 blir observer! regelmessig 
under var- og hc;!Jsttrekket, mens 47 er 
iakttatt kun av og til eUer sjelden, Av 
mer spesielle hekkefugl kan nevnes 
toppdykker, stjertand (f0rste hekke
pavisning ved kysten i S0r-Norge i 
dette a rhundre), brunnakke, knopp
svane (fc;!Jrste hekkested i Norge), 
vannrikse , rapph0ne, storspove, r0d

En 3- 4 dager gammel siorspo veunge, 
k/ekket pa H eslh o/men. FOlo Gunllar 
Lid , 

Nedenfor: Spissllutet trosk. Arlell er 
relativt sjeiden her IiI lands og finlles 
bare lItbredt i Oslofiordomradet ned
over mol Mandai. FOIO Gunnar Lid. 



B1andet fiskefangst ved Hestholmen . 
Ferskvannsfisk: Brasme, vederbuk og 
sik. Saltvannsfisk: Torsk og skrubbe . 
Foto Birger Alfred Andersen. 

stilk (hele 15 par pa et avgrenset om
rade), s0rlig myrsnipe (f0rste hekke
pavisning pa 0stlandet), brush0ns 
(s0rjigste hekkefunn pa 0stlandet), 
r0rsanger og s0rlig gulerle. 

Det kan eUers fremheves at det er 
sett hele 22 arter andefugl og 23 arter 
vadefugl her. Omradet er uten tvil en 
betydningsfull raste- og furasjerings 
lokalitet for ande- og vadefugl under 
trekket. Videre er det ogsa et ikke 
ubetydelig fjcerfellingsomrade for flere 
andearter. I fjcerfellingstiden sees f1ok
ker hovedsaklig bestaende av hann
fugl av stokkender, gravender, brun
nakker , krikkender og toppender. 

Innen omradet har det pa forsom
meren vcert sett opptil42 knoppsvaner, 
de fleste trolig ikke kj0nnsmodne in
divider. Det maksimale antall hek
kende par a v arten har vcert tre. A v 

toppdykker er det ved en anledning 
sett hele 20 eksemplarer, men ogsa av 
denne arten hekker kun fa par. 

I vinterhalvaret kan store flokker 
av sangsvaner og ender iakttas i 0ra
omradet. Det er talt hele 365 over
vintrende sangsvaner der ute. 

Ogsa relativt sjeldne fuglearter er 
observert innen omradet, som taffel
and, knekkand , lappfiskand, svarthale
spove, sV0mmesnipe, dvergmake, rov
terne, sn0ugle, lappipJerke og , lapp
spurv. 

Fiskeforekomster 
Fiskeforekomstene er blitt under

s0kt ved egne garnsett og ved sam taler 
med yrkesfiskerne i omdldet. Det er 
til na registrert 52 arter fisk. Var 
«fiskeliste» inneholder en artsrik sam

mensetning av ferskvanns- og salt
vannsfisk. Generelt kan en si at fiske
faunaen minner en del om den man 
finner i 0stersj00mradet. A v de pa
viste arter kan 19 betegnes som fersk
vannsfisk, 4 er bade ferskvanns- og 
saltvannsfisk, mens 29 arter er salt
vannsfisk. Som eksempel pa hva man 
kan fa av fisk kan nevnes var garn
fangst en juninatt 1968. Garna inne
holdt 266 fisk av f01gende arter: Sik, 
gullbust, vederbuk, mort, brasme, ab
bor, gj0rs, hork , aI , sild, torsk, ale
kvabbe og skrubbe. I samme garn 
satt ferskvanns - og saltvannsfisk side 
om side. 

Av ferskvannsfiskene er scerlig kar
pefiskene godt representert, noe en 
ogsa kunne vente da Glommavass
draget er vart viktigste omrade for 
denne fiskefamilie . Innen omradet 

H etlenui kene er en dominerellde fugleart 
i (1)ra omradl!t. Foto Gunnar Lid. 

drives det et betydelig fiske etter ai, 
abbor og torsk med ruser og bunn
garn. 

De fleste ferskvannsfiskcne opptrer 
hovedsaklig i tiden etter varflommen 
i mai og til september. Vederbuk og 
sik finnes he.le aret, men i mindre an 
tall om vinteren. I f0lge yrkesfiskerne 
blir ferskvannsfiskene f0rt ut i om
radet med flomvannet, for sa a ga opp 
i Glomma igjen i 10pet av sensom 
meren og h0sten. 

I period en oktober-mai dominerer 
saltvannsfiskene i hele omradet, mens 
de i de 0vrige maneder hovedsaklig er 
a finne i den dypere og saltere Tam
marrenna. Denne renna blir for0vrig 
av fiskerne kalt for «fiskedauen», 
fordi man her oEte finner d0de fersk
vannsfisk, som ikke har klart seg i 
det relativt salte vannet. 
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Vf/Jrillg!ossell. FOIO L ei! H r/Jel . 
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Andre dyregrupper 
Av pattedyr er det en fast bestand 

av brun rotte, vand og mink. Rev, 
grevling og hare er sett enkelte gan
ger, antageligvis individer som har 
kommet ut pa 0yene over isen i vin
termanedene. En sjelden gang har 
det vrert observert flaggermus, elg , 
oter og fjordse!. 

Fire av Norges fern amfibier er 
pavist i omradet: Liten vannsalaman
der, padde, frosk og spisssnutet forsk. 
Den sistnevnte art er relativt sjelden 
her til lands. 

En del marine evertebrater cr nevnt 
i innledningen av artikkelen. Det kan 
dessuten tilf0yes at det er funnet 
mengder av d0de 0sters og ved et til
feUe en str0mdrevet lungemanet. 

:;: 

Som nevnt er 0raomradet velegnet 
som hekkelokalitet, raste- og fura
sjeringsplass og fjrerfellingsomrade for 
fug!. Det er videre et presumptivt 
etableringsomrade for flere fuglearter 
pa ekspansjon nordover. 

Fiskefaunaen i dette etter norsk 
malestokk store brakkvannsomrade er 
av helt spesiell karakter, i det man 
finner et artsrikt utvalg av bade fersk
vanns- og saltvannsfisk. 

Som en konklusjon kan man si at 
0raomradet er en av de lokaliteter i 
Norge som det er av srerlig vitenska
pelig interesse a bevare. Det er imid
lertid hevet over tvil at store 0kono
miske interesser knytter seg til de 
fremtidige planer for omradet. Med 
de tekniske hjelpemidler som star til 
radighet i var tid er det en relativt 
enkel sak a t0rrlegge hele grunnt
vannsomradet. Man tar Iikevel hape 
at det ogsa viI bli tatt naturvernmes
sige hensyn ved den fremtidige utnyt
telse. 

HARDANGERVIDDA OG IV0RINGSFOSSEN 


NATURVERNKRAV 


UNDERS0KELSER 


Den 21. mai iar presenterte NVE
. Statskraftverkene planer om ut

bygging a v en rekke vassdrag pa 
Hardangervidda med sikte pa kraft
produksjon. 

Konsesjonss0knaden omfatter f01
gende vassdrag: 
Eidfjord-verkene syd: 

Veig, Erdalselv, Kinso og Opo. 
Eidfjord-verkene nord: 

Nordd01a, Austd0la, Sima og Bjor
eia. 
Dessuten omfatter planene over

f0ring av vann fra regulering i Nu
medalslagen. 

Utbyggingsplanene er utarbeidet i 
flere alternativ med anbefaling av de 
alternativ konsesjonss0keren anser 
gunstigst. 

Som kjent inntar V0ringfossen i 
folks bevissthet en sentral plass i 
det problemkompleks kraftutbyggin
gen representerer. Konsesjonss0kna
den gjelder en delvis utnyttelse av 
V0ringfossen med mulighet til a tappe 
vann fra Sysenvann for a opprett
holde en minstevannf0ring i V0ring
foss en pa 12 m 3fsek ., 12 timer i d0g
net i tidsrummet 1. juni-I. septem
ber. Dette a lternativ er man kom
met tram til etter vurderinger bl. a. 
av de modellfors0k som er foretatt 
ved Vassdrags- og havnelaboratoriet 
ved NTH. 

M FORHANDS-


Men reguleringsplanene griper inn 
ogsa i en rekke andre naturforhold 
som fra et naturvernsynspunkt redu
serer V 0ringfossen til en riktignok 
viktig, men likevel en mindre del av 
problemkomplekset. For naturvernet 
er Hardangervidda unik. Med sine 
kulturminner, sin vilt- og fiskerikdom 
og sine muligheter til rekreasjon for 
en stadig 0kende befolkning inntar 
vidda en srerstilling, ikke bare i norsk, 
men i europeisk sammenheng. 

Det var derfor naturlig at Natur
vernforbundets landsstyre i sitt f0rste 
m0te etter at konsesjonss0knaden 
forela, dr0ftet saken og foreslo opp
rettelse av et eget «Hardangervidde
utvalg» som overfor myndighetene 
skal reise krav om at aile interesser 
som blir ber0rt av en ev. regulering 
rna bli like grundig utredet som de 
rene kraft-interesser. 

Den 7. juli i ar arrangerte forbundet 
et m0te pa Fossli hotell ved V0ring
fossen. Til stede var representanter 
for en rekke landsomfattende og 10
kale friluftsorgan isasjoner samt obser
vat0rer fra offentlige og kommunale 
myndigheter. Overingeni0r Mrehlum 
fra NVE-Statskraftverkene orienterte 
om reguleringsplanene, og det var 
korte foredrag av professor Rolf Vik, 
om vurdering av naturverdier og av 
professor Axel S0mme om naturver
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Bjoreia (til v.) og Veig faller ut i Eid
tjordvalnel. Folo Leit Hr/iel. 

dienes tilgjengelighet. Den pat01gende 
debatt ga klart tilkjenne at det er en 
sterk opinion bak Norges Naturvern
forbunds krav om bredere utrednin
ger, og m0tet sluttet opp om f01gende 
kommunike: 

«Lov om vassdragsreguleringer av 
14. des . 1917 nr. 17, § 81yder: 

«Konsesjon til en vassdragsregu
Jering, som medf0rer skade eller 
ulempe for almene eller private in
teresser, b0r i alminnelighet bare 
gis, hvis denne skade eUer ulempe 
ma ansees for a vaore av mindre be
tydning i sammenlikning med de 
fordeler som reguleringen vii med
f0re , herved ogsa tatt i betraktning 
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de paregnelige omkostninger ved 
gjennomf0relsen av foretagendet. 
Hensyn b0r dessuten tas til andre 
skade- og nyttevirkninger av sam
funnsmessig betydning, saledes virk
ninger av samfunns0konomisk og 
naoringsmessig karakter som reguler
ingen kan gi anledning til. 

Blir en konsesjonss0knad avslatt 
etter bestemmelsene i fOIegaende 
ledd, kan konsesjonss0keren kreve 
avgj¢relsen forelagt for Stortinget.» 
Den konsesjonss¢knad som ble 

fremlagt av Statskraftverkene den 21. 
mai 1968 angaende de sakalte Eid
fjordverkene, er en ensidig teknisk 
vurdering av de muligheter som knyt

.-.----

STATEN M0TER 
SIN EGEN LOV 
Etter Fosslim0tet 7. juli ga 

$tl1vanger~f;1j:Aftenblad 
pa lederplass naturnvernet sin 
fulle st0tte. Bladets leder gjengis 
her i sin helhet. 

D et m0tet som Norges Naturvern
forbund holdt i Hardanger i 

helgen, og den beslutning som der 
ble fattet, markerer et vendepunkt i 
drakampen mellom vannkraftutbyg
ging og naturvernet i vart land. Det 

ter seg til produksjonen av elektrisk 
kraft. 

Etter vaI mening er Vassdragsregu
leringslovens § 8 slik a forsta at en 
tilsvarende fagkyndig vurdering over 
tap og vinning, savel av privat som 
allmenn karakter, rna foretas . Bare 
nar en samlet vurdering foreligger, er 
det grunnlag for en forsvarlig av
gj0relse av konsesjonssp0rsmalet. 

