


r-- 
NORS

NATUR 

NORGES NATURVERNFORBUNDS 
TIDSSKRIFT -7. ÅRGANG 
NR. 3 - SEPTEMBER - 1971 

ANSVARLIG REDAKTØR: 
RAGNAR FRISLID 

INNHOLD: 
Hovedstyrets innstilling 

om vassdragsvern . . . . . . . . . . . 68 
Svalbards naturvernlover . . . ... 70 
Kløyvinga i NVE .......... . . 73 
Bekjempelse av oljeforurensing 74 
Norsk-svensk nasjonalpark? . ... 79 
r.:mundsmarka nasjonalpark og 

landskapsvernområde 83 
Dividalen nasjonalpark ........ 88 
Naturvern i andre lanCl .. . ..... 93 
Naturvernforbundets 

representantskapsmøte 98 

NORSK NATUR 

utkommer fire ganger årlig. Årsabonne

ment kr. 20 (medlemsskap i Norges Na

turvernforbund inkluderer abon nement). 

Folder med annonsepriser sendes på for

langende. 


OMSLAGSBILDET : Ragnar Frislid. 

NORSK NATUR er trykt i offset hos 
Grøndahl & Søn på Norcote papir fra 
Saugbrugsforeningen. 

~~~m 

~ Innrykket av A.S. Hansa Bryggeri, BE 



~NORSKNATUR----' 
NORGES NATURVERNFORBUNDS 
TIDSSKRIFT - 7. ÅRGANG 
NR . 3 - SEPTEMBER - 1971 

ANSVARLIG REDAKTØR: 
RAGNAR FRISLID 

INNHOLD: 
H ovedstyrets innstilling 

om vassdragsvern . . . . . . . . . .. 68 
Svalbards naturvernlover ...... 70 
K løyvinga i NVE............ 73 
Bekjempelse av oljeforurensing 74 
Norsk-svensk nasjonalpark? .... 79 
F.:mundsmarka nasjonalpark og 

landskapsvernområde 83 
D ividalen nasjonalpark ........ 88 
Naturvern i andre lanC! ........ 93 
N aturvernforbundets 

representantskapsmøte 98 

NORSK N ATUR 

utkommer fire ganger årlig. Årsabonne

ment kr. 20 (medlemsskap i Norges Na

turvernforbund inkluderer abonnement). 

Folder med annonsepriser sendes på for

langende. 


OMSLAGSBILDET: Ragnar Frislid. 

NORSK NATUR er trykt i offset hos 
Grøndahl & Søn på NOl'cote papir fra 
Saugbrugsforeningen. 

~~~~


NORGES NATURVERNFORBUND 

Akersgt. 63 - Postboks 8268, Hammersborg - Oslo 1. 

Telefon: 337932 - 33 5257. 

Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 6001 0570835. 

Generalsekretær: Magne Midttun. 

Kontorsjef: Roar Sæther. 

Organisasjonssekretær: Per Valset. 

Konsulent: Thor Midteng. 


Følgende kretsforeninger er tilsluttet forbundet: 

Aust-Agder Naturvern, Vest-Agder Naturvern, Rogaland 

Naturvern, Haugaland Naturvern, Vestlandske Naturvern

forening, Møre og Romsdal Naturvern, Sør-Trøndelag 

Naturvern, Nord-Trøndelag Naturvern, Nordland Naturvern

forening, Troms Naturvernforening, Finnmark Naturvern, 

Sør-Varanger Naturvern, Oppland Naturvern, Hedmark 

Naturvern, Kongsberg Naturvernforening, Vestfold Naturvern, 

Østlandske Naturvernforening. 


Årskontingent for personlige medlemmer kr. 20 (inkl. tidsskrift) 

Livsvarig medlemsskap kr. 400 (inkl. tidsskrift) 

Familiemedlemsskap (hovedmedlems ektefelle eller 

hjemmeværende barn under 25 år) kr. 10. 

Årskontingent for organisasjoner, bedrifter o.l. 

minimum kr. 200. 

