


Sitter De inne 
med interessante opplysninger 
ont naturen i nasjonalparkene? 

Naturvernmyndighetene har under forberedelse en publika

sjonsserie om Norges nasjonalparker. Serien skal etter for

utsetningene ligge på et høyt faglig nivå, samtidig som 

fremstillingen skal være populær. 

For å skaffe det faglige materiale blir det foretatt spe

sielle registreringer i parkene_Det kan likevel være vanske

lig å få med alt av interesse på denne måten alene. Dersom 

De har gjort observasjoner av dyrelivet på land eller i vann 

eller har kjennskap til interessante forhold ved vegetasjonen 

eller områdenes naturlige egenart for øvrig, er en takknem

lig om opplysninger om dette blir stilt til disposisjon. Også 

opplysninger om fornminner og kulturhistoriske tradisjoner 

har interesse. 

Det er av særlig betyd ning så snart som mulig å få opp

lysninger fra de nasjonalparker som allerede er opprettet: 

Rondane, Børgefjell, Ormtjernkampen, Gutulia, Øvre Pas

vik, Stabbursdalen, Anderdalen og Gressåmoen. En ønsker 

imidlertid også stoff fra de områder som er planlagt opp

rettet: Øvre Dividal, Femundsmarka, Dovrefjell, Grytdalen, 

Hardangervidda, Jotunheimen, Øvre Anarjokka, Saltfjellet 

og Rago (i Sørfold). 

Opplysningene bes sendt Administrasjonen for friluftsliv 

og naturvern, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Oslo 1. 
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Idet dette nummeret av «Norsk Natur» går :i trykken, pågår den mest opp

siktsvekkende a'ksjon i norsk naturverns historie. Takket være om fa ttenc·e 

dekning i presse, radio og fjernsyn så å si over hele verden, vil Mardøla
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Naturvernforbund fullt ut støtter de synspunkter som er satt fram, og at 
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ideene ·som aksjonen er ba~ert på. 

Selv om det ·i øyeblikket er umuhg åsi noe -om det konkrete nmJ'ltat a v 

aksjonen , er det på denne bakgrunn klar,t at den må få .konsekvenser for 
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gang ,de gigan~i-ske Bidsfjord-planene \Som vil rasere vårt kanskje mest unike 
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Produksjonen j våre høyfjellsområder 
kan Heppe ltIny((es m er effek tivt enn 
gjennom villrein og annet vilr. 
Foto Johan Brtln. 

ROLFVIK 

HVA TAPER VI pA A UTRYDDE 
DYRE- OG PLANTEARTER? 
(Artikkelen gjengitt etter «FAUNA» nr. 2-1970) 

A lle levende dyr, innbefattet men
nesket , er det nå værende ende

punkt av 20 millioner århundrer av 
utvikling. Siden livet begynte har sta
dig nye typer av dyr oppstått ved 
en kombinasjon av de to prosesser , 
kjent som adaptiv stråling og natur
lig utvelgelse . Andre typer som ikke 
har vært i stand til å tilpasse seg de 
forandrede forhold, dør ut. Et lite ut
snitt av disse utdødde arter kjenner vi 
som fossiler. 

I løpet av de siste 200 år - i geo
logisk mening en usedvanlig kort tid 
- har en direkte eller indirekte inn
flytelse av mennesket.s fremgang mer 

enn fordoblet hastigheten av utryd
delse avarter, og prosess'en tiltar 
fremdeles i hastighet. I dag er mer 
enn 1000 hvirveldyrarter eller -raser 
i fare for å bli utryddet på grunn av 
mennesket. De er truet av hensynsløs 
eller lite gjennomtenkt, kortsiktig ut
nyttelse, eller også ved uvitenhet og 
ren likegyldighet, ford i de ikke synes 
å ha noen verdi og deres forsvinn en 
derfor ikke har noen konsekvenser. 
Noen blir betraktet, ofte feilaktig , 
som farlige for menneskenes interes
'Ser og blir derfor systematisk forfulgt 
og utryddet. Det er riktig å si at 
menneskets hensynsløshet og mangel 

på kunnskap i nesten hvert eneste til
felle er de virkelige å rsa'ker til at 
dyre- og plantearter forsvinner. 

I denne sammenheng er det inter
essant å merke seg at -ikke ett eneste 
dyr som er blitt utryddet i hi'storisk 
tid, som dodoen, quaggaen og enda 
flere hundre, kunne ha forsinket ut
viklingen av H omo sapiens i den 
aller ringeste grad om de hadde fått 
leve. 

Men allikevel må de som er forut
seende nok Itil å advare mot videre 
ødeleggelse både av dyre- og plante
arter være de som må overbevise om 
og bevise at de enkelte former er av 
verdi og at vi taper noe ved at de 
blir borte. 

Som vitenskapsmenn blir vi oftere 
og of.tere 'konfrontert med problemet: 
Hvilken rolle spiller den og den dyre
eller planteart for oss mennesker? 
Hvorfor skal vi gå inn for å bevare 
dem? Vi må ta dette opp til alvorlig 
vurdering for å bli i stand til å svare 
med argumenter -som blir forstått. 

I en slik situasjon er det utvilsomt 
en rekke moralske og etiske bet rakt
ninger som kommer inn i bildet. Man
ge mener at vi har en klar moralsk 
forpliktelse til å holde aven plass i 
solen for de plante- og dyrearter som 
vi deler jorden med . De ser på det 
som galt å drepe, enn si utrydde noen 
dyreart. Andre mener at utryddelse 
avarter kan rettferdiggj øres når de 
moralske grunner overfor oss selv er 
sterke nok, som f . eks. for å unngå 
menneskelige lidelser i stor skala ved 
overføringer av sykdommer eller øde
leggelse a v næringsgrunnlaget. 

Et annet etisk argument er at vi 
er ansvarlige overfor fremtidige gene
rasjoner for hva vi gjør med naturen 
rundt oss . På samme måte som vi 
ikke har noen rett til å tillate radio
aktivt nedfall som kan true he].sen for 

kommende generasjoner, har vi heller 
ingen rett til å ødelegge naturen med 
dens flora og fauna. Den er den rett
messige arv til kommende generasjo ~ 

ner. Enten disse argumenter har vekt 
eller ikke, er ·det 'klart uforsvarlig å 
tillate noe så uopprettelig som utryd
delse avarter på grunn av likegyldig
het, uvitenhet og dårlig vurderings
evne. 

Det er kraftige også estetiske argu
menter for å prøve å redde jordens 
ville dyr og uberørte områder. Folk 
gleder seg over planter og -dyr. De 
finner dem vakre, liker å ,se dem og 
oppnår åndelig fornyelse ved studiet 
av dem. 

net er videre vitenskapelige grun
ner, fordi en hel del fremdeles må 
læres gjennom studi'er av formene . 
Ikke bare er det galt å fjerne poten
sielle objekter for botanisk og zoolo
gisk forskning , men på det mer mate
rielle nivå av menneskelig fremskritt 
er det tåpelig å utrydde et dyr eller 
en plante 'som senere ·kunne vise seg å 
bli av praktisk betydning for men
neskeheten. 

Og her begynner vi da å bringe 
verdibegrepet over på et nivå som 
ikke kan blåses bort med at det er 
romantikk . Verdi i form av cash er 
lettere vurderbart enn verdi i form 
a v f. eks. opplevelse og etikk. 

De store bardehvaler er snart ut
ryddet. H valfangsten har betydd en 
god del økonomisk også for vårt land . 
Nå er det nesten ,ikke mer å høste. 
Dette s'kyldes rett og slett politi-sk 
uforstand. Når det gjelder å skaffe 
næring i fremtiden, stiller mange store 
forhåpninger til havet. Hvis vi skal 
utnytte de planktonmengder som er 
i havet direkte, kreves det til dette 
enorme mengder med energi. Med de 
energikilder vi kjenner i dag, vil dette 
forårsake en ytterligere .forurensning 
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[-Iver dyrearl ulizyl/er spesielle deler av 
vegetasjonen . (EI/er R. F . Dasmwzll , 1964). 

av det miljø som v,i ønsker å høste fra. 
Hvis vi bare tenker på oljen og 

ikke på kjøttet , vil bardehvalene være 
våre mest økonomiske høsteappara
ter. Her går oppsamlingen direk,te på 
planktonet. Skal vi gå veien om 
spermhval eller andre tannhvaler, vil 
utbyttet reduseres med 10 for hvert 
steg opp i næringskjeden hvalartene 
henter sin næring fra. 

Aksjonen for å redde hvalartene 
fra undergang behøver altså i realite
ten ikke å appellere til vår medliden
het med forsvarsløse dyr som vi ikke 
unner livets rett. Forsvaret kan med 
større tyngde og rett legges på det 
rent økonomi'sk uforsvarlige i å øde
legge en effektiv maskin for innhøst
ning av havets produksjon . 

På samme måten kan vi si at å ut
nybte produksjonen i våre høyfjells 
områder på noen mere effektiv måte 
enn gjennom villrein, rype og hare , 
kan vi neppe finne. Selv om den ka 
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lorimengde som fjellet produserer re
duseres meget ved å passere gjennom 
dyreorganismene, vil det allikevel ikke 
overstige det kolossale forbruk a v 
kalorier vi måtte ha for å kunne ut
nytte denne primærproduksjon di
rekte. 

Disse dyr må ikke passes på noen 
annen måte enn at de høstes med 
fornuf.t. Det 'koster i'kke noe å hente 
denne produksjon ned fra fjellet for 
det går på konto rekreasjon, som 
igjen er en positiv faktor økonomisk, 
Mere dyreliv i fjoellet vil også skape 
større interesse for å ferdes der også 
utenom jakttidene. Dette øker turist 
strømmen og er et pluss på rekrea
sjonssiden. 

Områder med dyr og planter i en 
noenlunde naturlig balanse tiltrekker 
et flertall av oss mennesker. Dette 
kan man ta 'konsekvensen av ved å 
la områder få utvikle seg slik at de 
appellerer til oppdager- og opplevel

sestrangen hos oss. Og .dette kan gjø
res så meget mer som det ofte er pro
duksjonsmessig lønnsomt i tillegg til 
øket avkastning av turistindustrien. 

Dette kommer jo så ·klart til ut
trykk når det gjelder de store nasjo
nal- og naturparker i Afrika og Nor,d
Amerika. 

I dag appelleres det hl st<litsmenn 
og internasjonale 'samarbeidsorgarusa
'sjoner for at man skal redde alle de 
særpregede dyreformer som Afrika 'er 
lSå kjent for. Det appelleres t,il neste
kjærlighet og ansvar for fremtidige 
generasjoner. Og det pekes på verdien 
av turist livet i forbindelse med reser
vatene. 

I dag kan man faktisk regne i pen
gereller prort:ein at det er uklokt å 
eliminere noen av de former ,som ut
gjør helheten i savannenes dyre- og 
planteliv. 

I sin bok A/rican Game Ranching 
forteller Raymond Dasmann (Perga
mon Press, Oxford 1964) om sitt 
regnskap, og han sammenligner av
kastrnngen av krøtter med avk<IJStnin
gen av vilt i samme område. Riktig 
drevet og velpleiet ville hans område 
gi en avkastning på 3 pund per acre 
av storfekjøtt. Avkastningen av vilt er 
4 pund per acre pr. år. Men det å 
holde krøtter er kostba-rt, mens det å 
høste vilt er billig. Avkastningen av 
krøtterhold ville på hans område bare 
bli 506 pund pr. år, mens avkast
ningen med vilt ,ville bli 3200 pund 
netto pr. år, a1tså mer enn 6 ganger 
så høyt utbytte. En annen t'ing er at 
utgiftene til slakting og transport til 
markedet, kunne bringes til inntekt 
hv1s avskytningen ible leiet bort til 
jakt. En ting til som er a v betydning 
er at intensivert husdyrhold ville øde
legge beiteområdene, mens viltpro
duksjonen er i balanse med miljøet. 
Men det som er vikotig i hele dette 

bildet, er at det er viltbestanden som 
helhet som må bevares fordi hver arts 
inngrep i de fors'kjellige deler av ve
getasj{lllen er betingelsen for vegeta
sjonens hensiktsmessige sammenset
ning. 

De forskjellige beitedyr beiter sine 
bestemte beiteplanter på en slik måte 
at ,de ,ikke ødelegger dem. Giraffen 
f. eks. beiter tydeligvis hele tiden 
plantene fra undersiden , slik at ,den 
ikke ødelegger toppskuddene. Resul
tatet av denne velordnete, økologiske 
beiting blir at vegetasjon og dyreliv 
er i fin ibalanse med hverandre. Ak
'kurat det motsatte forhold ser vi mel
lom ,skogsbandsvegetasjonen hos oss 
og forholdet til sau, geit -og husdyr 
hvor faktisk disse dyrene er aktivt 
med på å senke skoggrensen. 

Giraffer, elefanter, elandantiloper, 
gnu, struts og zebraer trekker turister, 
produserer kj~tt og lever i balanse 
med vegetasjonen. Husdyr trekker in
gen tilskuere, produserer mindre kjøtt 
og ødelegger næringsgrunnlaget. Skul
le valget være vanskelig fra noe syns
punkt i det hele tatt? 

Fiskeavkastningen sank katastrofalt 
i Albertsjøen da flodhesten ble utryd
det. Flodhestenes ekskrementer og 
ekskreter gjødslet sjøen slik at den ga 
grunnlag for den primær- og sekun
dærproduksjon som fiskene skulle 
leve av. 