Derfor rna ogsa naorings0konomiske, 
vitenskapelige, rekreative og estetiske 
verdier vies like stor og fagkyndig 
oppmerksomhet som vurderingen av 
selve vannkraftproduksjonen. Ansva
ret for at en slik helhetsvurdering blir 
gjort, rna etter loven pahvile staten, og 
ansvaret er desto st¢rre nar staten 
ogsa er regulant. Den naturlige frem
gangsmate rna derfor vaore at staten 
iverksetter og bekoster n0dvendige ut· 
redninger. 

Et m0te pa Fossli hotel! den 7. juli 
1968 innkalt av Norges Naturvernfor
bund, bestaende av representanter for 
ber0rte aUmene og private interesser 

kan komme til a vise seg at ikke bare 
yare kraftutbyggere, men f0rst og 
fremst yare poltikere her m0ter en 
utfordring, som det skal bli ytterst 
vanskelig a vise fra seg. 

M0tet er pa en mate ogsa en an
klage mot yare politikere. For Natur
vernforbundet bygger sitt nye initia
tiv pa en paragraf i var vassdragslov, 
som hittH apenbart ikke har vaort tatt 
i anvendelse. 

Paragraf 8 i denne loy sier nemlig, 
at konsesjon til regulering «80m med
f0rer skade eller ulemper for almene 
eUer private interesser» i alminnelig
het bare b0r gis hvis de nne skade er 
«av mindre betydning i sammenlig
ning med fordelene». 

sluttet seg til et forslag fra Norges 
Naturvernforbund om etablering av 
et utvalg til a fremme forannevnte 
synspunkter overfor regjeringen. 

Utvalget har denne sammensetning: 
Bonde Gunnar Videsjorden, Uvdal, 

(bygdenreringer). 
Herredsagronom Tomas Sekse, Kin

sarvik, (bygdenaoringer). 
Prof. dr. Rolf Vik, Oslo, (vitenskap). 
Direkt0r 0ystein Hjertholm, Bergen, 

(reiseliv - turisme). 
Banksjef lohan Melander , Oslo, (0ko

nomi og naoringsliv). 
Generalsekretaor Magne Midttun, 

Oslo, (naturvern). 
Utvalget rapporterer til Norges Na

turvernforbund, som forutsettes a 
holde kontakten med de ber¢rte in
teressegrupper.» 

Den oppsikt kommunikeet har vakt 
fremgar ikke minst av Stavanger Af
tenblands lederartikkel den 10. juli 
80m i sin helhet er sitert 0verst pa 
denne siden. 
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Mdbl/Jdalen. Folo Lei! Hoe/. 

Ensidige beregninger 

Hvordan kan man na vite om disse 
skader er av mindre betydning i 
sammenligning med fordelene, dersom 
man ikKe unders0ker disse mUlige 
skader like alvorlig og faglig omsorgs
fuHt, som man unders0ker de fordeler 
det gir a utnytte landskapet til pro
duksjon av vannkraft? 

Ja, vi vet hvordan det alltid blir 
gatt fram ved slike reguleringer. Den 
som skal regulere legger ned stort 
arbeid i a vurdere om det er 10nn
somt. Under disse unders0kelser er 
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det en ting som er sikkert: hvis det 
ikke svarer seg for regulanten a foreta 
denne operasjon, da s\">kes det ikke om 
tillatelse. Men regulanten er jo ikke 
interessert i a finne ut om andre in
teresser lider skade, med mindre det 
dreier seg om slike skader som ved
kommende kan presentere som en be
grunnet regning. Og derfor er det 
mange slags upaaktede skader som 
bl ir glemt i regnskapet. 

Og i tillegg kommer hertil, at nar 
omsider det arelange planleggingsar
beid er foretatt av de nye herrer i det 
gamle landskap, da sier staten at de 

som vii protestere rna skynde seg! For 
na har vi sa knapp tid at tillatelsen 
heIst rna gis pa n~de rappen. 

Praksis har derfor vist, at den 
sammenligning mellom fordeler og 
ulemper som loven forutsetter, ikke 
kan foretas pa likeverdig grunnlag, 
fordi det ikke eksisterer noen «mot
part» som har myndighet, anledning, 
tid, penger og sakkyndighet til a 
fremlegge tilsvarende faglig sterke 
beregninger av ulempene og tapene 
som if\">lge loven. skal vurderes. Bare 
staten selv har denne mulighet. Og 
Naturvernforbundet fortolker loven 
slik, at det derfor ogsa er staten som 
har denne plikt. Hvem ellers? Og 
denne plikt er jo st0rre, mir det er 
staten som er regulant! Som kjent er 
det i yare dager nesten alltid staten 
som er regulant, enten helt og fullt 
som i tilfeHet pa Hardangervidda, 
eller sammen med fylker og kommu
ner som i andre tilfeHer. 

Det skal derfor bli meget vanskelig 
for Regjeringen a avvise Naturvern
forbundets krav. Det er staten som 
rna sette i verk de beregninger av 
tapene som vii oppsta, om man legger 
store deler av Hardangervidda under 
vann , og endrer vassdragene som har 
sine 10P ned til sj0en. 

Dette krav har en spesiell styrke nar 
det gjelder Hardangervidda. Ulem
pene er nemlig i dette omrade a v 
mange slag. Noen av dem er det 
muJig rent tiliempet a beregne 0ko
nomisk. Man kan forestille seg tap 
for turistnrering, for tap av beiter og 
villreinavkastning, for jakt og fiske 
og sa videre. Men i tiUegg kommer 
hertil at Hardangervidda er et natur
fenomen av den st0rste interesse for 
vitenskapen , og ikke bare den norske. 
Granskingen a v sa vel eksisterende 
plante- og dyreliv som av eldre tiders 
bosetting og levevis er ogsa verdier 

som, om de ikke kan presenteres i 
kroner, dog rna legges fram som mot
post i et omfang som yare bestem
mende myndigheter kan ta hensyn til 
eUer sin vekt. Og man kan ikke bare 
ta hensyn til pengeverdier! 

Jo, det er enna tid 
En spesiell side av saken er ogsa 

beregningene av vannkraftens verdi i 
dag, om ti eller femti ar, i relasjon til 
andre energikilder og i relasjon. til 
det industribehov for energi som 
framtiden matte ha. 

Yare politikere synes a ha vrert en
sidig forblindet av maset etter a bygge 
ut mest muJig, «mens det enna er tid». 
Underforstatt: venter vi i ti ar har vi 
atom kraft eller oljekraft, og da er det 
for sent. For sent til hva? For sent 
til a fa \,,>delagt var natur? 

Statsminister Borten er selv opp
tait, savel av beskyttelse av norsk 
natur som av unders\">kelse av yare na
turlige ressurser. Na vii han, antakelig 
i lq')pet av h0sten, m\">te fra det oppret
tede Hardangervidde-utvalg, den grove 
skissering a v de verdiomrader som 
staten if01ge vassdragsloven har som 
plikt a bed0mme. Man kan tolke det 
slik, at andre alternativer til a ut
nytte Hardangervidda enn gjennom 
vannkraftproduksjon rna vrere utre
det, fq')r valget treffes om hvordan 
vidda skal benyttes i framtiden. 

Den oppslutning som Naturvern
forbundet har fatt om dette krav om 
en ny prinsippbehandling av reguler
ingssaker, kan ikke avvises av politi
kere ut fra ensidige og ofte foreldede 
bygdehensyn. Idette tilfellet er det 
staten selv som skal bygge ut, og det 
foreligger altsa ikke noe press fra 
utalmodige kraftkonsumenter. Der er 
tid nok for bade administrasjonen og 
for Stortinget til a f<blge vassdrags
lovens egne vilkar. 
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SVE1N MYRBERGET 

ER ULVENIFARLIG FOR MENNESKER? 

Det star fra gammelt av en egen 
gru om ulven. Selve navnet ulv 

skal egentJig bety «rivende dyr, rov
dyr». Ulven blir ogsa kalt varg, som 
betyr «r0ver, fredI0s». Dette hatet og 
redselen for ulven m(l)ter vi bl. a. i 
eventyrene, sam det om R(I)dhette, og 
Walt Disney har f(l)rt tradisjonen 
videre med «Big Bad Wolf». Overalt 
er ulven blitt sett pa sam menneskets 
verste fiende, og alt omkring ar 600 
f. Kr. ble det i Hellas fastsatt premie 
for avlivning av ulv. Mange er histo
riene om ulv sam herjer blant husdyr 
og tamrein, og den skal ogsa ha drept 
mennesker. J eg vii her redegj(l)re litt 
om hva vi vet am ulvedrepte mennes
ker her i landet og andre steder. 

Norske erfaringer 
Salig P. C. Friis skrev i 1599: «Det 

er iche offte shied at Wlffue haffue 
bidet Folch ihiell eller oprett noget 
Mennische, doeg frycter fructsomme
lige Quinder sig storligen for demb.» 
Som dog Bjarne 0stb(l) bemerker i 
«Romsdalsposten» 2/10 1061: «l den 
store meng av topografiske verk sam 
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embetsmenn fra aile landsdeler laga 
utgjennom 1700-talet er det mangt eit 
akk 0 Ve over ulveplaga, men ikkje 
kan eg finne eit einaste tilfelle der 
drap pa menneske er dokumenterU> 

F01gende historie ser ut til a vrere 
den sam har best grunnlag. Den stam
mer fra «Norges Dyreliv», og skildrer 
tradisjonen om drapet av en mann i 
Leksvik, Nord-Tr(l)ndelag: 

«Slik ble den fortalt av Johan Moan 
- han hadde h0rt den bl.a. av sin 
bestefar, sam igjen hadde fatt den be
rettet av sin bestefar: «1uleaften 1612 
skulle heimevernsoldaten Anders Solli 
ga pa ski fra heimen sin, Sollia i 
Markabygd, til Moan i Dalbygda, 
der han hadde skyldfolk. Her skulle 
han sa natta-over for a m0te opp til 
kyrkjeparaden ved Leksvik-kyrkja 
juledagen. Anders, som var vrepna 
med ein sabel, la vegen om Rota, der 
han hadde kjrerasten sin, Sigrid. Kor 
lenge han stogga her, seier ikkje soga 
noko om, men det heiter at det alt var 
m(l)rkt da han tok pa veg over sko
gen. 

Komen opp pa ein as, sam idag 
heiter Snikkarslettasen, er han vorten 

piiteken av ein ulveflokk. Men Anders 
har hoggi ihel eit av ubeista, har sa 
stukki den blodute sabelen i slira og 
gatt vidare. 

Sa snart dei andre ulvane har eti 
opp den d0de broren, har dei teki 
sporet til Anders og sett etter han. 
Dei har teki han att pa den staden 
sam i dag heiter Korsmyra. Her har 
han atter pr(l)vd asia ifra seg pa 
same maten sam sist, men sabelen var 
frosi fast i slira. Og sa har ulvane 
fatt han nedat og til slutt drepi han. 

Da kyrkjefolket fra Markabygd 
morgonen etter tok ut pa kyrkjeferd, 
fekk dei sja leva som hadde hendt 
kvelden f(l)r. Pa SnikkarsJettasen sag 
dei merke i sn(l)en etter det sam der 
hadde hendt. Men pa Korsmyra fans 
ikkje anna att av Anders enn h(l)gre 
handa hans. Her la ogsa skia og sabe
len (sam J:lO er i samlinga til Inder(l)y 
Bygdemuseum i Sakshaugkyrkja). Sa
belen synte seg a vera fastfrosen i 
slira. Nar h(l)grehanda lag aU, sa 
kom det av at ulven ikkje greidde eta 
h0grehanda til et menneske, trudde 
dei gamle.» 

Kirkeb0kene for Leksvik gar ikke 

sa langt tilbake sam til 1612, slik at 
det har ikke vrert mulig a fa historien 
sikkert bekreftet. Det var dog skikk og 
bruk at de militrere i sine fargerike 
uniformer m0tte i kirken 1. juledag, 
og de fylte da «underoffisers-stolene» 
fremst i kirken. 

O. B. Moholdt beS(I)kte stedet i 
] 890 og det sto da der et kors. Dette 
kors ble i 1929 erstattet med en bauta 
av grovhugget lys granitt. If(l)\ge O. 
Leren, Inder0Y, henger sverdet na i 
vapenhuset i Leksvik kirke. 