Medlem av forbundet er automatisk medlem av den krets

forening vedkommende geografisk sogner til. 


~~m~~~ 

~ Innrykket av A.S. Hansa Bryggeri, Bergen. 



KRAFTKONTRAKT SOM 

PRESSMIDDEL? 

Stortingets industrikomite var i august på befaring i distrikter der større 
vassdragsreguleringer er planlagt. I Kautokeino (Masi) fikk stortingsmennene 
vite hva de visste fra før , at befolkningen er fast bestemt på å forsvare den 
naturen som er deres eksistensgrunnlag. 

En større overraskelse for industrikomiteen var møtet med befolkningen 
i Meråker. Her stilte motstanderne av den planlagte reguleringen av Færen
Fon-avassdraget med tre fjerdedeler av bygdefolket i ryggen. En under
skriftskampanje hadde inntil da resultert i full oppslutning fra 74 % prosent 
av alle Meråkers innbyggere over 16 å r. Den eneste gruppen som var svakt 
representert blant underskriverne var folk med tilknytning til Merå ker 
Smelteverk. Dette har sin enkle forklaring: 

1967 ble det opprettet kontrakt mellom Smelteverket og Statskraftverkene 
om kraftleveranse over en 40 års periode - med forbehold fra Statskraft
verkenes side om oppsigelse hvis det ikke blir gitt konsesjon for regulering 
av F æren-Forra, eller hvis vassdraget blir fredet. For alle som er eller føler 
seg avhengig av bedriften, er dette klar beskjed om at arbeidsplassene kommer 
i faresonen om vassdraget ikke blir regulert. Det er kniven på strupen. 

Etter først å ha benektet at det kunne foreligge en kontrakt med slikt 
innhold , innrømmet direktør Sigurd Aalefj ær i Statskraftverkene på «Arbeider
avisas» henvendelse det faktiske forhold . Direktøren uttalte til avisen at kon
trakten inneholdt en «kantet formulering». Han ga videre uttrykk for sin 
forundring over å finne slikt i en kontrakt opprettet så sent som i 1967, og 
hevdet at en lignende formulering ikke ville blitt brukt i dag, på grunn av 
«den voksende naturverninteressen vi har sett i det siste». 

Det er interessant å merke seg at den økende naturverninteressen har 
sin virkning også på Statskraftverkene. Men på den annen side er det litt 
uvisst hvordan man skal tolke direktøren. Mener han at man i dag ville 
bruke en annen formulering, at man ville være mer varsom med å velge 
sine ord , for å få sagt det samme? Og ville man, hvis naturverninteressen 
hadde vært mindre, funn et det rimelig fortsatt å benytte seg av kontrakts
formuleringer som av bedrift og ansatte kan oppfattes som press i forbindelse 
med reguleringssaker? 

Hvis noen vil hevde at Statskraftverkene her har benyttet seg av en press
taktikk som må oppfa ttes som utilbørlig, og som bør gjøres til gjenstand 
for gransking, vil vi ikke erklære oss uenig. 
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BUKK OG 
HAVRESEKK SOM 
PRINSIPP 
«Ingeniørkunst i form av metallmaster 
og tråder, røyser iveifyllinger, gods 
banestasjoner og liknel,1de har skjemt 
ut store deler av tilværelsen for oss 
gjennom menneskealdre. Og slik dri
ver de på fremdel es. Først i de aller 
siste år bibringes ingeniørene gjennom 
utdannelsen en anelse om disse til
stander. Men de som virker i dag har 
ikke denne innsikten.» 

·x

« ... Teknikerne har alltid vært listige 
som slanger, de legger det slik til rette 
at en enfoldig politiker kvier seg for 
å si nei. Det er jo alt brukt så mange 
penger. 