Da krokodillene ble ne~ten utryd
det i Viktoria.sjøen, gikk f,isket tilbake. 
Nilgjedden som er uspiselig for men
nesker, er krokodillens viktigste næ
ringsgrunnlag. Færre krokodiller, fle
re nilgjedder, - mindre matfisk-av
kastning. Krokodillen 'kunne regnes 
om i cash eller protein, s'elv om det 
ellers stort sett er dens 05kinn som kan 
omsettes. 

Når det gjelder å vurdere om en 
art er av betydning eller ikke, er dette 
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uhyre vanskelig, ·og det er svært ofte 
først når man ser den negative effekt 
ved at den forsvinner, at man blir 
klar over hvilken verdi arten hadde. 

Dvergålegresset ble i 20-årene an
grepet aven pest langs Europas kys
ter, og ·ble så å si utryddet. Det over
lev'et i noen få isolerte viker her og 
der . De dyrearter ,som var helt av
hengig av ålegress-samfunnet, døde 
direkte ut. Ålegresset ga yngleplass 
for en rekke fiskearter som ikke kun
ne tilpasse seg andre yngleområder. 
Både næringsdyr for fiskene og f.iske
ne selv forsvant altså på grunn av at 
ålegresset forsvant. ,Ingen ville vel ha 
vurdert ålegresset til å være en plante
art som man ville gå alvorlig inn for 
å beskytte. Det var først da det ble 
borte at man virkelig .forstod hvilken 
verdi det var i denne planteform. 

En .s-tor del av de blomsterplanter 
som finnes i et miljø, er avhengig av 
ganske bestemte insekter for sin be
støvning. En slik omfattende utryd
delse av 'insekter som foretas med 
uspesifi'kke pesticider, vil kunne bidra 
til å ødelegge viktige insekter og der
ved ødelegge plant.er som er av be
tydni:ng i økosystemet. 'Den utstrakte 
bruk av inse~tmidler i enkelte frukt· 
dyrkingsområder har ~nnvirket 'så 
sterkt på de pollinerende inse\Qter at 
avkastningen av fruktdyrkingen er 
blitt redusert. Noen steder ha[ men
neskene selv måttet 'overta bienes ar
beid med bestøvningen sllrk det frem
går av rapporter fra Japan. 

Ulven er sterkt i søkelyset hos oss 
og i mange andre land. I sitt natur
lige miljø er den utvilsomt av betyd
ning for å opprettholde sunnheten 
hos hovdyrpopulasjonen i området. 
Dette viste seg med all tydelighet i 
Alaska og Nord-Canada hvor ,en bak
teriesykdom 150m angrep klovene og 
leddene i bena hos rein, spredte seg 

med rivende hastighet da ulven ble 
sterkt ,bekjempet og så å si utryddet. 
Tidligere lå ulven på sporet av rein
flokkene og hadde 'selvsagt lettest for 
å overvinne dem som hadde et be
gynnende bakterieangrep i bena. Nå 
fins det rapporter om at det under 
reintrekket er rein som kryper på 
knokene på grunn av denne bakterie
infeksjonen, og det er ingen ulv til 
stede for å eliminere dem. Sykdom
men blir ,i sporet og har sjanse for 
å inf,isere langt flere. 

En liten ulvepopulasjon ,i våre sen
trale sydlige fjellpartier ville utvil
somt, når det gjelder reinbestanden , 
ha sin positive misjon med å bidra til 
at langt færre svake dyr er med på å 
trampe ned og ødelegge vinterbeitene. 

Foruten dette er jo ulven sammen 
med sja'kalen, etter det man mener, 
hundens ville stamform, og skulle 
man en gang ha behov for et bidrag 
av egenskap hos ulv inn i våre do 
mestiserte hunderaser, vil det være a v 
betydning å ha denne vill form med 
dens rike genetiske lager. Det vi har 
i dag av potensielle muligheter gene
tisk sett, både i dyre- og planteriket, 
er det :som vi må benytte oss av i 
fremti·den. Det som blir borte, er ,bor
te for alltid, og kan hverken bli gjen
stand for studier eller for fornuftig 
økonomisk utnyttelse. Vitenskapelig 
sett er det selvfølgelig et stort tap så 
snart en organisme, man har relativt 
tite kjennskap til, forsvinner. Derved 
blir man unndratt den vitenskapelige 
erkjennelse som denne dyre- eller 
planteform kunne gi oss. Særlig når 
det gjelder evolusjonistiske undersø
kelser, er slike tap uvurderlige. Så 
lenge en 'organisme ,eksisterer, 'er for
søk og gjentagelse av forsøk mulig, 
men så snart den er gått over i histo
rien, er muhghetene for prøving av 
enhver form eliminert. Ut fra disse 

betraktningsmåter er våre zoologiske 
og botaniske' haver av uvurderlig ver
di for fremtiden , idet de tar vare på 
den gene-pool som hver dyre- eller 
planteart representerer. Det er bare å 
håpe at man også forstår at ,det ikke 
er å ta tilstrekkelig vare på en dyre
eller planteart bare å ha individer av 
en enkelt populasjon. Det som man 
blir mer og mer klar over er at de 
forskjellige popula'sjoner har utviklet 
forskjellige toleranse-eg.enskaper, og 
at de derfor samlet blir av større 
verdi. 

De heldig.e egenskaper hos den ene 
populasjon kan man overføre til indi
vider fra en annen popula·sjon som 
mangler disse, men har andre som vi 
setter pris på. Jo 'større genetisk 
spennvidde vår genetis'lQe pool har, 
desto større muligheter har vi for at 
disse pooler kan bli av betydning i 
fremtiden. 

Bison er blitt anvendt for å bringe 
positive egen.skaper inn i tam kveg og 
selv om det er innenfor plantefored
lingen at man er kommet lengst med 
manipulasjon med egenskaper, er og
så lovende ting utført med dyr hvor 
vilHormenes genetiske rikholdighet blir 
utnyttet. Som e~empel Vli'\ jeg nevne 
de uhyre interessante seleksjons forsøk 
som er satt i gang med ørret på avde
\'ingen for husdyrhold ved Norges 
Landbrukshøgskole av professor Skjer
vold. Vår egen hjemlige fjellørret er 
blitt gjenstand for 'et ~nngå'ende stu
dium for på grunnlag av dens enorme 
genetiske kapaisitet å fiinne frem til 
former !Som passer ,i de fonskjelligste 
miljø, og som ventes å viHe gi den 
beste aVikastning under de va;rierende 
miljøforhold. 

Hittil har vi her i landet drevet en 
hasa'rdiøs utsetting a v fisk, fremmed 
for våre vassdrag, med den ri,siko for 
overførjng av farlige fiskesykdommer 

som det~e medfører, uten først å kon
sentrere oss om utforslcing av våre 
egne verdifulle fiskearter. lOet pioner
arbeidet som her er satt i gang synes 
å tyde på at ørreten, som er vår egen, 
har mulighet for å oppfylle alle de 
forskj,ellige krav som vi innbiller oss 
at vi skal få oppfylt ved å sette ut 
nye, dårlig tilpassede arter fra ut
landet. 

Botanikerne ligger her langt foran 
zoologene som så oft'e ellers når det 
gjelder å ka'ftlegge og utnytte former 
til vårt behov. Det internasjonale bio-
10~is\Qe program som spesielt arbeider 
med produksjonsproblemer, har in
nenfor sin sek,sjon, produksjonspro
sessene, foreslått at man skal konsen
trere seg om primitive raser og ville 
slektningen a v kultiverte a,rter pga. 
det følgende: 
a) ,sliU materiale er av stor vitenska

pelig interesse i genetiske, utvik
lingsmessige og taxonomiske stu
dier. 

b) det er et reservoar av gener og 
genekombinasjoner som muligens 
ikke 'er til stede i sterkt ,kultiverte 
varieteter, men er av stor poten
siell verdi i plantedyrking for mot
'standsdyktighet mot parasitter 'og 
utøy, ekstreme klimaforhold og 
mange andre grunner. 

c) det har ikke vær-t omfattende og 
systematisk undersøM og samlet 
inn i verdensmålestokk. Noen ar
ter er blitt omfattende innsaml,et, 
i det minste i noen regioner, mens 
det er en hel delområder i mindre 
utviklede områder av verden hvor 
rikdommen av genetiske variasjo
ner ikke på noen måte er blitt til
strekkelig undersøkt eller vurdert. 
Slike aktiviteter har behov for in
ternasjonalt samarbeid fra de vi
tenskapelig mer utviklede land. 

d) i mange av disse områder må de 
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mindre produktive, primitive typer 
gi plass for høyere produserende 
moderne varieteter. Noen av de 
ville ,slektninger av dyrkede arter 
er ugress eller opptrer i udyrkede 
områder og 'er truet ved sivilisa
sjonens fremmarsj. Derfor er det 
et virkelig og øyeblikkelig problem 
å bevare disse na-turlige kilder som 
er a v ,stor v~tenskapelig interesse 
og potensiell brukbarhet. 

Den voldsomt økende kunnskap 
som vi nå har fått når det gjelder de 
arvelige egenISkapers overføring og 
påvirkeJighet, åpner også muligheter 
for en utnyttelse av genetilSke ,egen
skaper både hos planter og dyr på en 
måte som vi -tidligere anså for umu
lig. Strengt taU er det jo nå mulig å 
finne frem til kjemiske stoffer i celle
miljøet som vil påvirke arvestoffet i 
ønskede retninger. Derved blir enhver 
organisme som viser sp'esielle eg'en
skaper av interesse idet man ·i alle 
fall teoretisk kunne si a-t man kunne 
analysere seg frem til hvilke kjemiske 
forhold i cellemiljøet det ,er som be
tinger en bestemt egenskap. Denne 
egenskap kunne man så tenke seg an
vendt til å få frem ønskede egenska
per hos helt andre former. Man 'kan 
stemple sli:ke antagelser som science 
fiction, mendct er forbausende hvor
dan det som bare for 10-15 år siden 
ble betraktet som ren science fiction , 
i dag virkelig er gjennomført. Det 
ser nærmest ut <til at det ISom den 
menneskelige hjerne kan gi seg i gang 
med å fabulere om, virkelig kan set
tes ut i livet når :tiden er moden. Vår 
økende innsikt i de muligheter til ut
nyttelse som foreligger og vår mang
lende kunnskap om den biologiske 
verden, 'er faktorer som begge peker 
i retning av at vi skal være uhyre for
siktige med å avgjøre at dette eller 
hint kan vi godt eliminere, dette kan 

88 

vi være <foruten for dette spiller for 
oss ingen rolle. 

I vår kamp mot forurensningene og 
i kontrollen av vårt miljØ er indika
tororganismer stadig kommet mer og 
mer frem i søkelyset. V,j kjenner til 
at lav dør av relativt lave OS2-meng
der, og andre planter er ømfintlige 
overfor bly, bor, kvikksølv og andre 
forbindelser. Dyreorganismer reagerer 
helt forskjellig på f. eks. pesticider og 
andre livsgifter som spres i naturen. 
Hvis vi lar vår natur degradere over 
det hele uten å forsøke å ta vare på 
slike indikatororganismer, faller fak
tisk ,russe bort som mulig hjelpemid
del til å forutsi hva som er i ·vente. 
Det er vellingen som har glemt Rhin
katastrofen? Der bIe laksefisker ISatt 
inn i drikkevannba,ssengene for at de 
skulle melde fra ved sin død at van
net var farlig. 

Våre rovfugler og våre fiskeetende 
fugler er meget sterkt utsatt for for
urensninger som akkumuleres i næ
ringspyramiden. Reproduksjonen ned
settes og de mest utsatte arter vil dø 
ut selv om vi ikke forfølger dem. 

Havørn, kongeørn og fiskeørn står 
øverst på næringspyramiden og ut
nytter fisk og vilt i naturlig miljø. Tar 
v,i vare på disse fugler har vi her 
indikatororganismer på forurensnin
gen av vårt miljø med gifter som vir
ker inn på livsviktige fysiologiske pro
sesser hos hvirveldyr. Så lenge det 
svever Ørn over våre fjorder og fjell, 
er 'i alle fall den akutte forgiftnings
fare for våre jaktbare ressurser ikke 
overhengende. Ørnen i vår natur gjør 
samme tjeneste ,som ørreten i drikke
vannsreserv·oaret til Amsterdam og 
Haag. 

Vi mennesker er selvsagt meget 
opptatte av vår helsetilstand og av å 
finne frem til hjelpemidler 150m 'kan 
avverge og avhjelpe sykdommer og 

svakheter . Mange dyreformer er nett
opp truet av 'denne grunn, mens andre 
vil overleve fordi vi har oppdaget at 
vi trenger dem . Mel av neshornhorn 
hjelper ,slappe maharajaer til større 
livsutfoldelse i deres harem. Dette 
har særlig de a:siatis·ke neshorn måttet 
b~te for og det vil sikkert bli deres 
undergang. Saigaantilopens horn er 
tillagt en lignende effekt , og dyrene 
var nesten utryddet på grunn av etter
strebeIsene. Nå er arten sikret liv i 
fremtiden , fordi man har tatt hånd 
om de gjenlevende nettopp av hensyn 
til bevarelse av mannens potens og 
andre vidunderLige virkninger på men
neskers velbefinnende. Nå forekom
mer saigaen i hundretusener igjen. 