Til minne om denne hendelsen dik
tet C. B. Moholdt omkring 1870 en 
vise pa 20 vers (trykt i Arbok for 1953 
for Nord-Tr(l)ndelag Historielag). Vi 
siterer vers 16 og 17: 

De ser av spar i sneen 
hva sig tildraget har, 
de sverdet fant i skjeden 
h vor det fastfrosset var. 

De fant pa vilde hede 
og mandens h(l)ire hand . 
Den sparte ulve lede, 
de den ei ete kan. 

Sam en vii se bygger denne skild
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ringen pa muntlig tradisjon, og det 
har ikke vrert mulig a fa den sikkert 
bekreftet pa annen mate, og en rna 
nevne at Iignende historier fonelles 
med stor troverdighet ogsa fra andre 
bygder. 

Fra Hole, Ringerike, har Nils Jo
hannesen, i brev fortalt om en gutt 
som if01ge sagnet ble drept der for 
et par hundre ar sid en. Historien 
stammer fra Olaf Hansen i «Ringerike 
J936-37»: 

«Tradisjonen er, som ofte ellers, i 
ymse versjoner. Her er det to. Me 
prenter bae, for dei er like vakre. 

For umlag 200 ar sidan var det 
mykje ulv (varg, skrubb) i grendene 
som gjorde mykje ugagn og var til 
bygdeplagar. Dei d\1lkke granmoane 
gay Iivd og her kunde skadedyri 10yna 
seg. Det var jolefta og fram til garden 
Borgen strreva seg to fatig-gutar. Dei 
skulle til R0yse. Husfolket bad dei 
stogga her, sidan det var heilag-efta. 
Den eine let seg telja yver, men den 
andre hadde slik hug til a na fram 
til R\1lyse og la iveg yver Byermoen. 
I skogen raka han ein ulvefJokk. I 
redsla sprang guten mot treet og 
freista kliva upp. Eit stykke oppe 
brotna ei grein. Han datt ned og 
ulvane kasta seg yver honom. Kyrkje 
folket fann joledagsmorgonen fot og 
hand av eit menneske. Dei skyna kva 
som hadde hendt og braut gran bar 
for a skjule levningane. Sidan den 
dagen kastar aHtid folk som gjeng 
forbi og veit om dette, ei gr\1ln grein 
burt til foten a v treet. 

Smed Rytterager, Hi/mefoss, for
talde etter ei gamal kone, som hadde 
fortalt ein liknande versjon, men 
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inkje tidfeste det til joli, kunde det 
vera burt im ot 200 ar sidan. Dette 
stydjar ogsa med omsyn til tidi, den 
andre versjonen: 

Det var ein haustsundag. To kon
firmanter tok gongvegen heim gjenom 
Byermoen og m<'Jtte ulvane. Ein kom 
seg opp i treet og vart berga av folk. 
Men kameraten miste livet. Konfir 
masjonen vart, som me veit, pabode 
for heile landet 1736.» 

Til minne om denne hendelsen 
eHer mUligens if0lge gammel hedensk 
skikk - kastet folk helt opp til nyere 
tid gran bar pa stedet. Treet, som ble 
kalt «kast-treet», fait ned mellom 
1945 og 1960. Det ble i 1963 reist en 
minnestein pa stedet med bl. a. denne 
innskripten av Elling M. Solheim: 

Pa kastet her 
minner om 
ungt liv og 
bra. d0d i 
fjerne tider. 

Tradisjonen forteller ogsa om andre 
barn som er drept av ulv. Saledes ble 
if01ge konservator Edv. K. Barth en 
lit en pike tatt av ulv pa Kile, Hrege
land , Vest-Agder, omkring ar 1850. 
Armen hennes ble senere funnet ute 
pa isen av Kilefjorden. 

I bygdeboka for S0rum star f\1llg
ende: «At ulven kunne vrere lei nok, 
viser en historie fra Vestre Arteid. Det 
hendte juledag 1830 da folkene var i 
kj<brka, og bare to smapiker var 
heime, en pa 8 og en pa 10 at. De var 
gatt en liten tur ut i skauen, det var 
litt sn\1l og kaldt, og de fulgte en liten 
veg inn over. Best det var kom en ulv 
og tok pa dem og drepte den ene av 

pikene, hun het enda Anne. Den 
andre satte i veg heim til garden og 
fortalte at det var kommet en stor 
hund og tatt s0steren. Noen gutter 
ble med og fant piken, men ulven 
hadde revet henne stygt i stykker. 
Folk kalte denne vegen for Gra.tlien .» 

Ellers forekommer det mange sagn 
om ulvedrepte mennesker, de fieste er 
vandresagn som fins i mange bygder. 
Ett av disse forteller om et barn som 
gar over gardsplassen med en tyri
fakkeL Sa kommer en ulv og tar bar
net, og nar folk kommer ut, ser de 
Iyset av tyrivarmen bli borte i skogen. 
Men de rekker ikke a berge barnet. 

Et annet vandresagn - eHer even
tyr - er dette, her i en versjon fra 
Ringerike if01ge J. Guldal i «Buske
rud Blad» 1951: 

«Ulven ulte st0tt om vinterkvel
dene, og gjengs var den. En dag skulle 
mannen pa 0ya, som drev som lag
ger, opp til Elvika med en kj0rel han 
hadde laget. Oppmed Pips0ya m¢tte 
han en ulveflokk. Lars, sa het man
nen, hvelvet kj0relet over seg, og 
ulvene krafset med kl0rne inn-under. 
Mannen tok da kniven og rispet i 
ulvelabbene, og snart var et fryktelig 
slagsmal mellom grabeinene igang. De 
rei v hverandre i hjel, og Lars kom 
godt fram med sin kj0rei.» 

Hvis en ser nrermere pa alle disse 
norske fortellinger og sagn, rna det 
vel innr0mroes at sa vidt jeg vet er 
ingen av dem fullt bevist. Selv de 
mest p;Uitelige er i det minste sterkt 
pavirket av vandresagn, selv om det 
skulle foreligge en kjernc av sannhet. 
Typisk er saledes at juien svrert ofte 
gar igjen, likesa at bare den ene handa 

ble funnet. Inntil videre rna man der
for si at det overhodet ikke forelig
ger beviser for at ulven har drept 
mennesker i Norge i de siste 4-500 
ar, og selv oro man skulle godkjenne 
de mest palitelige historier, kommer 
man til et tall pa h\1lyst 3-4 ulve
drepte mennesker i Norge i denne 
tiden. 

Overraskende er det kanskje, at 
det ikke er kjent at samer har mistet 
livet i kontakt med ulven. Dette 
kunne lett ha hendt i forsvar av reins
flokken eHer under ulvejakt. En vanlig 
jaktform hos samene var a renne opp 
ulven pa ski og sla av den ryggen 
med en stay. Prof. Hasund nevner 
dog at det visstnok hendte at en same 
i 1820 kom ut for en flokk pa fire 
ulver pa Femundsj0en, men han 
drepte den ene og de andre rQ)mte. 
Den kjente ulvejeger H. G. Lund for
teller i brev at hans «unders0kelser i 
forbindelse med ulven i Finnmark 
ikke bragte for dagen et eneste til
felle av at ulv har angrepet mennes
ker i historisk tid. Samer som er tril
let ut av pUlken er i verste fall blitt 
rispet opp i pesken, men sasnart 
ulven har oppdaget et menneske i 
bylten, har den ilt videre etter reinen. 
Historiene fra anlegg av Narvik
banen viser samtlige at det har vrert 
hesten den ha r vrert ute etter.» Det 
er ogsa vel kjent fra plankekj\!>ringen 
bl. a . over 0yeren i gammel tid at 
ulven f~rst og fremst var ute etter 
hestene. 

Men selv om bevisene for ulve
drepte mennesker mangler fra vart 
land , ma man ikke glemme den 
ka nskje velbegrunnede redsel som 
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hersket for ulven bl. a. hos reisende i 
eldre tid. Det var da svrert vanlig at 
selv prestene var bevepnet pa reiser 
vinterstid for a verge seg mot ulv. 

Utlandet 
Fra utlandet foreligger en rekke 

mer eUer mindre beviste historier om 
ulvedrepte mennesker. Mange av dem 
er trolig svrert overdrevne, dette gjel· 
der bl. a. beretningen om at i 1889 
drepte ulv 203 mennesker i europeisk 
Russland. 

BI. a. i Frankrike herjet ulven sterkt 
i gammel tid, srerlig da i ufredstider. 
Ved slutten av den franske revolusjon, 
i 1797, ble det if~lge G. Brusewitz 
drept over 7 000 ulv der i landet, og 
40 mennesker ble stygt skadet eUer 
drept av ulven. Den mest beryktede 
ulv i Frankrike levde i provinsen 
Gevaudan pa 1760·taUet. Den far i 
alt skylden for a ha drept mer ,enn 
50 mennesker, de fleste kvinner og 
barn. Ludvig XV sendte en hrer pa 
20 000 mann for a drepe den, men til 
tross for omkring 40 st~rre jakter 
klarte ulven a unnslippe inntil den i 
1765 ble felt med 35 ulvebagl og en 
kule. 

r Posen skal det i arene 1814--15 a v 
ulven vrere blitt drept 28 barn og i 
1820 19 barn og voksne. r Finnland 
ble i 1881-82 22 barn drept og del vis 
oppspist nrer Tammerfors og Abo. I 
Dalarne og Gastrikland i Sverige 
drepte en ulv 9 barn i tiden 30. desem
ber 1820 til 18. mars 1821. Denne 
ulven opererte alene eller sammen 
med en annen, gjerne midt pa dagen. 
Trolig dreide det seg om en ulv som 
var r0mt fra fangenskap. 

Fra Nord-Amerika har man deri
mot ingen beviselige angrep av ulv pa 
mennesker med unntak av en ulv som 
led av hundegalskap. 

Konklusjon 
Selv om ulven ikke beviselig har 

drept mennesker i Norge i nyere tid, 
viser de nevnte erfaringer fra utlan
det at ulven pa ingen mate er ufarlig. 
Som rimelig er, gjelder dette f0rst og 
fremst for barn. r de fleste til feller 
ser det ut til a dreie seg om enkelte 
ulveindivider som har spesialisert seg 
pa a drepe mennesker. Disse kan til 
dels ha blitt oppdrettet i fangenskap 
og mistet sin redsel for mennesket. 
I noen tilfelle kan hundegalskap ha 
vrert arsaken til angrepet . Srerlig ille 
ser ulveplagen ut til a ha vrert i 
krigstider. Dette er kanskje ikke sa 
merkelig idet det er vel kjent at store 
deler av hrerer kunne bukke under, 
srerlig under vinterfelttog. En kan 
bl. a. nevne Napoleons tilbaketog fra 
Russland, og general Armfelts til
baketrekning over Tydalsfjellene i 
1718. Ulven fikk da smak pa men
neskekj~tt, og de utarmede soldatene 
var ofte et lett bytte . 

En rna dog huske at alle de be
skrevne hendelser skjedde pa en tid da 
ulven var svrert tallrik. r perioden ,
1846 til 1863 ble det saledes her i 
landet for ulv utbetalt 213 skudd [, 
premier i arlig gjennomsnitt. Redse
len for at ulven skal drepe mennesker j 

b~r ikke vrere til hinder for at man 
skal gi de 10- 15 ulver man na har 
igjen i hele Skandinavia, et bedre 
vern. 

Fra Tu/singas delta IUU utlf/Jpel Fe
munden . Folo Ragnar Frislid. 

AKTUELT OM 

FEMUNDSAKEN 


NNV's medlemmer vil vrere kjent 
med hovedtrekkene i striden om den 
planlagte regulering av Femunden og 
Trysilelva. Nrermere informasjon vii 
ogsa f~lge i tid en som kommer. NNV 
har engasjert seg meget sterkt i denne 
betydningsfuUe naturvernsaken, og 
nedenfor f~lger en kort oversikt over 
sakens navrerende stilling. 