F or å markere seg tross alt setter 
da de folkevalgte bukken til å passe 
havresekken. Det er vassdragsvesenet, 
selve kraftutbyggeren, som skal plan
legge naturvernet i Norge. Dette er jo 
grotesk, men v~d nærmere ettersyn 
finner man ut at det er et gjennom
ført prinsipp her i landet. Er det m is
ligheter i en etat setter etaten selv opp 
en undersøkelseskomite som gransker 
saken og sier nei, i vår etat er det ikke 
misligheter. Bukk- havresekkprinsip
pet er forankret i norsk byråkrati. » 

Byplansjef i Oslo , Erik Rolfsen, 
i «Arbeiderbladets» kronikk 

17. august 1971. 

·-AVDELING FOR 
MUSEUMS

KVALIFIKASJONER 

På Norsk Skogbruksmuseums 
representantskapsmøte forelå 
det forslag fra styret om at 
Norges Naturvernforbund invi
teres til å være medlem av re
presentantskapet sammen med 
de 21 andre institusjoner og or
ganisasjoner som danner mu
seets representantskap. Fylkes
mann Nils Handal, Lilleham
mer, mente at spørsmålet burde 
utsettes inntil det var nærmere 
drøftet, og skogeier Tollef 
Mykleby, Deset, sluttet seg til 
dette synspunkt, idet han nevnte 
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BUKK OG 
HAVRESEKK SOM 
PRINSIPP 
<dngeniørkunst i form av metallmaster 
og tråder, røyser iveifyllinger, gods
banestasjoner og liknet)de har skjemt 
ut store deler av tilværelsen for oss 
gjennom menneskealdre_ Og slik dri
ver de på fremdeles _ Først i de aller 
siste år bibringes ingeniørene gjennom 
utdannelsen en anelse om disse til
standeL Men de som virker i dag har 
ik ke denne innsikten.» 

* 
« ... Teknikerne har alltid vært listige 
som slanger, de legger det slik til rette 
at en enfoldig politiker kvier seg for 
å si nei. Det er jo alt brukt så mange 
pengeL 

For å markere seg tross alt setter 
da de folkevalgte bukken til å passe 
havresekken. Det er vassdragsvesenet, 
selve kraftutbyggeren, som skal plan
legge naturvernet i Norge. Dette er jo 
grotesk, men vf!d nærmere ettersyn 
finner man ut at det er et gjennom
ført prinsipp her i landet. Er det mis
ligheter i en etat setter etaten selv opp 
en undersøkelseskomite som gransker 
saken og sier nei, i vår etat er det ikke 
misligheter. Bukk- havresekkprinsip
pet er forankret i norsk byråkrati.» 

Byplansjef i Oslo, Erik Rolfsen, 
i «Arbeiderbladets» kronikk 

17_ august 1971. 

Finnmarksvidda våren 1971. 
Foto Dagfinn Skjelle. 

KRAFTVERKS

LYRIKK 


I «Fossekallen», meddelelses
blad for Norges vassdrags- og 
elektrisitetsvesen, presenterer re
daktøren, Sigurd Nesdal, insti
tusjonens hi-storie i et omfat-

AVDELING FOR 

tende di,ktverk, hvorav vi her 
gjengir en smaksprøve: 

Vi slo tunnel, vi bygde verk 
vi tøyrnde fossen stor og sterk 
Den gamle norske lov vart 

krenkt. 
Ja meir enn nokon kunne tenkt. 
Vi flytte elv og demde ned 
og under vatn kom mark og tred 
Det vart protest og styr og skriv. 
«Vi øydela vårt friluftsliv» . 
Men fyllest våre magasin 
so fløymer fossen like fin. 
Og skal vi leve lett og bra 
so må nok fossen kallen dra. 