En stor del av de medis\nske frem
skritt som er gjort skyldes arbeid med 
forsøksdyr. Ikke alle forsøksdyr egner 
seg til aUe mulige forsøk. Vi vet hel
ler ikke enda hvilke dyrearter vi etter 
hvert vil kunne komme til å dra nytte 
av i så henseende. Når artene er ut
ryddet vet vi iallfall sikkert at dem 
kan vi ikke få nytte av i fremtiden. 
Og ofte gjelder dette med fOf'søksdyr 
dyrearter 'Som vi ellerlS ikke -betrakter 
som så meget verdt. Mus og rotter 
verdsetter vi ikke med positive tall i 
naturen, men som forsøksdyr kunne 
v·i ikke unnvære dem uten at vi fant 
andre som 'kunne erstatte dem. Gar
rett C. Clough fant i 1966 en popula
sjon aven antatt utdødd smågnager, 
Geocapromys ingrahami, på en en li
ten ubebodd øy ,j Bahamaøygruppen. 
Selvsagt er det interessant å finne 
igjen dyrearter som man mente var 
forsvunnet for godt, men det 'som in
teresserer mest i denne sammenheng 
er at disse dyr er blitt moUatt med 
entusia.sme av legevitenskapen. Hvor
for? Jo, fordi disse dyrene har utvik
let 'en rekke symptomer som opptrer 
i forbindelse med en sykdom, som 

kanskje kan bidra t·il mer kunnskap 
om sukkersyke hos mennesker. (The 
Bahama Hutia: a Rodent Refound. 
Oryx, 10, 2: 106-108, og personlig 
meddelelse fra dr. Clough.) 

Man sier vanlig at en ledig plass i 
naturen alltid blir utnyttet og :det er 
utvilsomt riktig. Men det er ikke re
gelen at denne plassen alltid blir ut
nyttet til noe som vi kan bruke. Vi 
ville vel ikke umiddelbart finne at vi 
hadde vært heldige med forandringen 
a v plassens utnytt else hvris markmus 
overtok områder ,som tidligere produ
serte rikelig med hare. 

Når :det gjelder å vurdere natur, 
blir vi stadig bragt opp i den situa
sjon at vi skal angi verdien i kroner. 
Opplevelse, rekreasjon og vitenskape
lig verdi verdsettes ikke nok fordi 
det ikke prissettes. Men vii mennesker 
er rare. 

I Louvre henger et lite maleri , 
Mona Lisa, som er uerstattelig. For 
denne lille lerretslappen med maling 
på, kunne man uten tvil ha <kjøpt opp 
hele Galapagos og beholdt det for all 
fremtid som det uerstattelige biolo
giske, levende beleggsmateriale som 
det representerer . Kom Monalisa på 
avveie ville ingen anstrengelser og ut
gifter bli spart for å få det på plass 
,igjen. Galapagos's verdier går lang
somt og sikkert tapt fordi hvemsom
helst har kunnet tukle med fauna og 
flora der etter 'eget forbodtbefin 
nende. 

Hva vi taper ved å miste noe i na
turen er avhengig av den verdimåler 
som brukes. Hi,tti! har naturens verdi 
så og si bare blitt vurdert ,i penger. 
Forhåpentlig før det blir for sent , vil 
den berikelse av livsinnhold naturen 
gir oss, også bli verdsatt. Men inntil 
da får vi prøve å bruke pengeverdi på 
lang sikt som argument mot kortsik
tig profitt der deHe er mulig. 
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ØYSTEIN FR0ILAND 

OTEREN 
TRENGER BEDRE VERN 

I løpet av de siste årene har det 
funnet I'lted en mentalitetsforand

ring overfor de ville pattedyr og fug
ler i de øvrige land i Norden. Mens 
man her i landet arbeider ut fra prin
sippet at det kan ja'ktes på alle dyr 
unntatt de som er nevnt i loven, har 
man i våre naboland innført det ja'kt
lovsprinsipp at alle pattedyr og fugler 
skal være fredet året rundt, bortsett 
fra arter som uttrykkelig nevnes som 
unntak i ja,ktlov eller jakttidsbestem
melse. Sagt med andre ord er det de 
utryddende krefter 'som må kjempe 
mot paragrafene mens det hos oss er 
de bevarende. 

En revisjon av vår jaktlov står for 
døren, og det er uvisst hvilket prin
sipp den nedsatte komite vil legge til 
grunn for den nye loven. Ser man på 
komiteens sammensetning, kan man 
neppe tro at rovviltet vil nyte særlig 
godt av de nye regler. Det er for så 
vidt heller ikke så interessant all den 

stund vi ·kan risikere at enkelte a v 
våre pattedyr blir utryddet innen lo
ven trer i 'kraft. Totalfredning av ut
ryddete arter er en form for etterpå
klokskapsom vi ikke skal være altfor 
stolt a v overfor våre 'etterfølgere. Vi 
er inne i et naturvernår hvor passiv 
informasjon om våre naturressurser 
ser ut til å være Norges viktigste bi
drag. De pra·ktiske resultater som hit
til er kommet er en blanding av nåde
smuler og uttrykk for dårlig samvit
tighet hos myndighetene. 

Bestanden a v de fire store norske 
rovdyr, bjørn, ulv, jerv og gaupe har 
vært undersøkt av Statens Viltunder
søkeiser i de siste årene. Det har blitt 
fremmet konkrete fredningsforslag, 
men disse har som regel blitt avvist da 
man har ventet på den nye jaktloven. 

Svein Myrberget har diskutert be
hovet for en landsplan for .de store 
rovdyrene. Han cSetter opp tre formål 

for ønsket om å bevare rovdyrbe
standen. Det er ønsket om l) å sikre 
artene mot utryddelse, 2) å gi mar
kene et såkalt villmarkspreg for fri
luftsfolk og 3) å sikre bestan{jer store 
nok for vitenskapelige undersøkelser. 

Dette er en ramme som kan og bør 
overføres til andre dyregrupper enn 
de fire store rovdyrene. 

I «mellomklassen» finner man ote
ren. Denne mester fiskeren var tidli
gere utbredt langs hele kysten, ved 
elver og vann, ikke bare hos oss, men 
over mesteparten av Europa. Man 
kan for så vidt snakke om to typer 
oter selv om det er samme art; elve
oter og kystoter, alt etter oppholds
sted. Noe skarpt skille er det i'kke 
mellom dem. Innerst i Vestlandsfjor
dene finner man ,oter som både hol
der 'Seg ute ved kysten og oppover i 
elvene alt etter issituasjonen. 

Innlandsoteren har aldri vært særlig 
tallrik her i landet i forhold til kyst-

Oter - etter en dansk Brehm-utgave 
fra 1874. 

oteren. Antall innlandsoter ser ut til 
å ha sunket sterkt i etterkrigstiden. 
Vassdragsreguleringene har her I'lann
,sYnligvis vært den alvorligste desime
rende faktor. Oteren utnytter luftla
get mellom vann og is om vinteren og 
ved en jevnere vannstand på grunn 
av reguleringer har ikke oteren len
ger de samme muligheter for å drive 
sitt fiske. 

Kystoteren er på enkelte steder 
ganske tallrik. I Nord-Norge drives 
det enkelte steder en omfattende jakt 
uten at dette ser ut til å virke direkte 
på bestandens størrelse. Dette kan 
skyldes at jakten drives av få, men 
kompetente jegere som ikke er inter
essert i å ødelegge en del av sitt eget 
naJturgrunnlag. På Sør- og Vestlandet 
er det imidlertid meget ·som tyder på 
at bestanden har sunket de siste åre
ne. Her finner man også i større grad 
bebyggelse av strendene, ·bruk av 
passbåter og andre lystfartøyer, og 
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hva det ser ut til at man aldri kan 
unngå, forurensningene. En annen 
faktor 'som ·kan spille inn er minken. 
Svenske undersøkelser har vist at min
ken og oteren kan være næringskon
kurrenter. Villminken øker i antall 
langs kysten og det er ikke umulig 
at .den kan trenge ut oteren noen 
steder. Alt dette kan være katastrofalt 
for et «vanedyr» som oteren som of
test har sine faste fiskeplasser og som 
jakter langs fOI'holdsvis fast opptruk
ne ruter. 

Kanskje vil man innvende at oteren 
gjør så stor skade på fiskebestander 
at eventuelle fredninger ikke kan for
svares. At oteren kan gjøre skade på 
fisk i oppdrettsdammer, kan man 
ikke se bort fra. I Sverige gjelder hel
ler ikke totalfredningen ved slike an
legg. I våre elver og vann finnes det 
imidlertid så lite oter at skadene er 
minimale. Det er som sagt først og 
fremst langs kysten oteren holder seg 
og hva den her tar av -fisk og krab
ber generer svært få. Vi må være -klar 
over at vår egen forurensningspolitikk 
tar livet av atskillig mer fisk enn ote
ren noensinne ville kunne klare å 
sette til livs. 

I norske lærebøker i zoologi finner 
man ofte feilaktige og sensa'sjonelle 
opplysninger om oteren. Man sitter 
igjen med følelsen av at forord og 
tekst er skrevet av forskjellige perso
ner. Man skriver om ansvar og re
spekt for naturen og ønsker om å 
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redde hva som reddes kan. Samtidig 
kommer man med «opplysninger» som 
kun kan være skrevet for å motar
beide disse ideer. For det kan da vel 
ikke være kunnskapene som mangler? 
For oterens vedkommende blir det 
påstått at det hen.der den tar lam og 
en sjelden gang -sau. Dette blir frem
stilt som om det var en regel. Engelsk
mannen C. J. Harris som nnk er en 
av de zoologer som :kjenner oteren 
best, har samlet opplysninger om 
oter· drepte sauer og lam og har fun
net at det ,i de siste hundre år er be
vist at oteren har drept syv sauer og 
lam i Storbritannia, hvor den er at
skillig tallrikere enn hos oss. Den er 
anklaget for flere, men det viser seg 
som regel at det er reven som har 
vært ute. ,De gangene oteren har tatt 
lam har vært ekstreme tilfeller med 
meget snø og i et tilfelle hvor et lam 
hadde satt seg fast på en liten øy. 

Det har hkeledes blitt hevdet at 
oteren særlig foretrekker laks, ørret 
og ål. Oteren spiser all slags fisk, og 
fødevalget er slik at l) antall fangede 
fisk av hver art er til en viss grad 
proporsjonal med mengden av denne 
art i vannet og 2) fangsten er om
vendt proporsjonal med fiskens svøm
medyktighet. 

U ndersøkelser har vist at tilstede
værelsen av oter kan hjelpe ·betakte· 
lig på bestanden av ørret i et vann 
ved at oteren fjerner de ikke så verdi· 
fulle næringskonkurrentene. 'I forrige 

århundre utryddet man oteren mange 
steder i ' Storbritannia for ' derved å 
hjelpe opp fisket. Det motsatte skjed
de, gjeddebestanden vokste og ørreten 
ble utkonkurrert. I Polen ble oteren 
utryddet enkelte steder og for sent 
fant man ut at oteren først og fremst 
hadde spist syke fisk. Nå kunne even
tueJle sykdommer ·spre seg meget 
ra'skt innen 6is-kebestanden og resulta· 
tet ble et totalt ødelagt .Diske. 

Oterens plass i naturens maskineri 
er blitt innsett i en rekke land og den 
er blitt totalfredet. -I kommentarene 
til den danske «Betænkning om Revi
sion af Jagt/oven» i 1965 skrev pro· 
fessorene Sparek og Thamdrup: 

«Undertegnede må ud fra hidtidige 
omend 'begrænsede viden man råder 
over anse odderen for at være så 
sjælden heI'hjemme at den principielt 
bør være fredet hele året. J agtmæssigt 
bet yder den lidt. Skaden på dambrug 

og andre fiskeinteresser må i øjeblik
ket anses mangelfuldt belyst, og det 
er vanskelig.t at bedømme hvorvidt 
dette moment kan være tilstrekkeligt 
argument for at give en jagttid på 
odder.» 

Uttalelsen kunne godt overføres på 
norske forhold. I det hele tatt vet vi 
så lite om 'oteren at det i seg selv 
burde være grunn .til å beskytte den 
bedre. 

Vår oppfatning av jakt i dag byg
gerbla'nt annet på ett hvis vi har 
naturlige konkurrenter til viltet så må 
konkurrenten for enhver pris utryd
des. Så langt er vi kommet i vårt 
sneversyn at vi ser det som en enerett 
å drive ja·M. Måtte vi bare en gang 
forstå at vi ,bare er en brikke selv i 
naturens spill og at vår overlegne in
telligens også gir oss forpliktelser og 
ansvar og ikke bare rettigheter. 

SKUDDPREMIER 

PÅ OTER 

- ifølge 
Statistisk 
Sentralbyrå 

1965 

Hedmark ..... . ..... ... .. 
Rogaland . .. ..... ... . .... 4 
Hordaland . .. . ... . . . .... 14 
Sogn og Fjordane . ....... 12 
Møre og Romsdal .. .. . .. . 7 
Nord·Trøndelag .......... 
Troms ... . . . . . ....... .. . 2 

1966 1967 1968 1969 Total 

1 1 
7 6 1 2 20 

18 15 24 9 80 
3 4 3 6 28 
2 5 1 2 17 
2 15 9 26 
3 2 7 

Total hele landet .. . . . . . . 39 36 47 38 19 
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NATURVERN ELLER 
MENNESKEVERN? 

I en kronikk i Dagbladet ga Nils Roll-Hansen uttrykk for en kritisk innstil
ling overfor «naturvernet» - et begrep som ikke defineres nærmere . Da kro
nikken ga inntrykk av å være basert på mangelfull kjennskap til saken, fant 
Østlandske Naturvernforening at et korrektiv var på sin plass, og man fant 
det rimelig å vente at det ble talt inn . Det er dessverre ikke skjedd, og for 
i noen grad å bøte på den skjev/tet som denne kronikk måtte ha skapt, offent
liggjøres ØNV's svar her. 

I Dagbladets kronikk 20. april ret
ter Nils Roll-Hansen et angrep 

mot «naturvernet», fordi dette angi
velig konsentrerer -seg ensidig om be
varing a v u berørt natur. 