Man hadde pa naturvernhold stilt 
store forhapninger til resultatene av 
det arbeid «Gabrielsenkomiteem> (Un
ders~kelseskomiteen vedr~rende fred
ning mot vassdragsutbygging) avslut
tet sa tidlig som h0sten 1963. Disse 
forhipninger gjorde seg gjeldende 
ikke minst fordi en kunne vente a 
m0te forstaelse i vide kretser for den 
utpregede kompromissl0sning komite
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Sirandhogg Femunden. Folo Ragnar 
Frislid. 

innstillingen faktisk innebar. - Ga
brielsenkomiteen gikk som man hus
ker enstemmig inn for fredning av 
Femundvassdraget, et mindretall pa 
2 av 6 medlemmer dog bare for fred
ning i 10 ar i fl/>rste omgang. 

Na er forholdet at myndighetenes 
behandling a v sp0rsmalet om vass
dragsfredning er skilt ut fra det I/>vrige 
naturvernarbeid i det offentliges regi 
og lagt inn under Industrideparte
mentet. Dette gir grunn til en viss 
uro. Industridepartementet, som jo er 
noe belastet mir tal en er om vass
dragsregulering contra naturvern, har 
f0rst h0sten 1968 funnet a kunne 
fremme Gabrielsenkomiteens innstil
ling for Stortinget. I mellomtiden har 
flere reguleringssaker som omfattes av 
innstillingen vrert under behandling i 
det samme departement. 

Stortingsbehandlingen viI skje pa 
grunnlag a v Industridepartementets 
ventede Stortingsmelding som viI om
fatte Gabrielsenkomiteens innstilling 
foruten innhentede uttalelser om den
ne. Stortingsmeldingen viI ventelig 
kunne debatteres i nasjonalforsam
lingen i 10pet av hl/>stsesjonen. Denne 
debatten vil ikke lede til noen fred
ningsvedtak , og det bEr vel heller ikke 
mulig a oppna et prinsippvedtak om 
vassdragsfredning pa linj~ med det 
en fikk da nasjonalparkplanen var 
oppe. - Imidlertid vii det som blir 
sagt og helhetsinntrykket av ordskif
tet uten tvil pavirke myndighetenes 
videre handtering av de enkelte sak
ene, og tjene som en indikasjon pa 
hvilke vassdrag man eventuelt kunne 
tenke seg a verne. Uten a ga mermere 
inn pa de uberegnelige faktorer som 

kan gj0re seg gjeldende under en 
slik debatt, kan en konstatere at det i 
denne behandlingsform ligger bade en 
fare og en positiv sjanse nar man 
etter alt a dl/>mme viI oppleve at Fe
munden og andre vassdrag bJir truk
ket inn i diskusjonen som konkrete 
eksempler. 

I mellomtiden viI konsesjonss0k
naden om regulering av Femundvass
draget ikke bli sluttbehandlet i Indu
stridepartementet. 

Arbeidet med a hindre 0deleggelse 
av Femunden og Trysile\va har rime
ligvis vrert preget av den venting og de 
stadige utsettelser behandlingen av 
Gabrielsenkomiteens innstilling, og 
dermed Femundsaken, har f0rt med 
seg. Utad er det saledes ikke skjedd 
noe nytt i ar utover en generell opp
f01gning av saken pa en rekke hold, et 
arbeid som stort sett drives av Fe
mundutvalget (se omtalen i NNV's 
arsberetning 1967, Norsk Natur nr. 
1/68). For0vrig bestar virksomheten i 
forberedelse av nye skritt overfor 
myndigheter og pubJikum og i sta
dige bestrebelser pa a holde seg it jour 
med sakens utvikling innen admini
strasjonen. 

Nar det gjelder utsiktene til at 
naturvernsynet skal vinne frem i den
ne triste saken, kan man kort si at det 
gj0r seg gjeldende en behersket opti
misme. - I negativ retning trekker 
selvsagt bl. a. den nylig vedtatte Nea
utbyggingen som syntes asia definitivt 
fast hvor kort man egentlig er !com
met i naturvernarbeidet i N orge. I 
realiteten er jo ikke dette Stortings
vedtaket noe annet og mer enn en 
direkte fortsettelse av det som har 
vrert god politikk siden vannkraftens 
barndom. - Negativ er ogsa saks
behandlingen: F0rst venter man i fern 
ar med a fremme Gabrielsenkomite

ens innstilling, og nar dette fors0k pa 
en helhetsvurdering er presentert, in
nebrerer programmet for den videre 
behandling av de aktuelle utbyggings
sakene ingen garanti mot farene ved 
en fortsatt isolert vurdering av hvert 
enkelt prosjekt. 

Det som likevel kaller pa optimis
men i Femundsaken er at man har 
meget gode argumenter pa handen, 
det gjelder alle sider a v saken. Dess
uten har man sterk st0tte fra organi
sasjoner og enkeltpersoner, ogsa i de 
ber0rte distrikter. Ikke minst verdi
full er videre den betydelige oppslut
ning pressen viser. 

Med fortsatt innsats og med en 
klar opinion i ryggen, skal det lykkes 
oss a redde Femunden og Trysilelva. 

RV 

ST0TT 

FEMUND

AKSJONEN! 


Femundutvalget ber aile interes

serte om a sende sitt bidrag, 

stort eHer lite, til innsamlings

konto for 

«FEMUNDAKSJONEN», 

postgiro nr. 500.299, eller bank

giro nr. 900.299, tilsluttet Nrer

ingslivets Innsamlingskontroll. 

88 89 



"NATUR 
OG 
UNGDOM" 

«Na kommer ungdommen» - het det 
pa NNV's arsm0te pa Lillehammer 
22. juni. Og det gjorde den da ogsa. 
Norges Naturvernforbund hadde med 
ett en egen ungdomsorganisasjon med 
nrermere 1000 medlemmer. 

Det viI si, alle som er medlem av 
Natur og Ungdom er ogsa medlem 
av Norges Naturvernforbund. 

Utvilsomt viI Natur og Ungdom 
ha meget nytte og glede av tilslut
ningen. Rent praktisk har vi fast til
knytning til NNV's kontor med de 
fordeler dette brerer med seg for var 
administrative virksomhet. 

Organisasjonsmessig oppnevner Na
tur og U ngdom representanter til 
NNV's representantskap pa like linje 
med kretsforeningene - i det vi opp
nevner 1 representant for hver pabe
gynt 500 medlemmer, dog ikke flere 
enn 3. 

Medlemmer av Natur og Ungdom 
viI ogsa fa tidsskriftet «Norsk Natur» 
4 ganger i aret - og vi viI pnwe a 
Jage litt stoff a v spesiell interesse for 
ungdom. 

Men sammenslutningen skjedde ikke 
bare pa et praktisk grunnlag, ikke 
minst de ideelle sider av saken teller 
mye. Tross alt er ikke naturvernbeveg
elsen no en sterk bevegelse - og aile 
tiltak som kan bringe oss sam men til 
en bred ere og sterk ere front - er a v 
det gode. Natur og Ungdoms viktige 
oppgave i denne sammenheng blir a 
drive opplysning og rekruttering for 
naturvernet blant ungdommen - eller 

som det det heter i formalsparagra
fen: vi vii spre interesse og forstaelse 
for natur og naturvern. Med vare 
lokalklubber vii vi samIe alle med 
interesse for naturvern - planter og 
dyr, skog og hei. Og vi viI gjerne at 
flest mulig skal forsta sammenhengen 
i naturen - og vite hva moderne 
naturvern er. Og kanskje gjennom 
feltbiologiske hobbyer bidra med et 
og annet til var felles viten! 

Mot Smasjf/Jvollen i Femundmarka. Fra 
«Natur og Ungdom»s tur i sommer. Foto 
Per Thv. L arsen. 

LOKALKLUBBER I 
"NATUR OG UNGDOM" 
Antallet lokalklubber i Natur og 
Ungdom stiger stadig. Vi bringer her 
en ajourf0rt liste med kontaktadres
ser til vare 12 navrerende klubber. 

1. 	 Oslo jeltbiologiske ungdoms

jorening 

Akersgt. 63, Oslo 1 
Formann: Morten Brandt 

2. 	 M oss jeltbiologiske ungdoms

jorening 

Moss gymnas, 1500 Moss 
Formann: Viggo Ree 

3. 	 NU, Askim 
Formann: Carl Lorenz Lund, 
Vammavn. 1800 Askim 

4. 	 NU, Fredrikstad 
Formann: Hanne Reinertsen, 
S. Sl'>rensens vei 20, 1600 Fredrik- . 
stad 

5. 	 NU, Larvik 
Postboks 224, 3290 Larvik 
Formann: Kolbjl'>rn Berge 

6. 	 Notodden lrererskoles biologi

gruppe 

Notodden lrererskole 

3670 Notodden 


7. 	 NU , Bergen 
Forma nn: Frithjof Nicolaysen, 
Welhavensgt. 4, 5000 Bergen 

8. 	 NU, Lillehammer 
Formann: Gunnar Thon, 
Akervn. 1, 2600 Lillehammer 

9. 	 Trondheim Feltbiologiske ung

domsjorening 

Erling Skakkes gt. 47 b, 

7000 Trondheim 


10. 	 NU, Leksvik 
Formann: Per Tl'>mmeras, 
7120 Leksvik 

ll . 	 Alesund Naturvernjorening, 
ungdomsavd. 
Formann: Paul J. Espenakk, 
Nl'>rvegt. 40 a, 6000 Alesund 

12. 	 NU, Harstad 
Formann: 0ystein Iversen, 
Boks 115,9400 Harstad 

Det er ogsa anledning til a vrere 
direkte mediem om man ikke bor pa 
steder hvor det er lokalklubber. Dess
uten vii Natur og U ngdom yte all 
mulig stl'>tte for interesserte sam vii 
starte nye lokalklubber. Aile hen
vendelser skjer til: 

Natur og Ungdom, Akersgt. 63, 
Oslo 1. - Tlf. 337932 - 335257 
(9-12). 

VEL I HAVN 
Sommerens gleder er forlengst et 
minne. Og det gjelder ogsa vare som
merturer. Programmet i ar hadde 
henholdsvis Femunden, Trollheimen 
og Lofoten a by pa. Interessen var 
star, og flere matte dessverre avvises . 
Dette har vi imidlertid notert, og 
neste ars program viI by pa flere 
turer i et bred ere opplegg. 

Det er all tid hyggelig a vrere med 
pa slike fellesturer, ikke minst fordi 
man treffer nye venner med felles 
interesser. Turene bidrar i det store 
og hele til a skape bedre kontakt 
man utveksler erfaringer, og har det 
mora. Derfor som en trl'>st til dem 
som ikke kom med i ar: Vel ml'>tt 
neste sommer! 
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DIRHUE I TJ0ME 

Ved kongelig resolusjon av 21. jllni 
1968 er det gjort vedtak om fredning 
i medhold av naturvernloven av eien
dommen Dirhue, gnr. 56 bnr. 24, 27
29, 39 og 43 i Tj0me kommune, Vest
fold. For fredningen gjelder disse be
stemmelsene: 

J. 	1. Det fredede orrirade skal veere 

et naturreservat til bruk for 

vitenskapelig forskning og un

dervisning ved Universitetet i 


UTKAST TIL NYE 
BESTEMMELSER OM 

JAKT pA ISBJ0RN 
Justisdepartementet oppnevnte i 1967 
en «arbeidsg ruppe for viltstell og na
turvern pa Svalbard». Den har i opp
drag a utrede aktuelle problemer in
nen naturvern- og viltsteHsektoren pa 
Svalbard. I arbeidsgruppen er Land
bru ksdepa rtementet, Administrasjonen 
for friluftsliv og naturvern, Norsk 
Polarinstitutt og Statens viltunders0k
elser representert. Arbeidsgruppen har 
na utarbeidet et utkast til nye be
stemmelser om jakt pa isbj0rn. 

Etter gjeldende besternrnclser er det 
ingen begrensning i det antall dyr som 
kan felles, bortsett fra at det ved 
safarijakt bare kan felles et dyr pro 
deltager . Det er irnidlertid forbud mot 
bruk av gift, sakser og vapen under 
kaliber 6,5 , samt mot bruk av fly og 
sn0-scooter. Bruk av selvskudd er 
derimot tillatt . For safarijakt gjelder 

Oslo sa lenge Universitetet 
finner omradet tjenlig for 
disse formaL Reservatet be
traktes som totalfredet slik 
det framgar av de f\'>Jgende 
punkter. 