AVDELING FOR -------------------, 

MUSEUMS


KVALIFIKASJONER 


På Norsk Skogbruksmuseums 
representantskapsmøte forelå 
det forslag fra styret om at 
Norges Naturvernforbund invi
teres til å være medlem av re
presentantskapet sammen med 
de 21 andre institusjoner og or
ganisasjoner som danner mu
seets representantskap. Fylkes
mann Nils Handal, Lilleham
mer, mente at spørsmålet burde 
utsettes inntil det var nærmere 
drøftet, og skogeier Tollef 
Mykleby, Deset, sluttet seg til 
dette synspunkt, idet han nevnte 

at det finnes eksempler på at 
naturvernforbundet blant sine 
mange gode ting har motarbei
det moderne skogsdrift. Styrets 
varaformann, forretningsfører 
Klaus Kjelsrud, mente imidler
tid Mykleby hadde misforstått 
dette og at det var andre krefter 
ute og gikk i det tilfelle han 
siktet til. 

Ved etterfølgende votering 
ble saken utsatt mot fem stem
meL «Østlendingen» 

18. aug. 1971. 

I naturvernarbeidet lærer man 
seg etter hvert å høre ganske 
mye uten at Ørene faller av. 
Strengt tatt blir det etter hvert 
en vanesak. Dessuten· har det 
sine muntre sideL At synet på 

moderne skogsdrift skal være 
noe kriterium for representant
skapsstatus i et skogbruks
museum må være ·nokså selsomt. 
En helt annen sak er det at 
Naturvernforbundet overhodet 
ikke har uttalt seg om «mo
derne» skogbruk, og at forkla
ringen på herr skogeierens ut
talelse etter alt å dømme må 
være at han antar at han og 
Naturvernforbundet har diver
gerende oppfatninger på dette 
punkt. Selv har vi ingen mulig
het for å fastslå hvor langt en 
eventuell uenighet mellom ham 
og Naturvernforbundet går, 
etter som vi. ikke kjenner til hva 
skogeier Mykleby i teori og 
praksis oppfatter som moderne 
skogbruk. 
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for norsk vassdragsutbygging nå har et allsid 
lagt fram kan være på sin plass: midt på 

I-IOVEDSTYRET 
med partsinnlegg om vassdragsvern Hovedstyrets innstilling er et rent man m2 

partsinnlegg, til dels med karakter av nyttelsel 
forsvarsskrift for det som er gjort og kunne 
som etter Hovedstyrets syn i frem den sen 
tiden bør gjøres når det gjelder vann selvfølg

H ovedstyret i Norges vassdrags- og J det dette nummeret av Norsk kraftutbygging i Norge. På de fleste som le 
elektrisitetsvesen la i slutten av Natur» går i trykken, er arbeidet med vesentlige punkter ' er Hovedstyrets behandl

juni fram sin «Innstilling om vassdrag Norges Naturvernforbunds uttalelse i oppfatning sterkt i strid med det nøy vassdra 
som bør unntas fra kraftutbyggingen». denne uhyre viktige saken ennå ikke trale Sperstadutvalgets, og som helhet Det
Innstillingen er, med Sperstadutvalgets avsluttet. En fullstendig redegjørelse er innstillingen et sviende slag mot de med air 
rapport som «bilag», av Industridepar for forbundets syn må derfor utstå forhåpninger som Sperstadutvalgets ningen
tementet sendt interesserte institusjo til neste nummer. Men en kort karak kompromissforslag tross alt skapte. versiell 
ner, organisasjoner m.v. til uttalelse. teristikk av det dokument toppledelsen Sperstadrapporten er utarbeidet av gir utse 

HOVEDSTYREMEDLEMMENE 
Fylkesordfører Olav Benum. Storting

Generaldirektør Vidkunn Hveding. Stortingspresident Bernt Ingvaldsen. Stortingsmann Nils Kristen Jacobsen. Sivilagronom. Født 1897. Preses i Sel Jordski}
Hovedstyrets formann . Født 192/. Sivilingeniør. Født 1902. Direktør i Kystskipperutdannelse. Født 1908. skapet for Norges Vel. tigere b 
Sivilingeniør. Tidligere blant annet A.S. National Industri. Drammen Arbeid
professor i vassbygging ved Norges (leveranser til kraftverk). Styremed- Lysverk
Tekniske Høyskole. lem i industriforetagender. munale 
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I det dette nummeret av Norsk 
Natur» går i trykken, er arbeidet med 
Norges Naturvernforbunds uttalelse i 
denne uhyre viktige saken ennå ikke 
avsluttet. En fullstendig redegjørelse 
for forbundets syn må derfor utstå 
til neste nummer. Men en kort karak
teristikk av det dokument toppledelsen 