En viss ·innsikt i problemene er en 
fordel før man danner seg ·en opp
fatning, og en enda >større fordel før 
man uttaler seg kri bisk. Når en slik 
innsikt ikke alltid foreligger, behøver 
det imidlertid ikke bare skyldes at 
man unnlater 'å sette -seg inn i det som 
litteratur, t idsskrifter og programmer 
kan gi av opplysninger. Det kan skyl
des at 'naturvernet har små ressurser 
til å gjøre sine synspunkter kjent, og 
dessuten at utvikl,ingen innen natur
vernet har gått så fort at ·det forelig 
ger 'en viss idemessig ettersleping. 

Når vi ovenfor har satt naturvernet 
i gåseøyne, er årsaken at naturvernet 
i dag 'er et så mangslungent begrep, 
både idernessig ·ogorganisasjolllSmes
sig. Det er derfor uklar-t mot hvem 
for-fatteren reHer sitt angrep, og et 
forsvar kan lett bli et slag ,i luften. 
Det er derfor bedre å si hva natur
vernet er. 
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Naturvernets historie i vårt land er 
ikke mere enn et halvt å rhundre, og 
dets virksomhet var i den før·ste tid 
- under navn av natu rfredning 
rettet mot den uberørte natur, mot 
truede ar·ter og mot det særpregede. 
Forbildet var de amerikanske og 
svenske nasj.onalparker; forøvrig kan 
vi notere oss at vårt første natur
verntiltak var å redde beveren fra ut
ryddelse. 

Fra denne spede begynnelse har 
naturvernet ekspandert i alle retnin
ger, og flere felter er kommet til. 
Med -stigende urbanisefling ble det 
nødvendig å verne om friluftsområ
dene rundt våre byer og i ferieområ
dene. Og mellom de fjerne villmarker 
og de nære bymarker lå landskapet, 
formet av f\littige hender gjennom år
tusener og skjemmet på noen men
neskealdre av dårlig innpasset tek
nikk og bygde funkis. Landskapsver
net kom til. Samtidig oppsto nye 
trusler, de økologiske og de miljø
messige. 

I aUe tider har menneskene ødet 
jordens produktivitet, med hugst og 

l naturvernarbeidet i dag må kampen 
mot de irreversible naturillngrepene 
prioriteres. Foto: Johan Brun. 

ufornuftig husdyrhold . Resultatet har 
vært tilom, senket grunnvannstand, 
ørkener, sandflukt, tørke, jorderosj-oTI 
og «maquis» - Middelhavslandenes 
kratl\Jskog. Denne ødeleggelse har fort
satt helt opp i vår tid, hvor ,store de
ler av f.ruktbare prærier 'er bI>itt ørken, 

.) og den fortsetter li dag, hvor innførte 
husdyr ødelegger Afrikas jord, på 
tross av at ville dyr gir mer utbytte 
pr. dekar uten å ødelegge jorden. 
Samtidig forsvinner titusenvis av mål 
med dyrket jord hvert år under be
tong og ClJsfalt. 

Det man således har tapt i areal 
har man søkt å kompensere med kje
misk jmdbruk, men med >DDT-skan
dalen li friskt minne er det et stort 

spørsmål hvor meget man kan presse 
ut av jorden mot dens vi'lje uten lang
siktige skadevirkninger. 

Et eget spørsmål er utryddelse av 
arter. I historisk bid har vi utryddet 
flere hundre varmblodige dyr. I man
ge tilfeller vil utryddelse aven art 
skape nye problemer, men lSelv om 
dette ikke alltid behøver å være til
felle, har saken også en etisk side. 
Menneskets tid er et sekund av evig
heten, og -v,i har ~kke moral>sk rett til 
å utrydde det naturen har skapt. Ofte 
'/1il oppfatningen av 'om en a·rt er 
«nyttig» el-ler ikke endre -seg, men når 
så skjer kan det 'Være for sent. Vi må 
derfor ~kke binde kommende genera
sjoners vurdering. 

l de senere årer t·ruselen mot vårt 
daglig·e miljø kommet :i forgrunnen: 
forurensning a v luft 'Og vann, støy, 
utr·ivelige arlcitektoniske miljøer med 
mangel på parkering, turveier og leke
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plasser, gift i mat og natur, ·overbe
folkning og s øppel, overvekt og tra
fikkulykker _ 

Alt dette er i dag naturvern, men 
når en ide ekspanderer, tar det tid fra 
~de til handling, <og fra handling til 
resultater. Derfor vil den uinitiertes 
oppfatning av hva naturvern er ofte 
henge et godt stykke eHer det som 
virkelig er t'i lfelle. 

Denne utvikling betyr ,ikke at det 
kla·s·siske naturvern har fått mindre 
betydning, men at andre områder har 
fått ·en s tørre. 

En 'ekspanderende ide -trenger også 
en ekspander·ende terminologi. Det 
gamle .begrepet naturfredning har 
måttet gi plaiss for odet mer altomfat
tende naturvern, 'og ,det 'som var na
turvernets opprinnellige interesseområ
de kalles i ·dag khvssisk naturvern. For 
å dekke naturvernets mangslungne 
område må det deles inn i under
grupper, og så kompl'rsert >s om natur
vernet er i dag ·er <let ikke nok med 
en inndeling, men vi må dele det opp 
på flere v.is, omtrent som man 'kan 
,skjære 'en bløtkake på langs 'og på 
tveroS. 

Naturvernet ,kan li dag deles etter 
hensikt i vrtenskapelig, økologisk og 
sosialt naturvern, etter virke/elt li klalS
si,sk naturvern, landskapsvern, vern 
om friluftsmark og miljøvern,etter 
objekt ~ vern av .dyr, planter, geo
logiske fOTekomster, jord, vann og 
luft. V'idere kan det deles inn etter 
virkemidler, organer og resultater. 

Disse inndelingene er 'imidlertid 
hjelpemidler som ikke må betraktes 
som båser. Når vi unnlaJter å grøfte 
en myr, bevarer 'Vli et a'fkiv for viten
skapen, vi bevarer vannbalans·en, vi 
bevarer biotop for dyr og planter, v.i 
skaffer skrløperen glede og bærpluk
keren mosj'on under innsaml'ing av 
vitaminrike bær. 

Denne mangslungne virksomhet av
speiler 'Seg -også på .det orgarusator,i5ke 
område. Vi har for det første ·de stat
lige organer, med Naturvernrådet, 
Administrasjonen f.or naturvern og 
friluftsliv og Naturveminspektøren. I 
,den private ,sektor har vi Norges Na
turvernforbund som dekker hele na
turvernfe>ltet, men ved 'Siden av dette 
har vi egne 'organisasjoner for zoo
logi, botanikk, geologi, sopp, nytte
vek>ster, vannhygiene, .støyplager og 
lyskultur, biodynamisk jordbruk og 
f1uol1ider~ng. 

Ved siden av disse organisac<;joner 
har vi en rekke andre som :ikke bærer 
naturvern li ,sitt navn , men som likevel 
representerer aispekter av naturvernet. 

I den statlige ·sektor har vi Statens 
f.rjluftsråd, Røykskaderådet, HeLsedi
rektoratet, organer for å beskytte oss 
mot støy 'og husdyrene mot forgift
ning. Kommunene har lSine fl1ilufrs 
nemnder. Turistfmeningene og Ski
foreningen er også naturvernforenin
ger, det samme gjelder velforeninger 
og interesseorganisasjoner ;SDm Oslo 
og Omland Friluftsråd og Oslofjor
dens friluftsråd. 

Denne ekspansjonen innen natur
vernbegrepet - idemessig ,og organi
sasjonsmessig - har medført at <le 
færreste kan dekke hele området. Det 
v~lle være en fordel Dm vi hadde flere 
«totalna'turvernere», men tid og :kref
ter setter ~ine grenser for de fleste, 

" og <let er naturlig at hver og en ofrer 
seg for det som han 'er mest engasjert 
a v. iEt annet forhold er at det for 
mange naturvernere ,synesnaturohgst å 
ofre 6eg for de 'oppgaver hvor Staten 
er svakt organisert eller er 'kommet 
sent inn i bildet. Vi har dog lenge hatt 
et helc'levesen Isom skulle beskytte oss 
mot .støy og rorurensrnnger, men til 
da~s dato består naturvernets ytre 
etat av - sier og skriver - en mann, 

VARDENE BRENNER FOR NATURVERNETS 

SAK 

Den 6. september skal vardene eller 
vetene, som hdligere varslet krig og 
ufred, brenne 'Over hele Norden 
denne gang for naturvernet.s sak, som 
et høydepunkt på «Nordens Natur
verndag». 

Deler aV det gamle varslinglSsyste
met er et,ter meget ,omfattende arbeid 
så å si rekDnstruert hos 'Oss, med 
utmerket bistand fra fonsvarets side. 

naturveminspektøren. Et tredje for
hold er at en na-turlig pr,ioritering må 
sette det jrreversible foran det rever
sible. En dyreart som er utryddet kan 
aldri gjenskapes. 

Om herr Roll-Hansen mener å ha 
merket en viss slagside -innen «natur
vernet», 'kan dette være årsa·kene. En 
annen kan være at de ,som vil pr,iori
teæ andre oppgaver ikke har vært så 
aktivt engasjert ,som de <som ,inter
esserer seg for klassisk naturvern, 

Man retter ikke på dette ved å for
lange at private entusiaster oSkal for
legge sin Vli,rks-omhet til andre områ
der. En bedre lø'sning er alt man selv 
går ak,tivt inn ri naturvernet og enga
sjerer <seg på de områder man mener 
har vært forsømt. 

I ,dag er alle enige 'i at vi må ha 
naturvern, men det finnes knapt det 
menneske ,i vårt 'land som ikke mener 
at naturvernet burde legge mere vekt 
på «noget annet». Uheldigvis er dette 
«noget annet» sjelden det samme, for 
mange vil ha unntak innen sin spe
sielle sektor. Entreprenøren vil bygge 
på dyrket mark, bonden vil likke red
de rovdyrene fra undergang , indu
strien hevder at lønnsomheten går 

Både .i Danmark, Sverige, Finland og 
Norge vil det førSite bålet b~i tent 
utpå kvelden den 6. september, og 
kl. 20.20 vil budskapet fra hvert av 
de fire landene være fremme på Råd
husplassen i Oslo , som vil bIri midt
pUll'ktet for na-turverndagen. 

Tilsammen er det over 500 bål i de 
fire varderekkene, og den samlede 
strekningen 'er 'Omkring 8 000 kHo

foran rens:ing av vann og 'luf.t. Hytte
eierne vil gjerne ha naturvern innen
for sin hytte, men vil bygge hvor han 
vil og hVDrdan han vil. Skogeieren er 
na:turvemer når han 'ikke øm;ker 
kraftledning,sgater, men grøfter myr 
og bruker biocider. 

Også når det gjelder de områder 
som herr Roll-Hansen nevner: kultur
landskapet, boliger, forretning,gbygg, 
industrier og veier, er det nok av 
krefter som står imot. HvilS natur
vernet 'Skulle ta hensyn ,!til alle disse 
.innvendinger under ett, v ille det 'ikke 
bH noget naturvern igjen. 

Om herr Rolll-Hansen anser at 
Oslofjorden er vikuigere enn Aur
landsdalen, er det et farlig >standpunkt 
hvilS bare det negative blir sittende 
igjen. Men det er 'et respektabelt 
standpunkt hVl~s det fø'lges av hand
ling. Naturvern er hva man gjør det 
til. Og på disse premisser \"i'l vi ønske 
herr Roll-Hansen velkommen til man
ge års 's)i.tsomt, arbeidskrevende og 
ofte skuffende arbeid ,innen natur
vernet. Men også et arbeid som i et 
hvert fall har den tilfredsstihlel;se at 
ettertiden må innrømme at man har 
hatt rett, 
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meter . Den norske varderekken starter 
i Hammerfest, der varden tennes kl. 
19. D et ~il si at lysglimtet fra varde 
til varde langs ·så å si helle nor&ke
kysten vil være en halv t,ime ra'skere 
enn en DC-9 i direkte rute H ammer
fest-Oslo . Organi.ser,ingen av ar
beidet med -tenning og slu kking av 
va rdene er heimevernets av.delinger 
ansvarlige for. 

Umiddelbar·t før varderekken når 
Oslo , vil det bl i arrangert fakkeltog 

fram til Rådhusplassen. Her vil -så / 

dagens tale bh holdt, og det vil bli 
en del andre aHangementer som ,ikke 
er fastlagt i detalj idet tidsskpiftet 
går i -trykken . 

Det er de enkelte landenes natur
vernforbund som står ba'k arrange
mentet av «Nordens Naturverndag». 
Hos 05'5 vil også forbu ndets krets
[<lreninger -sørge for arrangementer i 
sine landsdeler. 

Noen av de gamle vardetypene, som 
delvis vil bli brukt 6. september. Til 
venstre kegleformet vedreis, 3- 3,5 meler 
høyt. Nederst til venstre lyngvarde, 
plassert på stein. Nedenfor opphengt 
tjæretøn/le. 
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~;. Den norske varderekken 
~ 	 Q Hammerfest-Oslo 

174 bål 

Q Varderekken fra Sverige 
14 bål i Norge 

Q Varderekken fra Finland 
18 bål i Norge 

Q Varderekken fra Danmark 
16 bål i Norge 
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RØYNE KYLLINGSTAD 

UT I NATUREN 

KOMMER DEN 
MODERNE HYTTEBYGGER 
ALDRI 

(MEN DET ER HAN 
EGENTLIG 
BARE GLAD FOR) 

Foto Johan Brun. 

H ytte på fjellet, ved sjøen eller i 
skogen . . . . Begrepene står 

for en drøm om avkopling fra dag
liglivets tredemølle, hvile i frisk luft, 
og i fri natur. Sunn rekreasjon av 
kropp og sjel. 