2. 	 Det er forbudt a fjerne eHer 
skade teer, busker og all an
nen vegetasjon. Forbudet gjel
der ogsa d0de treer og fall. 

3. 	 Det er forbudt a skade eHer 
forstyrre dyrelivet pa no en 
mate, herunder a 0delegge 
eHer r0re hi, reir eUer egg. 

4. 	 Det er forbudt a anvende bio
cider, gj0dsJe eHer pa annen 
mate utf0re inngrep som kan 
pavirke de naturgitte forhold 
for plante- og dyrelivet. 

for bud mot felling av unger og bin
ner ledsaget av unger. Videre er is
bj0rn totaJfredet i Kong-Karls Land
omradet. Det er ogsa gitt forbud mot 
fangst av levende isbj0rn. 

I utkastet til nye bestemmeJser er 
foresJatt at ingen kan drive jakt pa 
isbj0rn uten seerskilt tillatelse (lisens
jakt). Avskytningen forutsettes regu
Jert ved fastsettelse a v arlige kvoter. 
Bestemmelsene er foresJatt a omfatte 
all isbj0rnjakt pa Svalbard og Jan 
Mayen med tilliggende territorialfar
vann. Det er foreslatt oppgaveplikt 
for all isbj\'>rnjakt og adgang for myn
dighetene til a fastsette en lisensavgift. 
Videre er i utkastet foreslatt generelt 
forbud mot jakt pa isbj0rnunger og 
binner som led sages av unger, og mot 
bruk av selvskudd. 

Arbeidsgruppen har antatt at en be
grenset adgang til brule av motoriserte 
kj0ret0yer og fart0yer, med den fore
slatte regulerte isbj0rnjakt, b0r tillates 
under de spesielle forhold som rader 
pa Svalbard. Det nagjeldende forbud 

5. 	 Det rna ikke foretas noen 
inngrep som viI endre land
skapets karakter, saledes ikke 
brytes eller fjernes stein, fore
tas tekt a v masse, dreneres 
eller reguleres bekker og tjern . 
Det rna ikke oppf0res byg
ninger av noe slag. Det rna 
ikke anlegges veger, kraft
eHer telefonlinjer utover de 
som allerede er der av hensyn 
til den del a v eiendommen 
som ikke er fredet. 

6. 	 Opphold, leirslagning, bading 
og sportsfiske er forbudt, men 
det skal veere tillatt for all
mennheten a foreta spaser
turer gjennom reservatet. For 
skjeerene gjelder totalt land-

mot fangst av levende isbj0rn er for
utsatt opprettholdt. 

Som ledd i kontrollen med avskyt
ningen er det foreslatt pabud om 
plombering av alle isbj0rnskinn f0r 
innf0ring til Norge kan finne sted. 

Utkastet forutsettes a avl0se samt
lige nagjeldende besternmelser om jakt 
pa og fangst av isbj0rn. 

Utkastet bygger i stor utstrekning 
pa anbefalinger fra det internasjonale 
m0te om isbj0rnsp0rsmal i Fairbanks, 
Alaska, i 1965. Ved utarbeidelsen av 
utkastet har arebidsgruppen lagt vekt 
pa at de norske bestemmelser om jakt 
pa isbj¢rn vii ha betydning for bevar
ingen av en internasjonal dyrebestand 
med vitenskapelige, ¢konomiske, re
kreasjonsmessige og estetiske verdier 
som ber0rer norske sa vel som andre 
nasjoners interesser, herunder ogsa 
nasjoner uten arktiske besiddelser. 

Forslaget ble fremmet til Det inter
departementale Svalbardutvalg, og sa
ken Jigger na til behandling i Land
bruksdepartementet. 

gangsforbud i tiden 1. april 
31. august. 

7. 	 Fredningsbestemmelsene skal 
ikke veere til hinder for den 
forskning og undervisning 
Universitetet viI drive i reser
vatet i henhold til punkt 1. 

II . Departementet treffer neermere 
bestemmesler om tilsyn for det 
fredede omrade. 

III. 	Konglig resolusjon av 14. februar 
1964 om fredning a v skogen, 
pJantelivet og dyre- og fuglelivet 
pa «Dirhue» oppheves. 

IV. 	Frcdningen blir a kunngj0re i 
Norsk Lysingsblad, den lokale 
dagspresse og ved oppslag pa ste
det. 

NYE NATURVERN
FORENINGER 

Pa ekstraordineert a rsrn¢te i Agder 
Naturvernforening den 26. juni iar ble 
det vedtatt a dele foreningen ito, 
en. for hvert a v Agder-fylkene. 

Agder Naturvernforening fortsetter 
under navnet Vest-Agder Naturvern 
med Vest-Agder som arbeidsdistrikt. 
I Aust-Agder er et interimsstyre i 
arbeid med a stifte forening for dette 
fylke. 

Arbeidet med dannelsen av Hed
mark NalL!r'Jern er tatt 0PP og vi viser 
i denne sammenheng til referat fra 
landsm0tet pa Lillehammer. 

Ogsa i M0re og Romsdal er det 
stemning for en egen kretsforening. 
En interessegruppe pa Sllnndais0ra 
har i samarbeid med forbundet og 
Vestlandske Naturvernforening tatt 
initiativet til dannelse av en krets
forening i dette distriktet. 
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NORGESNATURVERNFORBUND 

PROTOKOLL FRA LANDSM0TET 

PA LILLEHAMMER 22. JUNI 1968 

T andsmq>tet 1968 ble holdt pa Oppland Turisthotell , Lillehammer, den 
L 22. juni kl. 13-17. 

M0tet ble ledet av formannen, professor dr. Anders Hagen. Ingen hadde 
bemerkninger til innkallelsen. 

1. 	 Telegram til H.K.H. Kronprins Harald. 
Landsm0tet besluttet a sende fq:.lgende telegram: «Norges Naturvernfor
bunds landsm0te pa Lillehammer sender sin hq:.ye beskytter sine rerbq:.dige 
hilsener .» 

2. 	 Underskrift av protokollen. 
Til a underskrive protokollen for landsmq:.tet ble valgt fylkesidrettskonsu
lent Alv Kveberg, Gj0vik og lensmann Per Strq:.msrether, Bagn. 

3. 	 Arsberetning 1967. 
Arsberetningen ble gjennomgatt av generalsekretreren og enstemmig god
kjent av landsm0tet. I tilknytning til arsberetningen fremf0rte represen
tanten for Norsk Bygdeungdomslag, Svein Vedum, kritikk mot at NNV 
avga uttalelser i nreringsq:.konomiske sp0rsmal uten pa forhand a forelegge 
sa ken for medlemsorganisasjonene. 

Formannen takket for inlegget, men fant at saken la utenfor dags
ordenen. Han meddelte imidlertid at landsstyret samme dag hadde drq:.ftet 
sp0rsmalet og at Norsk Bygdeungdomslag med det f0rste ville fa brev i 
sa kens anledning. 

4. 	 Regnskap 1967. 
Kontorsjefen redegjorde for regnskapet og revisor leste revisjonsberet
ningen. Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. 

5. 	 Hedmark Naturvern . 
Generalsekretreren redegjorde for Hedmark Skogselskaps initiativ til dan
nelse av egen kretsforening for Hedmark fylke. Et brev fra skogselskapet 
datert 22. mars var forelagt 0stlandske Naturvernforening, Oppland 
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Naturvern og S0r-Tr0ndelag Naturvern med anmodning om a gi uttrykk 
for sitt syn pa etablering av en kretsforening for Hedmark. 0NV hadde 
ikke ferdigbehandlet saken, men fra ONV og S-TNV forela skriftlig opp 
slutning om skogselskapets initiativ. 

Under debatten anbefalte Kveberg (ONV) og Gaare (S-TNV) at lands
m0tet sluttet opp om Hedmark Skogselskaps initiativ. Forslaget fikk til 
slutning av Richter (KNV), og Tveit (Sunndalsq:.ra) m. fl. Spesielt ble det 
understreket at opptageJse av nye kretsforeninger ikke rna trekke i lang
drag. 

Skulberg (0NV) med stq:.tte av Hq:.ydahl og Huse (begge 0NV) verdsatte 
Hedmark Skogselskaps initiativ , men pekte pa konsekvensen for 0NV og 
mente saken burde utsettes. Huse (0NV) etterlyste den juridiske holdbarhet 
ved fremgangsmaten i den foreliggende sak. Melander (styret) ga uttrykk 
for at saken formelt matte anses i orden idet 0NV var forespurt , uten a 
ha svart. 

Mot tre stemmer ble fq:.lgende uttalelse vedtatt: 
«Norges Naturvernforbunds landsmq:.te pa Lillehammer takker 

Hedmark SkogseJskap for initiativet til dannelse av en naturvern 
forening for Hedmark fylke og haper at et solid grunnlag blir lagt 
under skogselskapets arsm0te i Alvdal. 

Skogselskapet kan regne med Norges Naturvernforbunds fulle 
stq:.tte. 

Safremt de formelle sider av saken vedr0rende stiftelse av foren
ingen og godkjennelse av dens vedtekter kan bringes tidsnok i orden, 
godkjenner landsmq:.tet Hedmark Naturvern opptatt i forbundet fra 
1/1-69.» 

K veberg ble anmodet om a gj0re dette vedtak kjent under Hedmark 
Skogselskaps arsm0te i Alvdal. 

6. 	 Naturvernaret 1970 . 
Til orientering for landsmq:.tet fortalte generalsekretreren om det europeiske 
naturvernaret 1970, som i Norge organiseres som en aksjon med opp 
slutning fra en rekke landsomfattende organisasjoner og institusjoner. Det 
er etablert en hovedkomite med statsminister Per Borten som formann , og 
et arbeidsutvalg med flere spesialutvalg skal iverksette en rekke tiltak med 
tanke pa Ii. vekke til forstaelse og ansvar for naturvern. Naturvernarets 
sekretariat er eta blert i tilknytning til forbundets kontor for bl. a. a sikre 
et godt samarbeide fra fq:.rste stund avo 

Generalsekretreren orienterte ogsa om noen av de tiltak som NNV plan 
legger i forbindelse med naturvernaret og redegjorde spesielt for den 
vardebrenning (balhilsen) som tenkes iverksatt i samarbeid med de q:.vrige 
nordiske lands naturvernforeninger. 

7. 	 H eder til rektor Karsten Heli. 
Etter forslag fra landsstyret vedtok landsm0tet enstemmig a sende blomster 
og f01gende telegram til rektor Karsten Heli: 
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«Norges Naturvernforbunds landsm0te pa Lillehammer hilser Oslo 
Katedralskoles avgaende rektor og takker for helhjertet innsats for a 
fremme ungdommens naturverninteresse.» 

8. Valg av slyremedlemmer og varamenn. 

Det m¢tte 43 stemmeberettigede medlemmer. Medlem av valgkomiteen, 
professor Ulf Hafsten, redegjorde for komiteens innstilling. 

Til den ledige styreplass etter telegrafbestyrer S. Normann-Hanssen, 
Kirkenes, ble valgt reindriftskonsulent Loyd Villmo, Troms¢, med 36 
stemmer. 

Fylkeshagearkitekt Oddlaug Brunvoll, Bod¢, som pa forhand anbefalte 
Villmo, fikk 7 stemmer. 

Til den ledige styreplass etter banksjef Johan Melander, Oslo, ble det 
gjenvalg med 21 stemmer. 

Rektor Frantz Germeten, Brandbu, fikk 11, reguleringsarkitekt fru Elin 
Conradi, Oslo, fikk 10 og det ble avgitt en blank stemmeseddel. 

Til den ledige varamannsplass etter reindriftskonsulent Villmo ble valgt 
telegrafbestyrer S. Normann-Hanssen, Kirkenes, med 30 ' stemmer. Kon
servator Ola Skifte, Troms¢, hadde 12 stemmer og en stemmeseddel var 
blank. 

Til den ledige varamannsplass etter fjelloppsynsmann Norman Heitk¢t
ter, Otta, ble valgt fylkesidrettskonsulent Alv Kveberg, Gj¢vik med 33 
stemmer. Rektor Frantz Germeten, Brandbu, fikk 10 stemmer. 

Landsstyrets sammensetning er etter valgene: 

Formann: Prof. dr. Anders Hagen, Bergen 

Viseformann: Skogkonsulent Bj¢rn Bj¢rnsrud, Asker 


0vrige styremedlemmer: 

Oberst O. M. J¢rgensen, Vatne pI. Sandnes 

Fabrikkeier Anton Jenssen, Grilstad, Charlottenlund 

Professor Hans Kauri, Bergen 

Banksjef Johan Melander, Oslo 

Reindriftskonsulent Loyd Villmo, Troms¢ 


Varamenn: 
Parksjef Arne Berglia, Stavanger 
Fylkeshagearkitekt Oddlaug Brunvoll, Bod¢ 
Reguleringsarkitekt Elin Conradi, Oslo 
Fylkesidrettskonsulent Alv Kveberg, Gj¢vik 
Telegrafbestyrer Sigvald Normann-Hanssen, Kirkenes 
Journalist Asbj¢rn Omberg, Brerum 

9. Revisor og dennes godtgjr!Jrelse. 
Landsm¢tet gjenvalgte Johan Engelstad og Jonn Hoen, statsautoriserte 
revisorer og fastsatte godtgj¢relsen for 1967 til kr. 1 500,-. 

10. 	 Valgkomilii. 
Det ble ogsa valgt ny valgkomite som senest 6 uker f0r neste representant
skapsm0te skal til stille landsstyret forslag til minst dobbelt antall kandi
dater til valg av tillitsmenn. 

Avstemningen ga f¢lgende resultat: 
Professor Ulf Hafsten, Trondheim 40 stemmer 
Konsulent Gisle Johnson, Bod0 28» 
Stud. juI. Ragnar Vik, Oslo 26» 
Hagearkitekt Anders K yam, Bergen 20» 
Fylkesskogsjef Knut 0degard, Gj¢vik 12 » 

1 stemme ble forkastet. 
Til valgkomite ble saledes valgt Hafsten, Johnson og Vik med opprykks

ordning for Kvam og 0degard satremt noen av de f0rstnevnte ikke mottar 
valg. 

11. 	 F aslsettelse av tid og sled for neste landsmr!Jle. (ev. representantskapsm(/J/e). 
Det forela ingen invitasjon vedr¢rende avvikling av neste ars landsm¢te 
(representantskapsm¢te). Finnmark, M0re og Romsdal og RogaJand ble 
diskutert som mUlige distrikter, uten at Jandsm¢tet tok no en beslutning. 
Landsstyret fikk derfor i oppdrag a beslutte tid og sted for landsm¢tet 
(representantskapsm¢tet) i 1969. Det tas dessuten sikte pa at m¢tet under 
det europeiske naturvernaret i 1970 holdes i Oslo. 

12. 	 Norges Naturvernforbunds vedlekter. 
Et utvalg bestaende av hovedbokholder Aksel Foyen, fors¢ksleder Harald 
Sunne H¢ydahl, oberst O. M. J¢rgensen, gen. sekr. Toralf Lyng og advo
kat Reidar Soot, fikk pa landsm¢tet i Kristiansand 1967 i oppdrag a legge 
frem forslag til nye vedtekter for NNV. 

Utvalget hadde i sin innstilling (jfr. «Norsk Natur» nr. 2/68) delt seg i 
to fraksjoner nar det gjaldt § 3 Medlemskap, og § 10 Kretsforeningene. 

Formannen understreket innJedningsvis n0dvendigheten av at NNV fikk 
et representantskap og anbefalte derfor innstendig at landsm¢tet denne 
gang vedtok de nye vedtekter. [(veberg ga uttrykk for samme oppfatning. 
Selv om det var meget i vedtektsutvalgets forslag man var uenig i, matte en 
samJe seg om a fa gitt NNV et representantskap og heller rette opp ved
tektenes svake punkter under marsjen fremover. 

Flere ga uttrykk for samme oppfatning og formannen tolket stemningen 
dithen at det var utbredt 0nske om a fa godkjent nye vedtekter som 
institllerer et representantskap. Det var dessuten stemning for a fa aile 
momenter notert, med tanke pa senere vedtektsendringer. 

Soot redegjorde for komit6arbeidet, herunder den kontakt man hadde 
hatt med kretsforeningene. Han orienterte dessuten om flertallets (Soot, 
Foyen, J0rgensen, Lyng) forslag. H0ydahl (mindretallet) begrllnnet sitt syn. 

Vedtektsforslaget bJe deretter gjennomgatt paragraf for paragraf og 
f¢lgende endringer ble foretatt: (Jfr. «Norsk Natur» nr. 2/68.) 

§ 1 pkt. c forandres til: «a arbeide for opprette]se av naturvern
omrader». 
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§ 3 Flertallets forslag vedtatt mot 1 (mindretallets) stemme. 
§ 5 linje 2-3: «ungdomsorganisasjon» rettes til «ungdomsorgani

sas]onen». 
§ 6 linje 7-8: «dog slik at de siste uttrer YJ hvert aD>, rettes til 

«dog slik at av de siste uttrer YJ hvert ar». 
§ 7 linje 2: «gi harm> rettes til «gir ham». 
§ 9 avsn. 2: «Ungdomsorganisasjonen tilkommer 73 av arskontin

genten fra medlemmer tilsluttet gjennom denne». Utgar. 
§ 10 Flertallets forslag vedtatt mot 1 (mindretallets) stemme. 
§ 11 F<1Jrste avsnitt skal Iyde: «Ungdomsorganisasjonen er en egen 

avdeling av forbundet. Dens medlemmer er samtidig medlem 
mer av vedkommende kretsforening uten at kontingentandeJen 
betales til denne og uten a telle med ved kretsforeningens repre
sentasjon i representantskapet etter § 5.» 

§ 12 	 linje 2-3: «pa neste representantskapsm<1Jte» forandres til «pa 
neste ordinrere representantskapsm<1Jte». 

Med de endringer som her er nevnt ble vedtektsutvalgets flertallsforslag 
vedtall som nye vedtekter for Norges Narurvernforbund, gjeldende fra 
1. juli 1968. 

Med tanke pa senere vedtektsendringer ble folgende forslag notert: 

Loken: 

Formalsparagrafen er for detaljert, og dermed ikke vid nok. Forslag: 

«NNV har som formal gjennom samarbeid med myndigheter og in

teresserte institusjoner, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner a 

verne om landets natur slik at den brukes forsvarlig uten at dens res

surser forbrukes .» 


ForslagsstiJleren forlangte sp0rsmalet droftet ved neste vedtekts
revisjon. 

Bugge: 

Bestemmelsen i § 6 om at den som har vrert medlem av styret i to 

perioder sammenhengende, ikke kan gjenvelges for kommende periode, 

er ikke bare av det gode. 


Valeur: 

Vedtektene b0r inneholde klare bestemmelser om kontingentinnkrev

ing gjennom forbundet. 


Gaare: 

Det b<1Jr vedtektsfestes at kretsinndelingen sa langt det er mulig folger 

fylkesinndelingen, (forslagsstilleren forlangte at dette ble tatt opp pa 

forstkommende representantska psm<1Jte) . 


Sterten: 

Generalsekretrerens forhold til og i landsstyre og representantskap bor 

med i vedtektene. Generalsekretrerens instruks rna vrere en sak for 

representantskapet, spesielt pa bakgrunn av den betydning hans 

arbeid har for kretsforeningene. 


L<1Jken: 

I § 11, 1. avsnitt b<1Jr det slas fast at ungdomsorganisasjonen er en egen 

avdeling. Hvorledes ordningen mellom dens medlemmer og en krets

forening skal vrere, b<1Jr avpasses etter forholdene. 


13. 	 «Natur og Ungdom - Norsk Ungdoms Naturvernforbund». Sr/iknad om 
opptagelse i NNV. 
Generalsekret:reren meddelte at «Natur og Ungdom - Norsk Ungdoms 
Naturvernforbund (NU)) i brev av 21. mars 1968 hadde S0kt om a bli 
opptatt i NNV som dets ungdomsorganisasjon. 

Landsmotet vedtok med akklamasjon a im<1Jtekomme s<1Jknaden. Opp
tagelsen ble gjort gjeldende fra 1. juli 1968. 

NU's formann, Knut Skedsmo, takket for beslutningen og ga uttrykk 
for tro pa et godt samarbeide med forbund og kretsforeninger. 

Formannen takket tilslutt Oppland Naturvern for god tilretteleggelse av 
landsm0tet 1968. 

M<1Jtet hevet. 
Alv Kveberg (s) Per Str¢mscether (s) 


Anders Hagen (s) 


Magne Midllun (s) 

* 

Etter landsmotet var deltagerne gjester under en lunsj som ble gitt av 
Lil1ehammer kommune. 

Om kvelden ble det arrangert et apent m<1Jte pa Maihaugen med foredrag 
av statsrad Helge Seip om: «Kulturvern, milj<1Jvern, naturvern», lysbildekaseri 
av Olaf Heitkotter og sang av Bj0rg Kjeldsrud. Naturverntrollet ble utdelt til 
A/S Jiffy-Pot, v/direktor Leif Koxvold og informasjonssjef Finn Mihle, og 
banksjef Johan Melander appellerte om oppslutning om Norges Naturvern
forbund. 

M0tet ble ledet av oberst O. M. JOrgensen som i velvalgte ord til slutt 
takket aile som hadde bidratt til en vellykket avvikling av forbundets moter. 

Den 23. juni var det i Oppland Naturverns regi arrangert utferd til Orm
tjernkampen Nasjonalpark. Naturverninspekt0r Kristen Krogh og konsulent 
Sigmund Huse ledet den interessante befaring og fikk fortjent takk fra for
bundet ved oberst O. M. J<1Jrgensen. 
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VEDTEKTERYORNORGESNATURVERNFORBUND 
(The Norwegian Society for Conservation of Nature, 


La Societe Norvegienne pour la Conservation de la Nature, 


Der Norwegische Naturschutzverband.) 


§ 1. Form/d . 
Norges Naturvernforbund (NNV) - har som formal gjennom samarbeid 

med myndigheter og interesserte institusjoner, foreninger, bedrifter og enkelt
personer a verne om landets natur med dets dyreliv, planteliv og egenart 
ved bl. a.: 
a) a vekke forstaelse for naturen og interesse for a verne om den, 
b) a arbeide for best mulig a bevare naturens spesielJe karakter under utbyg

gingen av landet og utnyttelse av dets ressurser, 
c) a arbeide for opprettelse av naturvernomrader og for bevare]se av frilufts

omrader, 
d) a arbeide- for naturvern og naturfredning i henhold til gjeldende lover. 

§ 2. Organisasjon. 
Forbundet er et landsforbund med medlemmer tilsluttet gjennom krets

foreninger, en egen ungdomsorganisasjon eHer ved direkte medlemskap. 
Rvor forbundet ikke er representert, s0kes der dannet kretsforeninger, 

interessegrupper og utvalg , eller kontaktmenn s0kes knyttet til forbundet. 

§ 3. M edlemskap. 
Som medlemmer av forbundet opptas enkeltpersoner, klubber, foreninger, 

organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner. 
Enkeltpersoner betaler den arlige kontingent eHer en engangskontingent 

som er minst det 20-dobbelte av den arlige kontingent. 
Foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner betaler 

arlig kontingent som b\!lr vcere minst 10 ganger den ii.rlige kontingent for enkelt
personer. 

Enkeltpersoner tilsluttet gjennom ungdomsorganisasjonen betaler en redu
sert kontingent. 

Som ceresmedlemmer eHer innbudte medlemmer kan utnevnes personer 
som har innlagt seg fortjeneste ved a fremme forbundets formal. fEresmed 
lemmer utnevnes av representantskapet etter enstemmig innstilling fra lands
styret. Innbudte medlemmer utnevnes av landsstyret. 