Vår målsetting burde altså være så 
mange og billige hytter som mulig, og 
slik utformet at vi bevarer den na
turen vi søker. - Enkelt og liketil, 
forså vidt. Eller ... .? 

«Hytta». - Det ligger også flukt i 
begrepet. Flukt fra oss selv, slik vi 
daglig konfronteres med vårt eget 
vesen: - I storbyen med sin larm, 
skitt, kaos, kontaktløshet - i sam
funnets effektivitetskrav og organisa
sjonsrnekanikk; - i vitenskapens 
hemmelighetsfulle lek med atomkref
ter og personlighetskontroll. Vi er 
redd det. Og lengter tilbake til na
turen. Til den førtekniske Naturen. 
Tilbake til en tilværelse som fore
kommer oss trygg. 

Vi skal derfor ikke le av dem som 
ønsker en «tradisjonell» stil over sin 
hytte. Det er i det minste et ærlig 
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uttrykk for den lengsel som har gjort 
hyttebyggingen til et samfunnsanlig
gende. Så får heller de som er flaue 
over dette fluktmotivet, kamuflere det 
som «nødvendig rekreasjon», «psy
kisk hvile», «fysisk fornyelse» eller 
hva de nå heter alle disse uttrykkene 
som forteller at våre byer ikke lenger 
er til å bo i. 

Likevel: 
Det vi rØmmer fra, er våre ektefødte 

barn. I sin tid ble de båret fram i 
umåtelig stolthet. Og vi kan så van
skelig tenke oss livet uten dem. Vi har 

gjort oss avhengige av dem som 
østens patriarker av sine sønner, nem
lig våre tekniske hjelpemidler. 

1 Ja, for vi vil kjøre bil til hytta, vi 
vil ha innlagt vann og kloakk og elek
trisk strøm, vi vil ha med TV-en og) 	 værmeldingen i radioen og kaldt øl i 
kjøleskapet. Men da er ikke hytta 
lenger et naturmenneskes artspregede 
krypinn på linje med de andre dyre
arters huler og hi. Den er tvert i mot 
bl.itt et lysthus. I en park hvor vi 
forlengst har sluttet å slåss med natur
kreftene for å berge livet og i stedet 

slåss med hverandre om vedlikeholdet. 
Og hytta er blitt et statussymbol ..., 

med samme virkning som de øvrige: 
For å kunne oppnå dette «gode», må 
vi arbeide enda hardere og effekti
vere i tjeneste for det samfunn vi vil 
rømme fra. Slik bidrar vår natur
lengsel først og fremst til økning av 
nasjonalproduktet og til en storstilet 
urbanisering av de områder hvis 
natur vi lengter etter. Det er ikke 
uten videre gitt at dette er noe å gråte 
over. Men ut i naturen kommer den 
moderne hyttcbygger ikke. 
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ØRN 


På slutten av 19S0-tallet tok natur
fotografen Sixten Jonsson fatt på en 
møysommelig oppgave: en fotogra
fisk beskrivelse av de svenske Ørnenes 
liv under skiftende livsforhold og års
tider. 

Det skulle gå nesten ti år før opp
gaven var fullført. Mye endret seg på 
denne tiden. Mens billedsamlingen 
vokste og nærmet seg det komplette, 
avdekket svenske biologer ørnestam
menes dystre skjebne: nedgang og 
langsom utryddelse, på tross av iher
dige fredningstiltak. 

Jonssons billedsamling skulle kom
me til å bli noe mer enn en vanlig 
naturbok. Den skulle bli et minnes-

MAGNAR 
NORDERHAUG . 
allmelder 
Six/en J OIlSSOIl (j%s) og 
Nils Linnmans bok «ørn». 
LTs Forlag 1969. (Bildene 
gjengilt eller bakell.) 

merke over Ørnene, en del av Sveriges 
natur som snart hører fortiden til. 
Sammen med Nils Linnman fullførte 
Jonsson dette arbeidet ved slutten av 
1969. 

Boken er i første rekke et billed
verk, men de korte kapitlene og bil
ledtekstene er ingenlunde av under
ordnet betydning. Av spesiell interesse 
er de korte kapitlene om miljøgiftene 
som sammen med landskapsendringer 
og forstyrrelser nå truer de siste res
ter av Sveriges ørnestammer. På tross 
av iherdige beskyttelsestiltak og store 
pengeinvesteringer minker nå ørnenes 
antall over det meste av den nord 
lige halvkule. Til de rammede hører 
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også USA's nasjonalsymbol, «the 
bald eagle». Der, 'som overa-lt eller,s, 
er næringskjedene nå tilført så store 
mengder med kvikksølv, DDT, PCB 
og en lang rekke andre industrigifter 
at kontrollen med det som skjer ikke 
lenger er i menneskets makt. Om 
USA's nasjonalsymbol dør ut, ram
met av nasjonens egen industrielle 
virksomhet, blir også det et symbol. 
En pekepinn om hvor vi er på vei. 

Sett under ett, utgjør «ørn» utvil
somt en av de fineste naturbøker som 
har kommet ut i Norden på 60-tallet. 
Den er et epos. En beretteise om noe 
som snart hører fortiden til i svenske 
marker. 

Men boken blir også en anklage. 
En anklage mot det eneste land i 
Vest-Europa som fortsatt har livs
kraftige ørnestammer, vårt eget. Sik
ringen av de norske ørnestammene er 
vårt europeiske ansvar. 

Samtidig med utgivelsen av denne 
boken tok myndighetene initiativet til 
en delvis opphevelse av totalfrednin
gen av Ørnene i Norge. Saken er fore
løpig stoppet. Saken setter imidlertid 
det mangelfulle vernet av Norges tru
ede dyrearter i sitt rette relieff. 

Ved inngangen til I970-årene er det 
ytterst betenkelig at avstanden mel
lom biologisk viten og «praktisk poli
tikk» skal være så lang. 

Boken om de svenske Ørnene angår 
derfor i høyeste grad Norge, og den 
fortjener en vid utbredelse på denne 
siden av Kjølen. Den er et tankevek
kende bidrag til den mentalitetsend
ring blant politikere og almenhet som 
ennå går så altfor langsomt. Og den
ne mentalitetsendring berører ikke Ør
nenes framtid alene. Det gjelder den 
framsynthet og nye innsikt som i 
1970-årene vil bli nødvendig for det 
praktiske arbeid med alle vitale na
turvernoppgaver i dette land. 
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OLAV HJELJORD 

OLJE
RUSHET 
I 
ALASKA 


F or snart førti år siden foreslo 
Bob Marshal, ·en av Amerikas 

nMurvernpionerer, at alt land nord 
for Kotzebue Sound og Øvre Yukon 
i Alaska burde fredes som nasjonal 
villmark. 

Området , som utgjør en tredjedel 
av staten Ala.ska og har et flateinn
hold som er 50 prosent større enn 
Norges, domineres av Brook,s Range, 
den aller nordligste utløper av Rocky 
Mounta'ins. Fjellkjeden har her skiftet 
retning fra nord·syd til øst-vest. Fjel-

Oljefeltet nær Prudhoe Bay. 
Foto David R . Klein. 

lene har en alpin 'kara'kter og gir 
Nord-Alaska et preg av forreven .tin
deverden. Sydhellingene a v Brooks 
Rang-e er delvis skogkledde, mot nord 
flater landet ut t,ilen 'Stripe av tundra 
mot I-shav'et. 

Trass i at Bob Manshals frednings
forslag aldri ble reahsert, har det 
vær,t ,li,te teknisk virksomhet i områ
det. Det innskrenker seg !lB noen 
radarstasjoner la.ngs kysten samt små 
flystriper 'ved de <fåes'kimo- og india
nerlandsbyene i innlandet. Stort sett 

har Nord-Alaska fortsatt å være en 
ødemark av betagende dimensjoner, 
utstrekning og uberørthet. 

Nylig skjedde ting som kan komme 
til å forandre dette fullstendig. Den 
16. juli 1968 offentliggjorde Atlantic 
Richfield Oil Company funn av be
tydelige oljeforekomster i Prudhoe 
Bay på tundrakysten av Alaska. Oljen 
ble antatJt å ha 'Vid utbredelse li ark
tisk Alaska og Canada, og i løpet av 
de .to årene som 'er gått siden det 
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første funnet ble gjort, har tallrike 
olj-eselskaper ,sikret seg rettigheter, og 
konstruksjon av boretårn, bygninger, 
flyplasser o . Ler i full gang. Men før 
utstrakt æapping og produksjon kan 
komme i gang må transportproblemet 
løses. Dette byr på problemer da kys
ten er tilfrosset størstedelen av året, 
og avstanden til andre kommunika
sjon-sårer er hundrevis av mil. 

Det er først og fremst to l~ninger 
som er aktuelle . tsgående tankskip ogl 
eller rørledning til ,isfri havn. Trans
port via tankskip direkte fra oljekil
dene har vist seg teknisk mulig, idet 
'kjempetankeren «Manhattan», om
bygget ,og forsterket for isforsering, 
gjennomførte en vellykket tur fra 
New York til Point Barrow i fjor 
sommer. Hvorvidt prosjektet også vil 
bli økonomisk vellykket i forhold til 
transport via rørledning står det til
bake å vise. Den planlagte rørlednin
gen s·om vil få en diameter på vel en 
meter, vil løpe 120 mil sørover ,i fra 
Prudhoe Bay gjennom Brooks Range 
ned til Valdez i Syd-Alaska, hvorfra 
oljen vil kunne utskipes ,i fra isfri 
havn året rundt. 

Oljefunnene betyr en 'enorm og me
get kjærkommen oppsv,ing for Alaskas 
økonomi. Bare for borer-ettighetene 
innkasserte ,staten 800 millioner dol
lar eller tilsvarende .tre årobudsjett, 
og mer vil komme i form av avgifter 
når produksjonen kommer i gang. 
Men det ·som har vært v,joet størst pub
lisitet og oppmerksomhet er ikke så 
mye den nyvunne rikdom, i langt 
større grad har man vært opptaH av 
mulighetene for alvorlig forstyrrelse 
av arktisk økologi i de nye oljeområ
dene. 
Slikebe~enkeligheter er nye toner 

uten tradi'sjoner i en stat hvor en tid
ligere gullgraver industri har ende
vendt h:eJ.e elvedaler og etterlatt stein

ørkner, rustent anleggsmaskineri og 
råtnende bygning'er. At naturvern så 
plutselig er kommet med i ,bildet har 
flere årsaker. For det første er ameri
kanerne bekymret over den t,iltagende 
degradering av deres naturmiljø. For
urensning av vann og 'luft, mangel på 
esteti'ske hensyn ved anlegg- og bygge
virksomhet, tiltagende 'støyproblemer 
blir vret ,stadig større oppmerksomhet 
og kritisk vurdering. Videre har Alas
,ka et renomme som et av de siste 
områder med uberørt natur av noen 
utstrekning, og planene for ,en ut
strakt teknisk utbygging har ført til 
reaksjoner langt utenfor de tradisjo
nelle naturvemkretser. nisse og andre 
forhold har bidratt ,til en skj'erping av 
kravene til skånsom behandling av 
Alaskas natur. De fleste er også enige 
om at hensyn bør tas, dette i alle fall 
i ,teorien og i mer og mindre PR
betonte utta'l'elser. Det kontroversielle 
element kommer inn hvor konkrete 
retningslinjer 'skal utarbeides, 'Og disse 
retningslinjene gjennomføres i prak
sis. Det hele har utviklet seg til en 
hard og t.ildels bitter ,drakamp mel
lom naturvern på den 'ene siden og 
utbygningsinteresser på den annen. 
En dra kamp som inneholder klassiske 
elementer i 'en naturv'ern-utbyggings
konfrontasjon. 

Særlig kraftig tørnet de to leire 
sammen under Alaskas Tyvende Ar
lige Forskerkonferanse sist høst. Kon
feransen, som ,i sin helhet var viet ef
f'ektene av de nye oljdunnene, samlet 
noen av de fremste autoriteter ~nnen 
'amerikansk forskning, indu\Str,i, natur
vern og administrasjon. Konferansen 
strakte seg over tre dager og ble holdt 
ved University of Alaska. Den hadde 
atskillig bemerkelsesverdige 'innslag: 

Under 'en ,sesjon viet økologiske 
effekter av oljeutnyttelsen, di-skutlerte 
man den planlagte oljel'edningen gjen

nom Broo~s Range. En høy offentlig 
tjenestemann ga en oppsummering av 
de føderale myndigheters syn. Da han 
senere ba om ,kommentarer fra til
hørerne reiste en skjegget eneboer fra 
Big Lake, Brooks Range, seg. Han 
holdt et kort innlegg om verdien av 
øde land og avsluttet med å framsette 
forslag om å sette av hele Bro o k,s 
Range som lovbeskyttet villmarksom
råde. De 300 tilhørerne ga ham \Spredt 
applaus, og da panellederen 'ba om 'en 
håndsopprekning fra de som ønsket 
større fredede områder ,i arktis, gikk 
200 hender i været. 

Nordhellingene av Brooks Range. 
Foto David R . Klein . 

På konferansens ,siste dag holdt US 
senator fra Alaska, Ted Stevens, fore
drag. Senatoren var irritert over be
tenkeligheter fra naturvernhold både 
,i og utenfor Alaska. Han la ,sitt fer
digtrykte manuskript til '~ide og «talte 
rett ut». Han avleverte 'en samling 
'sarka5t,iske bemerkninger ,omkring 
utenfors,tårende «forståsegpåeres» inn
blanding i ting a'laskanerne utmerket 
godt visste og greie med selv. Repre
sentanter for lokale forretningsmenn, 
konstruksjonsfirmaer og fly,selskaper 
ga senatoren kraftig applaus. 