§ 4. Forbundets organer. 
Forbundet har disse organer: 


Representantskap. 

Landsstyre. 

Sekretariat. 

Revisor. 


§ 5. Representantskapet. 
Representantskapet bestar av representanter for kretsforeningene, ung

domsorganisasjonen og av landsstyrets medlemmer. 
Rver kretsforening og ungdomsorganisasjonen har rett til a sen de en repre

sentant for hver pabegynt 500 medlemmer, dog ikke flere enn tre. 
Foreninger og organisasjoner, som er nevnt i § 3, f\!lrste ledd, har rett til a 

la seg representere i representantskapet ved et av foreningen eller organisasjo
nen utpekt medlem; vedkommende har ikke stemmerett. 

Representantskapets m\!lter ambulerer og holdes normalt en gang hvert ar, 
i tidsrommet mars-juni, til tid og sted vedtatt av representantskapet aret i 
forveien. M\!ltene ledes av en av representantskapet valgt dirigent. 

Representantskapet er beslutningsdyktig nar det er lovlig innkalt. 
Innkallingen skjer med minst 4 ukers varsel, og sendes representantskapets 

medlemmer sammen med saksliste, arsmelding med utdrag av revidert regnskap 
for siste ar og valgkomiteens forslag. 

Vedtak fattes med alminneJig flertall; endring av vedtektene og beslutning 
om oppl\!lsning krever minst % flertall. Ved stemmelikhet gj\!lr dirigentens 
stemme utslaget. Rver representant har 1 stemme. Landsstyrets medlemmer har 
ikke stemmerett ved behandling av forbundets regnskap , arsmelding og ved 
valg av revisor. 

Representantskapet trekker opp hovedlinjene for forbundets virksomhet og: 

a) behandler arsmelding og regnskap, 

b) behandler forbundets budsjett, 

c) avgir uttalelser og fatter vedtak i saker som forelegges av landsstyret eller 


som er forlangt fremlagt av kretsforeninger eHer ungdomsorganisasjonen 
slike saker rna vcere landsstyret i hende senest 2 maneder f\!lr representant
skapsm\!ltet, 

d) fastsetter kontingenten, 
e) velger formann, medlemmer og varamenn tillandsstyret, 
f) velger en valgkomite pa 3 medlemmer, som sen est 6 uker f\!lr neste arlige 

representantskapsm0te skal tilstille landsstyret skriftlig forslag til minst dob
belt antall kandidater til valg av tilJitsmenn, 

g) velger revisor og fastsetter dennes godtgj\!lrelse, 
h) utnevner ceresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra landsstyret, 
i) bestemmer tid og sted for neste representantskapsm0te. 

Over forhandlingene f\!lres protokoll. 
Ekstraordinam representantskapsm¢te innkalles nar landsstyret finner det 

nl!>dvendig eHer minst Y3 av kretsforeningene krever det. 
Landsstyret bestemmer tid og m\!ltested. 

§ 6. Landsstyret . 
Landsstyret bestar av formann og 6 0vrige styremedlemmer med personlige 

varamenn vaJgt av representantskapet, mest muJig allsidig og representativt for 
landet. 

Formannen velges ved scerskilt vaJg. Viseformannen veJges av og innen 
landsstyret. 
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Formann og viseformann kan ikke vrere formann i en kretsforening eller i 
ungdomsorganisasjonen. 

Minst 3 av landsstyrets medlemmer b0r vrere bosatt ved forbundets hoved
sete. 

Funksjonstiden for formannen og de 0vrige styremedlemmer er 3 ar, dog 
slik at av de siste uttrer YJ hvert ar. Den som har vrert medlem av sty ret i 2 
perioder sammenhengende, kan ikke gjenvelges som styremedlem for den 
paf0lgende periode. Funksjonstiden for varamenn er som for styremedlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig nar formannen (viseformannen) og minst 3 av 
de 0vrige medlemmer eller varamenn er tilstede. Ved stemmelikhet gj0r for
mannens (viseformannens) stemme utslaget. 

Formannen eller viseformannen, sammen med et styremedlem eller gene
ralsekretreren, forplikter forbundet. 

Landsstyret sammenkalles sa ofte formannen eller minst 3 av dets med
lemmer finner det n0dvendig. 

Det representerer forbundet og fatter alle vedtak som ikke etter vedtektene 
er tillagt representantskapet. Det fremlegger for dette budsjett , arsmelding og 
regnskap og avgir uttalelser i alle saker som er forlangt fremlagt av krets
foreningene og ungdomsorganisasjonen. Det ansetter forbundets fUnksjonrerer. 

Landsstyret velger innen sin midte et styreutvalg pa 3 medlemmer. Utvalget 
kan treffe beslutninger i de saker vedr0rende forbundets daglige drift som ikke 
kan treffes av generalsekretreren if01ge hans instruks. 

Over forhandlingene f0res protokoll. 

§ 7. Sekretariatet. 

Sekretariatet har kontor i/ved Oslo og ledes av en generalsekretrer. Lands
styret utarbeider generalsekretrerens instruks og gir ham n0dvendige fullmakter. 

§ 8. R evisor. 

Revisor, som b0r vrere statsautorisert , velges av og er ansvarlig overfor 
representantskapet. 

§ 9. Kontingent og regnskap. 

Den arlige kontingent innbetales enten direkte til landsforbundet eller 
gjennom vedkommende kretsforening. Kretsforeningene tilkommer YJ av den 
arJige kontingent for medlemmer tilsluttet gjennom disse. 

Kontingent for livsvarig medlemskap innbetales til forbundet og tillegges 
et felles fond for spesielle formal; kapital og avkastning disponeres av lands
styret, dog slik at fondet til enhver tid minst dekker de aktuelle livsvarige med
lemmers kontingent. 

Avregning skjer med kretsforeningene pro 31. desember hvert ar pa grunn
lag av ajourf0rte medlemslister. 

Bidrag til naturvernets fremme som ikke er gitt til spesielle formal, tilfaJler 
forbundet og disponeres av styret. 

F0r landsomfattende innsamlinger iverksettes skal kretsforeningene orien
teres. 

F0r lokale innsamlinger iverksettes, skal saken forelegges forbundet til 
eventuell koordinering . 

Forbundet dekker de utgifter som vedr0rer landsstyret, sekretariatet og 
revisor, idet reiseutgifter pa billigste mate og kost etter Statens regulativ blir 
dekket. Forbundets regnskap f01ger kalenderaret. 

Avsluttet og revidert regnskap skal foreligge senest 2 maneder etter arets 
utgang. 

§ 10. Krets!oreningene. 

Kretsforeningene inngar som underavdelinger av forbundet, men ordner 
seg ellers internt etter sine egne vedtekter, disse rna ikke vrere i strid med for
bundets. 

I forholdet til forbundet er kretsforeningene bundet av forbundets ved
tekter. 

Kretsforeningenes vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse. 
Kretsinnndelingen avgj0res av representantskapet etter uttalelse fra ber0rte 

kretsforeninger og landsstyret. 
En kretsforening er ansvarlig for sin egen 0konomi. 
Arsmelding og revidert regnskap sendes forbundet senest 2 maneder etter 

arets utgang. 
Valg av styre, og representant(er) med varamenn til representantskapet 

meddeles forbundet umiddelbart etter avholdt arsm0te. 

§ 11. Ungdomsorganisasionen. 

Ungdomsorganisasjonen er en egen avdeling av forbundet. Dens medlem
mer er samtidig medlem av vedkommende kretsforening uten at kontingent
andelen betales til denne og uten it telle med ved kretsforeningenes representa
sjon i representantskapet etter § 5. 

De ordner seg internt etter sine egne vedtekter, disse rna ikke vrere i strid 
med forbundets. I forholdet til forbundet er ungdomsorganisasjonen bundet av 
forbundets vedtekter. Dens vedtekter forelegges landsstyret til godkjennelse. 

Ungdomsorganisasjonen er ansvarlig for sin egen 0konomi. 
Arsmelding og revidert regnskap sendes forbundet senest 2 maneder etter 

arets utgang. 
Valg av styre og representant(er) med varamenn til representantskapet 

meddeJes forbundet umiddelbart etter avholdt arsm0te. 

§ 12. Oppl¢sning. 

Forslag om oppl0sning av forbundet behandles pa samme mate som ved
tektsendringer. Beslutning om oppl0sning rna stadfestes med 73 f1ertall pa 
neste ordinrere representantskapsm0te. 

Btir forbundet Oppl0st, overdras dets eiendeler og midler til institusjoner 
og/eller foreninger med lignende formal. 

Beslutning om dette og om vilkar for overdragelsen fattes samtidig med og 
pa samme mate som beslutningen om oppht)sning. 
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PLAST 

-	 EN SV0PE LANGS 


STRENDENE 


Plastikken gar sin seiersgang gjennom 
norsk natur. 

Man finner den i de fleste tenkelige 
former - fra gjennomsiktige poser og 
fargesprakende flasker til b0tter og 
havarerte smabater. 

Kort kan man si det slik: plastik
ken er ikke bare blitt et problem for 
oss, den er ogsa pa god vei til a bli en 
forbannelse. Vidunderstoffet er prak
tisk, og det byr pa mange fordeler for 
vareprodusenter, men for naturen er 
det fa rlig. Det er ikke plastikkens 
skyld. Selvf01gelig er det vi som gj0r 
den problematisk. 

Det blir kastet utillatelige mengder 
emballasje i markene Yare. Det er 
dessverre et fakutm at mange skogs
og fjellfolk ikke ser noe galt i a 
kaste hermetikkbokser, f1asker og es
ker der innholdet fortreres . Det har 
vrert slik og b0r vrere slik, mener 
visst mange. Men de fleste gj0r det 
trolig i ren tankeltbshet. 

Problemet er stort i skogen, fore
kommer til fjells, men det tiltar be
traktelig langs veiene yare og blir en 
ren plage ved sj0kanten. Der samler 
det seg enorme mengder vrakgods 
langs fjrera . Dette har aUtid vrert til
felle, men problemet har likevel ikke 
vrert sa stort. For det f0rste har ikke 
strendene hatt sa stor betydning som 
feriesteder og friluftsomrader for tuse
ner av byfolk og andre som stbker av
kobling. For det andre har ikke em
ballasjen noen gang vrert tilnrermel

sesvis sa omfangsrik som idag, og 
for det tredje er emballasjen blitt av 
nesten uforgjengelig materiale 
plast. Den . f1yter til lands overalt. 
Srerlig er vakre sandstrender utsatt. 
Viker og bukter, der man gjerne fin
ner slike strender, har en egen evne til 
a fange inn vrakgods. Da hender det 
at det samler seg plastikk i lag etter 
lag, arringer av plastikk i stor farge
rikdom , men ikke all tid sa godt av
stemt til na turens egne farger i strand
regionen. 

Jeg gjorde en dag et fors0k: sam
men med et par unger tok jeg for 
meg 25 meter fj re re i en bukt pa 
Senja i Troms. J eg sanket inn a!t av 
plastikk som la der. Det ble til den 
haugen vi ser pa bildet her. 

Bare fa maneder etter hadde det 
sam let seg omtrent like store mengder 
pa det samme stedet. 

De f1este innser at vi er kommet 
galt ut a kjtbre, men vi fortsetter uten 
a ha funnet noe botemiddel. Vi kas
ter fortsatt oljeflaska utabords fra 
smabaten nar den er tom, og lar plast
posen ga utabords nar den er ttbmt for 
nistemat. Kan da ikke plastikken i 
norsk natur bekjempes. 

Det kan gjtbres mye. Det er nok i\. 
minne om den store naturvettaksjonen 
for noen ar siden. Den virket og 

Plastfangs! pa 25 meter / ja:res!rekning. 
Foro Hans Kr. Eriksen. 

virker nok enna. Men en slik aksjon 
glemmes selvf0lgelig. 

Vanskelig er plast- og avfallspro
blemet fordi vi enna ikke har vent 
oss til den nye situasjonen. Vi har 
enna yare forestillinger om konven
sjonelle emballasjematerialer som for· 
svinn~r innen forholdsvis kort tid eHer 
synker i vann, og vi har ikke greid a 
til passe oss var tids enorme embal 
lasjemengder. Plastikken holder seg 
godt, det gjelder bade farge og kon
sistens. Dessuten flyter den. Det er 
hovedgrunnen til at den fyller stren
dene Yare. Den menneskelige side av 
saken er faktisk det eneste som kan 
forandres . 

Vi rna drive propaganda med opp 
Iysning, prege det inn hos aile at det 
er upassende a grise til en natur som 
stadig far st0rre verdi for stadig sttbrre 
deler a v folket. De aller fleste lar seg 
pavirke. Derfor rna en naturvettkam
panje aldri slutte. SelvftblgeJig er det 
en gruppe som er immune overfor 
opplysning og argumenter. Det er 
den gruppen vi kan kalle kroniske 
natursvin. For dem hjelper bare mer 
hardhendt behandling med loven i 
hand. Og var lovgivning pi\. omradet 
rna nok skjerpes betydelig. 

Det er forbudt a t0mme olje i 
havet. Vi anser det na som en selv
f0lge. Like selvf01gelig btbr det bli a t 
man ikke kaster plastikk i sj0en. Vi 
trenger rene strender mer enn noen 
gang. Skip har ikke loy til a t0mme 
avfall i havneomrader. De b0r ikke 
ha Jov til a t0mme annet enn mat
rester og synkende gjenstander i apent 
hav heller. 

Jeg gar ut fra at de fleste nrerings 
middelfabrikkene, oljeselskapene og 
andre vareprodusenter er mindre in
teressert i den reklamen som firma
ene deres far i form av etterslengt 
plastemballasje. Trolig viI de st0tte 

PRISOPPGA VER OM 

NATURVERN

PROBLEMER 


Norges Industriforbund kan feire sitt 
50 ars jubileum i 1969, og har i den 
anledning oppstilt fire prisoppgaver, 
hvorav to gjelder brennaktuelle natur
vernproblemer - nemlig forurensing 
av vann og luft: 

I . 	 Aktuelle .Iuftforurensningsproble
mer i Norge - en analyse av ar
saker til og former for luftforu
rensninger samt en vurdering av 
muligheter for samarbeide mellom 
private og myndigheter om fore
byggende ti!tak. 

2. 	 Aktuelle vannforurensningsproble
mer langs vare kyster , i yare 
havnebassenger, innsj0er og elver 
- en analyse av arsaker til og 
former for vannforurensninger 
samt en vurdering av muligheter 
for samarbeide mellom private og 
myndigheter om forebyggende til
tak. 

For hver oppgave er det satt opp en 
1. premie pa 10000 kroner og en 2. 
premie pa 3 000 kroner. Innleverings
fristen-er 1. februar 1969. Interesserte 
viJ fa nrermere opplysninger ved hen · 
vendelse til Norges Industriforbund, 
Drammensveien 40, Postboks 2435 
Solli, Oslo 2. 

opp om en antiplast-kampanje i norsk 
natur. Enkelte har alt gjort en fin 
innsats - f. eks. visse oJjeselskaper. 
Men det bor vrere mulig a fa fJere 
med. 

Hans Kr. Eriksen. 
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N. BORCHGREVINK 

GR0NT FOR NATUR! 

GR0NTFOR 

KULTUR! 

GR0NT FOR FRI

LUFTSLIV! 

Vi lever i symbolenes tidsalder. Heral
dikkens symbolikk, skapt i en tid da 
folk ikke kunne lese er gjenoppstatt i 
en tid da folk ikke har tid til a lese, 
land. Symbolene dominerer derfor 
og hvor mange ferdes i fremmede 
vart trafikkmilj0. Men ogsa pa aile 
andre omrader griper symbolene om 
seg, for symbolet kan si meget som 
eHers ville kreve mange ord. 

Fargene brukes ogsa som symboler, 
alene eHer i sammensetning med tegn 
og tekst. Og dette b0r vi ogsa utnytte 
i naturvernet og i beslektede virksom
heter. 

Gr0nt er naturens farge, og den 
brukes da ogsa meget i alt som har 
med naturen a gj0re. Viht medlems
merke er gr0nt, i Oslomarka er 10ype
skiltene gr0nne, og det er foreslatt at 
yare nasjonalparker skal avmerkes 
med gr0nne tegn. I Finland er skog
forvaltningens skilter gr0nne. Men sy
stemet er ikke gjennomf0rt helt ut; 
Turistforeningens skilter er hvite, og 
turveiskiltene i Oslo er bla. Nar Veg
vesenet setter opp skilter som viser til 
turisthytter er de ogsa bla; det samme 
gjelder «vandrarhem» i Sverige. 

Grensen mellom naturvern og kul
turvern er ikke skarp, og naturvernets 
farge b0r derfor ogsa vrere kultur
vernets. I Sverige er ogsa veien til for
tidsminnesmerker merket med gr0nne 
skilt. 

Den gr0nne fargen angir saledes 
som regel noe natur- og kulturvennen 

er glad i; et gr0nt symbol vekker for
hapning og glede. Men systemet b0r 
gjennomf0res helt ut. Natur, kultur 
og friluftsliv utgj0r et naturlig hele, 
uten skarpe skillelinjer. Dette omrade 
b0r derfor markeres pa samme mate. 
Men dette felt adskiller seg ogsa ofte 
skarpt fra andre virksomhetsomrader; 
et skilt som peker til et asfaltverk b0r 
ikke ha samme farge som et som pe
ker til Gjendesheim' 

Mange organisasjoner kommer inn 
i biHedet her: naturvernet, kulturver
net, turistforeningene, ungdomsher
bergene, vegvesenet, skogdirektoratet 
og kommunene . Disse organisasjoner 
b0r ga sammen om a gj0re den gr0nne 
fargen til fellesnevner for alt som har 
med natur, kultur og friluftsliv a 
gj0re. 

0STENSJ0 
NATUR OG UNGDOM 
I oktober vii Natur og Ungdom starte 
en ny lokalklubb for de 0stre deler av 
Oslo. Nrermere opplysninger faes ved 
henvendelse til Natur og Ungdom , 
Akersgt. 63, Oslo 1, eller tit. 33 79 32 
- 335257 (kl. 9-12). 

TERJE HALVORSEN 
NY NNV-MEDARBEIDER 
Terje Halvorsen, 20 ar, er fra i h0st 
engasjert i halv stilling i Norges Na· 
turvernforbunds sekretariat. I f0rste 
rekke vii han ta seg av «Natur og 
Ungdom»s saker, og blant annet ar
beide med kursoppJegg og med redak
sjon av ungdomsorganisasjonens pu
blikasjon. 

KJ0P MEDLEMSNALEN I GULL! 

Forbundets vakre medlemsnal kan na ogsa fas i forgylt s01v og mgr0nn emalje. Prisen er kr. 15,-. I enklere utf0relse, nys0lv 
med vekstmotivet i gr0nn emaljelakk, koster merket kr. 5,-. 
Begge versjonene er i st0rrelse 9 X 9 mm. Bestilling skjer ved 
innbetaling av bel0pet til postgiro nr. 9460 eller bankgiro 
6001.05.70835, Norges Naturvernforbund, Akersgt. 63, Oslo I. 

VAKKERT SKRIFT OM 

PRESTER0D
KILEN 
Osiofjorden skjrerer opp den frodige 
Vestfoldkysten i et virvar av 0yer og 
skjrer. 

Ytterst den glattskurte ut-skjrergar
den, lenger inn skogkledde 0yer mot 
det fiate fastlandet. 

Der fjorden sender en lang arm mot 
T0nsberg og N0tter0Y, ligger en liten 
r0r-omkranset bukt: Prester0dkilen. 
Det er et eiendommelig stykke natur 
vi finner der, inneklemt mellom villa
bebyggelse og trafikkarer. 

Her, et steinkast fra T0nsbergs by
grense, eksisterer en egen verden hvor 
et srerpreget ljv pulserer bak en brem 

T egn. av MagnaI' Norderhaug i <<Preste
rf/Jdkilen». 

av r0rskog. Rett utenfor ligger hus i 
velstelte hager og tungtransport raser 
forbi. 

Fa kjenner egentlig livet bak Preste
n~dkilens r0rskoger, livet ved en av de 
siste av Oslofjordens langgrunne 
fuglebukter. En for en har utfylling og 
bebyggelse rtJdelagt dem. Med dem 
forsvinner ogsa et interessant kapitel i 
Norges fuglefauna. 

Men Prester0dkilen har enna sitt 
srerpreg og sitt egenartede fugleliv i 
behold. Enna. S0ppel og fyllmasse 
har ogsa her en arrekke truet med a 
spolere det hele. 

Har vi rad til dette? Hvem har 
ansvaret? sp0r Magnar Norderhaug i 
innledningen til det vakre heftet han 
har laget i serien «0stlandske Natur
vernforenings smaskrifter». Skriftet, 
som er meget fint illustrert med for
fatterens egne fotografier og teg
ninger, b0r interessere aile naturvern
folk, og selvf0lgelig i srerlig grad de 
fugleinteresserte. Sma.skriftet «Preste
r0dkilen» koster kr. 2,50. Andre skrif
ter i serien som fremdeles kan skaf
fes er «Ormtjernkampen villmark» av 
Haakon Lie (kr . 1,50), «Fokstumyren» 
av H. L. L0venskiold (kr. 1,50), og 
«0stensj0vannet» av Einar Brun, Ove 
Arbo H0eg og Ole-Anton Srether 
(kr. 5,). Skriftene kan bestilles ved 
innbetaling av belrtJpet til postgiro
konto nr. 34243, 0stlandske Natur
vernforening, Akersgt . 63, Oslo 1. 
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GLAMAS DELTA 
I NORDRE 0YEREN 
0stlandske Naturvernforening har dette aret tatt opp arbeidet med a 
verne naturforekomstene i det interessante delta-omradet i Nordre 
0yeren. Landskapet her er meget srerpreget, og et rikt plante- og dyre
liv befolker vann og vatarealer. 

0STLADSKE NATURVERNFORENING 
ARRANGERER UTFERD 

0stlandske Naturvernforening arrangerer en utferd for medlem
mene til dette omradet s¢ndag 20. oktober 1968. Interesserte bes 
vennligst tegne seg pa den utlagte liste i Norges Naturvernforbund, 
Akersgt. 63, 05101, tlf. 33 7932, innen 7. oktober. 
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Aktuelle 

NATURVERNFILMER 

ogsa disponible under 
naturvernaret 1970 

Nr.: Tittel: Leiepris: Salgspris: 

SLF 529 Va ttnen i fara 33, 1175,

SLF 711 Langs den gamle kongevegen 35, 1500,

SLF 772 Friluftsliv 35, 1250,

SLF 873 Skydda van vatten 40, 1200,

SLF 10455 Naturen og mennesket 25, 1 440,-

SLF 10456 Naturen og dyrelivet 20, 960,-

Aile filmene er i farger. 

Under produksjon to filmer : En om fjellet og en om hoyfjellets 
fugler. Filmene vii bli satt i distribusjon omkring nyttar 1969. 

BE OM VARE KATALOGER 

LANDBRUKETS 


FILM OG BILLEDKONTOR 

Frydenlundsgaten 8 - Oslo 1 


Telefon 600290 




VISSTE DE: 

at Oslo by gjennom de siste 80 ar har kj0pt opp 150 000 dekar skog 

for a sikre byens befolkning friluftsomrader. 

at Oslo by i sine skoger arlig avvirker 30000 m3 t0mmer og planter ut 

300000 gran- og furuplanter. 

at Oslo i sine byskoger har anlagt og vedlikeholder 3 000 km ski
10yper, stier og skogsveier hvorav 35 km er forsynt med elektrisk lys, 

og videre .lO sportsstuer og utfartsparkeringsplasser for 10000 biler. 

at Oslo by har fredet 750 dekar av Vaggestenskollene i Maridalen som 

naturreservat. 

at Oslo by arlig investerer i sine skoger 2 millioner kroner i frilufts

sektoren. 

at Oslo by i sine skoger har gjennomf0rt et systematisk renovasjons

system. 


HJELP OSS A VERNE OM BYSKOGENE 

HUSK AT DET ER DIN EGEN SKOG DET GJELDER 