Under en sesjon litt senere refererte 
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panellederen, en kjent og respektert 
geograf, til -senator Stevens' neander
talermentalitet. Latter og applaus fra 
tilhørerne. 

Disse eksemplene er karaktenustiske 
for den atmosfæren som hersket un
der konferansen og som ellers har 
preget 'disku,;jonen i alminnelighet. 

Det som har sprunget .J<'lart fram er 
hvor J.ite som egentlig er kjent om
kring den nClJturforstyrrende virknin
gen av utstrakt teknisk utbygging i 
Arktis. Det har stadig vært referert 
til det uhyre sårbare arktiske økosy
stem, ·derimot har det vært lite av 
konkrete dClJta. 

Det uhddige forhold har vært at 
de konkrete data har kommet ,inn 
fømt etter at unng.repene er gjort. En 
vjntervei Ne bygget fra Fairbarrks 
gjennom Brooks Range -til Prudhoe 
Bay sist vinter. Dett'eer et område 
hvor det hersker ·evig .vele, :såkalt per
mafrost , ·bare et 'Skikt tiner i sommer
tiden. Veien ble konstruert delvis ved 
å pløye opp tundra'en, noe som ha·r 
vist 'seg å gi utstrakt erosjon. Re
vegetasjon ~ Arktis går sent, og ved 
at det isoler'ende laget av torv og 
humus fjernes vil permafrosten trines 
,M større dybde i sommertiden. I 
hellende terreng vil den ·opptinede 
jorden vaskes vekk og mer perma
fwst blottlegges for opptining og 
bortvasking. AUerede -etter ·en 'sommer 
har veien ført til betydelig erosjon. 

Veien har også ført med seg ut
strakt konta'kt mellom hvit manns 
kultur og Nunamiut-eskimoene .j 

Brooks Range . Disse 'inlandsesbmo
ene var til ganske nylig etprimiuivt 
og lite utforsket nomadefolk. Helge 
Ing.stad overvjntret sammen med dem 
i slutten av førti-årene og skrev bo
ken «Nunamiut» om sine erfaringer 
og opplevelser blant dem. Nunamiut
eskimO'ene opphørt'e å være nomader 

i 1960, og 'etablente seg i en liten 
landsby i Anaktuvuk-pas-set. Gjennom 
dette passet ble den nye vinterv'eien 
lagt . Veien har ført Itil en ·begynnende 
overgang fra Nunamiutenes gamle 
naturalhusholdning til avhengighet av 
hvit manns forsyninger. Og det er 
sannsynligvis bare et spørsmål om tid 
før deres 'eksistensi Brooks Range vil 
opphøre, og de fleste av dem ha flyt
tet til større befolkning,ssentra 
Alaska . 

Vinterveien til Prudhoe Bayer 
imidlertid bare den aller spedeste be
gynnelse til den frem bidige menneske
lige v,irksomhet i Nord-Ala·ska. Det 
neste skritter byggingen av den tid
ligere nevnt'e oljeledningen til Valdez, 
langs ledningen skaI det bygges en hel
årsvei 'og på litt lengere sikt muligens 
jernbane. Rørseksjonene til ledningen 
er allerede ankommet fra Japan 
og lagret langs den planlagte ruten . 
Men før selve arbeidet ,kan begynne 
må det gis klar-signal fra de føderale 
myndighetene. Mens oljefunnene ble 
gjort på grunn eiet av .staten Alaska, 
vil ledningen for størstedelen gå over 
føderalt land. Tillatelse tillegging av 
ledningen er ennå ikke gitt, vesentlig 
fordi man ikke 'er tilfreds med de 
sikkerhetsforanstaHninger som er 
planlagt for å hindre lekkasje ,i per
mafrostområdene. Ledningen, som vil 
bh gravet ned, vil føre varm oUe. Når 
oljen pumpes opp har den en tempe
ratur på ca. 50° C . Gjennom rørled
ningen 'v,il det videre tilføres varme i 
rorm av friksjon og pumpenergi, \Så 
på troS'S av vintertemperaturer 'ned i 
--;-- 60 ° C i indre Alaska, er det ventet 
at oljen vil nå Valdez med en tem
peratur på + 20 til + 30° C. Der 
hvor grunnen har et høyt lsinnhold 
vil den varme ledningen gi 'en betyde
lig tineeffekt, dette kombinert med 
etterfølgende erosjon vil kunne føre 

til at 'ledningen blir hengende fritt 
i en enorm grøft, de ,store material
påkjenninger som derved oppstår vil 
gi høy risiko for brudd . En annen 
fare for lekkasje er det hvor lednin
gen går igjennom jordskjelvsoner. 
Jordskjelv er en årlig foreteelse i 
Atla~ka, styrkegraden varierer, men 
forskyvninger ,sterke nok til å brekke 
en rørledning 'er høyst reelle. En 
større oljelekkasje i dreneringsområd
ene for Yukon og Copper vil kunne 
få kata·strofale ifølger for en betyde
lig del av Nord-Amerikas hekkebe
stand av 'ender og gjess. Hvilke følger 
det vil kunne få for laks på vei til 
gyteplassene ·er ukjent, men også dette 
har vakt bekymring. 

I ,tiHegg til hovedledningen til Val
dez vil tundraen og nordhellingene av 
Brooks Range 'krysses av tallrike t,il
førselsledninger fra forskjellige bore
områder. Disse vil ikke bli gravet ned 
og ·det har vært drøft:et i hvilken grad 
de vil kunne virke som ledegjerder 
for caribou og derved føre til inn
·skrenkninger a v beitefel,tene ved at 
dyrene konsentreres på mindre om
råder. 

Caribouen trues også fra annet 
hold. Det er planlagt et oljefyrt kraft
verk nær Prudhoe Bay. Forbrenning 
av store mengder olje vil g,i en høy 
luftforurensning av svoveldioksy.d, og 
da det om høsten og vinteren er hyp
pige inversjonsperioder med kaldluft 
nærmest bakken over tundra'en, er 
forholdene .til ·st·ede {oren forgiftning 
av den spa'rsomme planteveksten. Sær
lig utsatt er forskJell ige lavarter, cari· 
bouens hovedføde ivintertiden. 

Den dyreart man 'er mest 'bekymret 
for er imidl'ertid ikke car,ibou, men 
bjørn. Nærmere bestemt tundravari
anten av grizzlybjørn. Grizzlybjørn 
går dårlig ',sammen med sivilisasjon. 
Den tiltrekkes lett av avfallsdynger 

og er vi·dere nysgjerrig og til del,; 
agressiv. En kombinas}on som helt 
sikkert vil føre til fl'ik,sjon med den 
nye tid i Arkti,s. Noen bjørner er 
allerede skutt av anleggsarbeidere og 
framtiden for de gjenværende er ikke 
lys. Menneskelig aktivitet på tundraen 
byr også på andre pro'blemer, det å 
bli 'kvi·tt avfall er eH. Grunnen 'er 
frosset 20-30 cm under ov·erflaten 
hele året, og søppel kan derfor van
skelig graves ned . Med ·den korte 
kalde sommeren går også biologisk 
nedbrytning la·ng,SQmt. Dette har ført 
t il utstra·kt forurensning a v laguner 
og ,innsjøer nær anlegg,sområdene. 

Det er vent-et at en betydelig del 
av <oljen vil 'bli transportert i super
tankere. Etter manges mening repre
senterer dette en større hasard enn 
den planlagte oljel·edningen. Faren 
ligger i mu}igheten for en.s'lørre lek
kasje, «Manhattan » fikk et av skot
tene slått inn under prøveturen 
heldigvis inneholdt det, bare ballast
vann. Lite er kjent om nedbrytning 
av olje under arktiske fonhold, men 
man regner med at det v,il gå svært 
langsomt. Den høye ·konsentrasj·onen 
av sjøfugl og sjøpattedyr i de begren
sede områdene med åpent vann, er 
også et .forhold som vil forhøye den 
ødelegende v.irkningen aven olj'efor
urensning i Ishavet. At oljen vil holde 
seg lenge flytende gir muligheter for 
utstrakt drift med is- og havstrøm
mer, et oljeslipp utenfor Alaska eller 
Canada vil derved kunne få sirkum
polare følger. 

I det hele imøteser man fra natur
vernhold Alaskas nye Oljeindustri 
med skepsis . Voldtekt av jomfruelige 
villmark 'er et fl,ittig benyttet uttrykk, 
og framtiden for caribou, gDizzly
bjørn, sel, gjess, ender og sjøfugl teg
nes dyster i oljeområdene. 

Men det er også lyspun·kter. Mens 
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det er de som mener at uhell -og na
turødeleggelse er uunngåelig og nær
mest å r-egne som en driftsutgift, så 
er ikke dette innstillingen på ansvar
lig hold og .fra -offentlige myndig
heter. Konstruksjonen av 'rørledningen 
til Valdez f. eks., er underlagt restrik
sjoner og be9l:emmelser som er tidh
gere ukjent i det 'fr,ie initiativs Ame
rika. UtnytteJ.sen av Alaskas olje har 
ført med seg 'krav om skånsom na· 
turbehandling som var utenkelig bare 
for 10-15 år siden. Dette blir av 
mange oppfaJttet ik'ke bare som et 
skritt :i rikt<ig retning, men -også som 
et bevis på at naturvern ,ikke er en 
tapende kamp. 

Men om det vises aldri så god vilje 
til hensynsfull behandling av Nord
Ala'skas 1:undra,elver, vann, fjell og 
skog, står ,det neppe til å hindre at en 
aura av øde land og villmark for
svinner. Heri ligger vel en hovedår
sak til reaksjonen fra naturinteresserte 
både 'i og utenfor Alaska . Det har 
vært spurt, hvorfor denne plutselige 
interessen for disse gudsforlatte øde
markene? Til nå er det vel ba-re noen 
få hundre hvite som har vært nord 
for YU'kon, og det er tvilsomt om 
den umiddelbare framtid vil bringe 
noen økning i en turisttrafikk. En 
slik problemstilling innebærer en sterk 
forenkling a v begrepet naturfølelse. 
lJikegyldig om de kanskje aldri vil 
komme dit , er det av betydning for 
noen mennesker bare å vite at det 
finnes villmarker elt eller annet sted. 
For natur er også til å drømme om, 
en drøm ,som kan være en reell livs
verdi. Uberørt natur av noen utS!trek
ning blir mer og mer sjelden. For 
noen vil denne kloden uten Alaskas 
ødemarker bli en mindre interessant 
klode. 

110 

NATURVERN 

I 
ISLAND 

AV 
HELGI , 
HALLGRIMSSON 

I slands flateinnhold er omkring en 
tredjedeil av Norges, mens innbyg

gertallet 'bare er ca. 200000. J'sland er 
altså et meget tynt befolket land. 
Men tar man i betraktning at bare 
en fjerdedel av landet er lavland, som 
til og med mange steder er stein- og 
lavavidder 'eller sandørken, da b1ir 
bildet et annet. 

Det er neppe tvil om at omkring 
halvparten av landnåmstidens Island 
var dekket av vegetasjon som nå er 
redusert til en femtedel av landarea
let. Mens bjørkeskog og kratt før 

Fra Jokulsargil i 6xarfjor5ur på Nord

østlandet, et område som er fOl'eslått 

som nasjonalpark. 

Foto He/gi Hallgrimsson . 




dekket de laverel iggende strøkene, er 
i dag bare en hundredel av landet 
skogkledd. 

Arsaken til denne bedrøvelige ut
vikhngen må først og fr-ernst være bo
settingen med hensynsløs utnyttelse 
landets naturlige vegeta.sjon ved saue
beite og rovdrift i skogen. Men på 
den annen side var dette j tidligere 
tider kanskje den eneste muligheten 
folk hadde for å livberge ·seg i et iso
lert land som Island. E],Jers har 
klimaendringer, vulkanske utbrudd og 
hnskje ikke minst jordsmonnets fy
siske egenskaper også bidratt til at 
vegetasjonen er blitt redusert. 

. På ·denne bakgrunnen er det ikke 
til å undre ,seg over at en av de første 
fredning'ssakene i Island var en lov 
om fredning av skogrester, skogdyr
king og hindring a v jorderosjon i 
1894 og 1907. En fuglefredningslov 
fikk Island allerede i midten av det 
forrige århundre, og 'siden er fleæ 
fredningslover kommet til. 

I 1930 ble Tingvellir, det gamle is
landske tingsted, totalfredet som en 
slags nasjonalpark, men først i 1968 
fikk vi en nasjonalpark som kan sam
menlignes med slike institusjoner and
re steder ,j Europa - Skaftafell i 
0ræfum på Sørøstlandet. 

Skaftafell 'er et 'enestående land
skap med frodig vegetasjon og vak
ker bjørkeskog, vekslende med nesten 
sterile sandørken er og breelver, det 
hele omkranset av Vatnajøkull med 
landets høyeste fjell , 0ræfajøkull, 
2119 m. o. h., like i nærheten. 

Den nye vulkanøya, Surtsey ved 
Vestmanneyjar, ble .totalfr'edet like 
fra fødselen, først og fremst av hen
syn til vitenskapelig forskning. 

Hittil har naturvern i <Island altså 
først og fremst dreiet seg om fred
ning av forskjellige naturdokumenter. 
Også -den første naturvernloven (av 
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1956) er en typisk fredningslov. Men 
den fastslår også befolkningens ret
tigheter til fri {'erdsel .og opphold i 
naturen . I forbindelse med loven ble 
det opprettet et offisielt naturvernråd 
med nemnder i sy.sl-ene og i de større 
byene. 

Naturvern i moderne forstand er 
noe ganske nytt i Island, og det kan 
ikke sies at man -er kommet særlig 
langt ennå. r motsetning t il nabolan
dene har vi ikke fått noen landsom
fattende forening for naturvern. Først 
i 1969 ble det stiftet en naturvern
forening for Nordlandet - Samtok 
um natturuvernd a Norourlandi. Sam
tidig ble det i Reykjavik dannet en 
sammenslutning av forskjellige lands
omfattende organisasjoner - Land
græoslu- og natturuverndar--samtok 
Islands - som først og fremst vil ar
beide for reetablering av vegetasjo
nen. Det naturhistoriske selskap (Nat
turufræoifelagio) har også nedsatt en 
kommisjon for naturvern, og -endelig 
er det et selskap 'for fuglevern i 
Reykjavik. 

Det er ikke lett å ha noen mening 
om den fremt,idige organisa'sjonsmes
sige utviklingen på naturvernets om
råde. Men man håper at det vil bli 
stiftet naturvernforening-er i de for
skjellige landsdelene i de nærmeste 
å rene, og at di~se foreningene så kan 
samles i et landsforbund . 

Den - moderne vassdragsutbygging 
cr ikke gått Island forbi . Det forelig
ger nå planer om utbygging av Laxa 
i I>ingeyjarsysla, en av de mest be
rømte lakseelvene ,i Europa. Elva skal 
demmes opp, og vannmengden skal 
økes betydelig ved overføring fra et 
annet vassdrag. Myvatn :trues også av 
utbyggingsplaner på litt lengere sikt. 
Dessuten vil I>jorsarver, -en a v de vak
reste naturperlene i høylandet og det 
største -kjente rugested overhodet for 

VANN 
- TEMA FOR UTSTILLING PÅ MUSEET I 
TRONDHEIM 

AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR FREDRIK SKAGEN 

forbindelse med naturvernåretI 1970 besluttet Sør-Trøndelag Na
turvern i samarbeid med Vitenskaps
selskapets museum å arrangere en ut
s~illing under mottoet RENT VANN 
- EN LIVSBETINGELSE. Man 
nedsatte en utstillingskomite som 
fikk ~ oppdrag å innsamle relevant 
materiale samt bearbei,de ldette. Ut
stmingen ble åpnet i museet i mai, og 
til stede ved åpningen var blant andre 
Prof. dr. philos. Olav GjærevoH og 
Trondheim bys 'ordfører, Odd Sag ør. 

Trondheim .kommune 'og Sør-Trøn
delag fylke har hver bidratt med 
kr. 3 500 for å ,kunne muliggjøre ut

kortnebbgåsa, bli oversvømmet i for
bindelse med utbyggingen av I>j6rsa. 

I det sis-t'e er det også lagt fram 
planer om oppdemming av de ~tore 
jøkelelvene på Nordlandets høyslet
ter. Herfra skal vannet så ledes ad 
veier .som ingeniørene mener vil gi 
den mest lønnsomme kraftproduk
sjon. De fleste nekter vel å tro på 
disse planene, .og betrakJter dem som 
utopiske. 

Industr-ialiseringen har gått lang
somt i Island hittil , men storindu
strien begynner nå å bane seg vei -inn 
i landet. Et aluminiumsverk er nett
opp reist på Sørlandet, og flere kom
mer etter hvert. Ved Myvatn -er det 
nylig anlagt en kiselgurfabrikk. 

Kjemiske plantevernmidler ihar i:kke 
vært brukt i noen stor utstrekning i 

st,illingen. En fotokonkurranse ble av
holdt på forhånd, og vinnerbildet 
brukes i brosjyremateriell som sendes 
ut, 1'il avisannonser og kinoreklame 
(9istnevnte vises forøvrig gratis av 
byens kinoer). Sør-Trøndelag Natur
vern har også hatt utmerket hjelp av 
museets egne folk, både under plan
leggingen og oppsettingen av utstil
lingen. 

Utstillingen tar sikte på et bredere 
publikum; ,ikke minst skoleungdom, 
og man håper flere skoleklasser vil 
bes~ke museet. I tekst -og bilder for
teller utstillingen om betydningen a v 
rent vann (Hans Palmsbierna: «Høg 

Island, når man ISer bort fra hager og 
ve]Qsthus . lDer,imot utgjør andre kje
miske IStof.fer, for 'eksempel syntetiske 
vaskemidler, en akutt fare for for
mensing aveiver og vann, kanskje 
også fjorder. Det 'er særl-ig lakseelvene 
man tenker på i denne forbindelsen. 
Men også spillvann av forskjel'lig .slag 
kan bli fa'rlig på grunn av den lang
somme nedbr)'bingen i det kalde van
net. 

Det er utvilsomt mange andre pro
blemer naturvernfolk i l.sland får å 
arbeide med, som andre steder i ver
den. Vi er sikkert .ikke 'kommet så 
langt når ,det gjelder forståelse for 
naturv'emtankensom ,i andre kultur
nas}oner, men vi håper å kunne følge 
med i det 'som skjer på naturv-ernets 
område over hele verden. 
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levnadsstandard ar att leva ,i en varld 
med ren luft -och rent vatten»). 
Arrangement~komiteen >har ha tt et 
uhyre stort kildematel1ia'le å Øse av og 
har vært tvunget til å begrense seg. 
Likevel får man et levende inntrykk 
av de overveldende problemer som 
er forbundet med det tilsynelatende 
errkle tema rent vann og hvorfor 
vannet må være rent. Ut'stillingen er 
inndelt i f'em hovedseksjoner: Plan
tene, Mennesket, Hjemmet, Samfun
netog Naturen . 

Det vil her føre for langt å omtale 
detaljer, men nevnes bør det at man 
har lagt vekt på ikke bare å fremst'i'lle 
de forferdelige skadeV'irkninger som 
forurenset vann medfører, men også 
hvilke praktiske mottiltak som kan 
gjøres. Et typisk eksempel er omtalen 
av de moderne vaskemidler som idag 
brukes og som uten :tanke på konse
kvensene skylles ut sammen med 
kloakkvannet. Man forsøker her å 
påpeke at selv den enkelte j samfun
net kan bidra vesentlig til nedsatt 
vannforurensning. Husmødrene kan 
redde uerstattelige verdier ved f. eks. 
å gå over til gammeIdags såpe. 
Utstillingen sier at i Norge har vi 
røykskaderåcd, men hva med vann
skaderåd? Direkte Iskremmende er 
enkelte av de -opplysninge; som gis 
om følgene av de økende vannforu
rensningene. 

La meg også kort nevne med navn 
noen av de vesentligste problemer 
som <tas opp: Det biolog,iske kretsløp, 
hvordan trær og planter forbruker 
vann (for å produsere mel til ett brød 
går det med 1 000 liter vann!), hva 
vi mener med rent drikkevann, bade
vann, hjemmets vannforbruk, den 

industrielle forurensning av vann ved 
kjemiske, organiske og mekaniske av
fallsstoffer, plantegifter, kvikksølv, 
nedgravde oljetanker, grunnvanns
forurensninger, kl-oakkproblemer, van
net ·som rekreasj-on, filske , blyforu
rensninger, f-osfater, naturens vann
syl<'lus, de økologi·ske aspek<ter, under
jordi'ske vannforråd, vannressurser, 
transport av forurenset vann li atmo
sfæren, avleiring av giftstoffer i dyr 
og planter, bakterier, algevekst og 
algedød, osv. osv. 

La ikke 'overnevnte skremme noen 
fra å besøke utstiUingen! Man spør 
til slutt: Har vi tilstrekkelige mengder 
rent vann i Norge? Svaret er positivt: 
Yli har mer enn nok, hvis vi bare vil 
holde det rent. Også den enkelte kan 
bidra til dette, både ved egen handling 
i hverdagen og ved å være med å 
danne en opini·on overfor de lov
givende myndigheter. Uts,tiHingen vi
ser at på mange mMer er Norge et 
u-land når det gjelder rent vann, men 
vi har ennå tid til å 'innhente for
spranget. Men da må vi, 'som utst,il
lingen 'konkluderer med, ta skjeen i 
en annen hånd! 

Ttilslutt vil jeg oppfordre alle med
lemmer i Sør-Trøndel:ig Naturvern om 
å avlegge utstillingen et besøk. Ta 
gjerne med venner og kjente. Jeg vil 
heller ikke unnlate å nevne at man 
samtidig kan tegne seg som medlem 
av vår f-orening og dermed bidra 
til å skape den opinion som vi så sårt 
trenger. Utenbys besøkende er !Selv
·sagt også hjel'teIig velkomne. La oss 
hindre at alle husstander i år 2000 
må ha 'et ·eget destillasjonsapparat 
for å kunne nyte rent vann. 

"BYGGMESTEREN" MANER TIL 


VERN MOT 
NATURVERN 

I lederartikkelen i tidsskf.iftet «Byggmesteren» nr. 4 - 1970 manes det til 
vern mot naturvernet. Det som må vernes mot det ,store, stygge naturvernet, 
-om det fortsatt 'skal bli levelige kår i 'landet, er industrien. For naturvernet 
vil industrien til livs. 

Som ren underholdning betraMet er lederen slett ikke dårlig. Men man 
kan ~kke uten V'i<dere se bort fra at noen 'kan ta .den alv-orJ.ig, det er tross alt 
ikke ganske utenkeEg aten og annen av «Byggmesterens» i'esere har like 
enkle kunnskaper som leder,skribenten om hva naJurvern er. Og da er ,ikke 
artikkelen til å trekke på skuldrene av lenger, da gjør den skade. 

Yi vil gjerne understreke at vi ikke et øyeblikk tror at medlemmene av 
Bygg- og tømmermestrenes landssammenslutning, som utgir bladet, slutter. uni
sont opp om de synspunktene som lederartikkelen gir uttrykk for. Forståelsen 
for naturvernets betydning er .selvfølgeJ.ig jevnt utbredt blant samfunnsbevisste 
mennesker i alle yrkesgrupper - blant byggmestere ·og industr,ifolk, viten
·skapsmenn og arbeidere, funksjonærer og ·bønder. Og ,i alle disse gruppene 
kan man også støte på innbitte naturvernmotstandere. De ·er 'ikke mange, men 
til gjengjeld skriker de gjerne høyt og uten nevneverdige nyanser, som f. eks. 
«Byggmesterens» lederskJlibent. Nedenfor gjengir vi lederen ·i sin helhet. God 
fornøyelse! 

V i vil gjerne leve godt, ha gode og for alt Isom kan henregnes som .indu
'sikre arbeidsplasser, bra fortje stri. Den skj·emmer naturen på alle 

neste og velordnede sosiale livsfor tenkelige måter, den er oss til forar
hold . Men vi vil helst ikke <ha .indu gelse, den bør fjernes. 
stri. Det følger så mange ulemper Nå vel, Vii er klar over at vi tren
med ,i<ndustJlien, ,så mange ubehagelig ger '1ndustri 'Som et nødvendig næ
heter og så mange inngrep i vår be ringsgrunnlag her i landet, noen må 
kvemmelighet, luftforurensninger for produsere noe, slik llJt vi har noe å 
for eksempel, røk og larm. Og de selge og !eve av . Det er bare den 
aUer fleste bedrifter er så Jangtfra ting å innvende llJt denne nødvendige 
noe høyverdig estetisk syn. Yi ·kan industri :ikke må Egge akkurat der 
godt være dem foruten. Og særlig nå hvor vi bygger og bor. Den bør flyt
i naturvernåret bør vi mobil,isere en tes tH andre steder. 
almen betenkelighet og skepsis over- Heldigvis er det noe som heter di-

I 
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striktsutbygging. Det finnes tallrike 
kommuner i vårt land ,som ikke har 'et 
tilstrekkelig bredt og variert næring.s
grunnlag for innbyggerne, som vil 
matvirke utflytt'ing fra distriktet o', 
som gjerne også vil utvirke litt økning 
i folkemengden og stigni,ng ,i skatte
midler. De tar så gjerne imot ind~ ;;tri, 
de arbeider iherdig f.or å få den til 
stedet. Og noen ·er da også heldige og 
lykkes i sine bestrebelser. Det bhr in
dustri av det, mindre ,industr.i, og er 
man riktig heldig blir det også stor
industri. Og det blir alt det som føl
geri indu.sotriens kjølvann, det blir 
byggevirksomhet og ,samfunnsutvik
ling, det bhr liv og røre, det blir be
folkningstilvekst 'og betydelig økede 
skatteinnganger. Hele 'Små byer reiser 
seg hvor det før var gris'sgrendt og 
karrig, storslått ogDil dels uberørt 
natur, ganske visst, men ellers skrem
mende fattigsl,ig. 

Alt 'er forsåvidt herlighet og glede 
- hvis det alså ikke var for den
ne industrien. For det varer ikke len
ge før de som har sitt næl'ingsgrunn
lag av bedriften og tjener til ,sitt livs
opphold av det den produserer og 
selger, finner ut at egentlig er bedrif
ten skjemmende for landskapet, det 
ryker av ,den, den lukteri'kke godt 
når vinden står på , og den gjør Qgså 
sitt t,il å forurens'e naturen , 

Og så begynner kampen mot indu
strien i industrisamfunnet. Det er et 
besynderlig paradoks som mest burde 
være til å le av - hvis det cj'kke var 
fordi det er så alminnelig fremhers
kende på de fleste ,steder hvor det er 
etablert industri i vårt land. Det er 

Industriell trenger beskyllelse mot «en

sporede naturvern/allat; kere», hevder 

tidsskriftet «Byggmesteren». 

FOlo Johall Brun. 


blitt mote å være industrifiendtHg og 
gå til angrep på bedriHer, det er blitt 
en uløselig del av vårt naturvern. Og 
når vi nå har innstiftet et helt år bare 
til naturvernpropaganda, har vi rike
lig med tid og anledning til å be
kjempe industrien overaH hvor den 
Vliser seg, forsøker å vokse og utbre 
seg på bekostning a v u berøl't natur 
og friluftsliv. 

Nå har vi riktignok ikke greidd å 
leve av natur og frilufVsliv tidligere 
her i landet etter at fol'k forlot j'eger
stadiet og ble bofaste. Men det kan 
jo være mulig at de mest iherdige 
naturvernfanat,ikere kan finne frem til 
nye samfunnsfO'rmer hvO'r ,industrien 
er ryddet opp med roten og 'ka,stet i 
naturriktige forbrenningsO'vner. Og så 
får vi da leve av høyere utdannelse, 
sosial velferd og statlige -trygder. 

Det var en tidsperiode for ikke så 
lenge siden da det var enkelt å være 
fremtidsrettet revolusjonær. Dengang 
greidde det ,seg med å bekjempe kapi
talisten, den vomstore flosshatt- be
kledte satyr somsaH på gullsekker og 
brukte pisk på arbeidets treller. I dag 
er det nesten ikke flosshatter i bruk 
uten i begravelser. Men heldigvis har 
man i industrien, symbolil'lert ved et 
røykspyende og flammende helvete, et 
larmens og luftfO'rpest'ende infernO' 
sO'm fremmedgjør mennesker og for
krøbler deres sjelsliv, hemmer deres 
medmenneskelige utfoldel-se. - Og 
dessuten altså skjemmer naturen. 

lo da, naturen bør så absolutt ver
nes. Men er det egentlig nødvendig 
å sette don Quijote inn i kampen og 
bytte ut hans vindmøller med indu
strien. Vi kan nå en gang ikke eksi
stere uten industri. Vi må forlike 
oss med den, stelle godt med den, gi 
den gode livs- og vekstmuligheter. 

Og des'suten bes-kytte den mot en
sporede naturvern-fanatikere. 
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kunne vi kanskje sammenfatte dem iOM Å FERDES 
7 punkter. 

UTE 1. Bonden lever av gården, av det 
akrene, engene, skogen og beitet 
yter. Dersom du ved din ferd i 
naturen skader eller ødelegger noe 
av dette eller skader jorden, øde

Høstnummeret 1969 av «Nature in legger du hans livsgrunnlag. 
foeus» - det er forresten på utsiden 2. Respekter gjerder, lukk grinder, 
prydet med et bilde av Våtedalen i hold deg til veien og stien, der 
Breim - gjenga 14 «Co des of na slike finnes. Gå ikke i åker og eng. 
ture», noenlunde svarende til Fjell Parker og slå opp telt bare der 
reglene eller Naturvettaksjonen hos det kan skje uten skade, helst på 
o'5s. Reglene skrev seg fra 9 euro parkerings- og campingplasser. 
pei'ske land. Det er ganske interessant 3. La ikke noe søppel bli igjen: Ta 
å se hva der legges vekt på. det med eller grav det ned. Vær 

Som man kunne vente, 'er h ensynet særlig forsiktig at ikke vassdrag 
til ville dyr (13) og planter (12) de blir forurenset. 
v,iktigste pålegg, med søppel (10), 4. V ær forsiktig med ild. Sørg for at 
brannfare (9) og - ganske interes'sant alle bål blir skikkelig slokket. Vær 
- naturens stillhet (9) som nærmest oppmerksom på lovreglene om ild 
følgende hensyn. Ikke å forurense er ute. 
vannløp etc. er anføDt i 7 av reglene, 5. La planter og dyr i fred. Vær sær
å holde hunder i kobbel og å respek lig forsiktig med å røre dyreunger 
tere landets regler har fått G hver, som ligger akne. De er ikke for
ennskjønt det siste er så generelt for latt av moren. Hold hunder kob
met at det betyr lite. Det å lukke let der det er husdyr som beiter 
grinder (3), ikke bryte gjerder (2), eller der de kan forstyrre yng
holde seg til sti.ene (5) er mere å ta lende dyr. 
og føle på. Noen få av reglene an 6. Nyt naturens stillhet. Hvis du har 
fører hensyn ved kjøring og parke med radio eller grammofon, sett 
ring (5 i alt), hensyn til jordsmonn den så lavt at bare du selv og ditt 
(2) og luftforurensing (2) og å rulle selskap hører den. 
sten ned fjellsidene (2). Det \Siste na 7. Vær forsiktig i fjellet. En sten som 
turhgvis i 'spesielle fjellregler. ruller ned fjellsiden, kan skade 

Skulle vi forsøke å resymere disse dem som går lenger nede. 
reglene til bruk for vårt eget land, Knut Fægri. 
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Står til tjeneste i al1e banksaker 
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NATURVERNÅRET 
ETTERLYSER 
FOTOGRAFENE! 
Blant alle brennaktuelle samfunns
saker i dag 'er ,det neppe noen som 
i høyere gra,d enn naturvernet burde 
vekke fotografenes interesse. Motiv
områdeter uten grenser, og betyd
ningen av å disponere et godt og 
allsidig billedmateriale i naturvern
arbeidet er åpenbar. Dyktige og fanta
sifulle fotografer som engasjerer seg 
innenfor dette motivområdet kan i 
virkeligheten gjøre 'en innsats som 
virkelig betyr noe. Og det er nettopp 
dette som er bekgrunnen når Europa
rådet nå, i forbindelse med det euro
peis'ke naturvernåret 1970, inviterer 
medlemslandenes fotografer til en 
storstilet fotokonkurranse. 

Her i landet vil det bli arrangert 
en nasjonal konkurranse i tilknytning 
til den europeiske. De beste bi,ldene i 
den nasjonale konkurransen vil så bli 
sendt videre til hovedkonkurransen. 

Den norske konkurransen arrange
res av Naturvernåret 1970 i samarbeid 
med Norges Fotografforbund og 
Aftenposten. 

Deltakerne deles i tre grupper: 
1) Yrkesfotografer. 2) Amatørfoto
grafer. 3) Elever og studenter ved 
fotoskoIer. Motiv kan hentes fra et 
hvilket 'SDm helst område innen natur
vernet. Hver deltaker kan sende inn
til 6 bilder. Bildene skal være kopier 
på papir i svart/hvitt eller farger 
(fargediapositiver kan altså ikke del
ta). Bi1denes lengste side skal ikke 
overstige 60 centimeter, og den 
korteste siden skal ikke være mindre 
enn 24 centrimeter. Bildene kan leveres 
umontert eller oppklebet. Innsendte 
bilder må merkes med motto og grup
penummer. Til hvert bilde festes nav
nekonvolutt merket med bildets mot
to. 

Det vil bli oppnevnt en jury med 
en representant for hver av arran
gørene. Naturvernåret 1970 har stilt 
pengepremier til rådighet, og dess
uten har norske fotoimportører gitt 
en rekke gjenstander. 

KonkurransebiIder sendes til FO
TOGRAFI, Postboks 847, Sentrum, 
Oslo 1. Samlingen merkes «Natur 70». 
Deltakere som ønsker bildene tilbake
sendt må vedlegge returporto. Fr,isten 
for innlevering er 15. november. 

Billder som antas av den norske 
juryen, vil bh sendt videre til den 
europeiske konkurransen. Her vil 
vinnerne bli tildeilt Europarådets me
daljer, og premier i form aven reise 
til en av Europas nasjonalparker. 

FORBUNDET OG EIDFJORD
REGULERINGENE 

Som følge av representantskapets ut
trykte ønske om sterkt engasjement 
fra forbundets side i den største vass
dragsrsguler.ingssak her i landet tlil nå 
- Eidsfjord/Hardangerviddareguler
ingene - har landsstyret besluttet at 
generalsekretær Magne Midttun gis 
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permisjon i et halvt år fra 15. august 
for utelukkende å arbeide med denne 
saken. I generalsekretærens permi
sjonstid v·il kontorsjef Roar Sæther 
lede det daglige arbeidet på for
bundets kontor. 

LÅVEN I BRUNLANES 
Den vesle holmen Låven i Lange
'Sundsfjorden har lenge vært kjent for 
sine enestående forekomster av sjeld
ne mineraler. En bergverksbedrift eide 
i sin tid øya, men på grunn av hol
mens betydelige vitenskapelige verdi 
ble den i 1937 tilbudt solgt til Uni
versitetet ,i Oslo, 150m imidlertid ikke 
kunne avse midler til kjøpet(!). Men 
året etter ble den 70 meter lange 
holmen kjøpt aven professor ved 
Universitetet, og et par år senere 
overdro han den til Norges Natur
vernforbund som forpliktet seg til å 
verne om den som naturhistorisk 
minnesmerke. 

Tidligere fredningsbestemmelser er 
nå ers-tattet av nye. Ved kongelig 
resolusjon 17. april 1970 ble bestemt 
at holmen Låven, gnr. 83, bnr. 36 i 
Brunlanes skal fredes etter disse for
skriftene: 
l. 	 Følgende virksomhet er ikke til

latt: 
a. 	 Bryting eller fjerning av mine

ralma teriale. 
b. 	 Graving eller sprenging i grun

nen. 
c. 	 Oppføring av bygninger, led

ningsmaster o.l. 
d. Leirslåing. 

2. 	 Fredningen skal ikke være til hin
der for at bestyreren av Mine
ralogisk-Geolq~isk museum ved 
Universitetet i Oslo kan ta ut 
mineraler til vitenskapelig bruk 
utelukkende for museet. 
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LOVENDE BEVERUTSETTING 
I TRØNDELAG 
I 1930-årene ble det 'satt ut bever i 
Orkdalsdistriktet i Sør-Trøndelag som 
et forsøk på å restaurere en bever
stamme i området. I første omgang 
var utsettingen vellykket, men dess 
verre forsvant dyrene under krigen. 

Ved et samarbeide mellom Sør
Trøndelag skogforvaltning og Sør
Trøndelag Naturvern er det de siste 
par årene på nytt satt ut bever ~ om
rådet, i alt to voksne par og en unge, 
Foreløpig ser utsettingen ut til å bli 
vellykket. Begge parene har slått seg 
til ro, og har bygget hytter. Så vil 
fremtiden vi'se om ,det kommer en 
naturlig vekst av ,stammen. Lokalt 
har det vært stor inl-eres'se for for
søket. 

FIN GAVE TIL NATURVERN
OPPLYSNING 
Grilstad fa'bri'kker ved fabrikkeier 
Anton Jensen (troll klubbmedlem) 
har i Naturvernåret trykket opp 
Sør-Trøndelag Naturverns publika
sjoner «Naturvern i grunnskolen» 
5000 eks p\. , «Naturvern li gymna'set» 
2500 eksp\., samt prof. Hafstens 
«Moderne Naturvern» 10000 'eksp\. 
til 	 bruk i naturvernundervisningen i 
skolen. Utsendelsen har skjedd gjen
nom Kirke- og undervisningsdeparte
mentet. «Naturvern i grunnskolen» og 
«Naturvern i gymnaset» gir anvisning 
på hvordan naturvern kan bringes inn 
i undervisningen i de forskjellige fag 
,innen den någjeldende læreplan. «Mo
derne Naturvern» gir en oversikt over 
det moderne naturvernbegrep, innbe
fattet både det klassiske naturvern 
og det såkalte miljøvern, (Kan brukes 
f. eks. som kla,ssesett,) Aksjonen har 
kostet bedriften ca. 35000 kroner, 
'en fin innsats i naturvernåret. 

Aktuelle bildeband/lysbildeserier og 

filmer for naturvernarbeidet 

BILDEBAND 
Leie- Salgs-

Nr. Tittel: pris pris 

BBF 643 Aurlandsdalen 15, 25, 
BBF 644 Verdier å verne om 15, 25,
BBF 645 Se Norge med nye øyne 18, 45, 
BBF 647 Fra Norges tak 18, 35,
BBF 12036 Naturen og vi 15, 20,
BBF 12037 Dovrefjell 18, 35,
BBF 12038 Langs riksvei 50 og den gamle 

kongevei 

FILMER 

SLF 881 Høyfjellets fugler: 
Spurvefugler 

SLF 882 Høyfjellets fugler: 
Ugle og rovfugler, 

SLF 883 Høyfjellets fugler: 
Trane og vadefugler 

SLF 10946 Den nye floraen 
SLF 975 Den dolda faran 
SLF 931 Fjellet - en naturgave 
SLF 437 Hærverk 
SLF 663 Bruk natur vett 
SLF 637 Norge - et turistland 
SLF 638 Se Norge med nye øyne 
SLF 963 Naturen - en ømtålig 

tillgång 

Visnings
tid 

12 min. 

12 min. 

12 min. 
12 min. 
12 min. 
21 min. 
8 min. 

10 min. 
7 min. 
6 min. 

20 min. 

18,- 45,

35,- 1200,

35,- 1200,

35,- 1200,
33,- 1 175,
33,- 1250,
55,- 2000,
26,- 765,
28,- 600,
25,- 500,
22,- 460,

50,- 1450,

LANDBRUKETS 

FILM OG BILLEDKONTOR 


Frydenlundsgaten 8 - Oslo 1 

Telefon 60 02 90 




Norges 
Naturvernforbund 
er i stadig vekst
vårt medlemstall 
øker fra dag til dag. 
Men vi ønsker oss 
økt fart i denne 
veksten. Og vi 
håper på Deres hjelp. 
Fortell Deres venner 
og kjente at 
årskontingenten er 
kr. 15, som kan 
sendes til 
postgiro 9460 eller 
bankgiro 6001.05.70835 

Norges 
Naturvernforbund 
Postboks 8268 

Hammersborg - Oslo l 
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