Stortingsmann Nils Kristen Jacobsen. 
Kystskipperutdannelse. Født 1908. 
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for norsk vassdragsutbygging nå har 
lagt fram kan være på sin plass: 

Hovedstyrets innstilling er et rent 
partsinnlegg, til dels med karakter av 
forsvarsskrift for det som er gjort og 
som etter Hovedstyrets syn i frem
tiden bør gjøres når det gjelder vann
kraftutbygging i Norge_ På de fleste 
vesentlige punkter er Hovedstyrets 
oppfatning sterkt i strid med det nøy
trale Sperstadutvalgets, og som helhet 
er innstillingen et sviende slag mot de 
forhåpninger som Sperstadutvalgets 
kompromissforslag tross alt skapte_ 

Sperstadrapporten er utarbeidet av 

Fylkesordfører Olav Benum. 
Sivilagronom. Født 1897. Preses i Se/
skapet for Norges Vel. 

et allsidig sammensatt utvalg. Den tar 
midt på treet, og uansett hvilket syn 
man måtte ha på den fremtidige ut
nyttelsen av våre vassdrag, må den 
kunne aksepteres av alle som selve 
den sentrale innstillingen. Det må helt 
selvfølgelig være Sperstadrapporten 
som legges til grunn for den videre 
behandling av spørsmålet om vern av 
vassdrag mot kraftutbygging. 

Det er neppe i overensstemmelse 
med alminnelig praksis i statsforvalt
ningen å gi en ytterfløy i en kontro
versiell sak en utgangsposisjon som 
gir utseende av at den representerer et 

Stortingsmann Torstein Selvik. 
Jordskiftekandidat. Født 1900. Tid
ligere blant annet redaktør i Bergens 
Arbeiderblad og styremedlem Bergens 
Lysverker og Bergemhalvøyens kom
munale kraftselskap. 

samlende midtpunkt med evne og vilje 
til å ta hensyn til alle sider. Men det 
er nettopp det som er skjedd i denne 
saken .. Hovedstyret har riktig nok tid
ligere hevdet at det anser seg for å 
være det rette organ når det gjelder 
å vurdere naturvernspørsmål i for
bindelse med vassdragsutbyggi ng. Men 
i praksis har Hovedstyret vist seg å 
være et ensidig kraftu tbygg ingsorgan, 
ikke et organ for allsidig forvaltning 
av vassdragene. Hovedstyrets «Inn
stilling om vassdrag som bør unntas 
fra kraftutbyggingen» er en 40 siders 
bekreftelse på dette. 

Fylkesland bru kssje f 
Trygve Haugeland. 
Sivilagronom. Født 1914. Fylkesland
brukssjef i Vest-Agder. Naturvern

dissens på mange viktige punkter i 
Hovedstyrets innstilling. 
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SVALBARDS NATURVERNLOVER 
- papirbestemmelser eller realiteter? 

TEKST OG TEGNINGER 
THOR LARSEN 

F or ett år side innførte Landbruks pekt på 
departementet nye forskrifter for i Arkti 

isbjørnjakt på Svalbard og Jan Mayen liv i n 
og for nordmenn i andre farvann . allerede 
Lovverket hadde bestemmelser som på Det e 
mange måter var vesentlige forbedrin departe 
ger. Det er nå forbudt å bruke selv kvoten 
skudd og andre faste innretninger til bjørn: I 
isbjørnfangst. Binner med unger er skapen 
fredet. Det er satt restriksjoner for samfun 
bruk av motorkjøretøy, skute og fly, bjørnja 
og det er særlige krav til jaktvåpnenes prinsip 
kaliber og anslagsenergi. Det er sam får tilla 
tidig innført en kvoteordning for jak mens o 
ten . For sesongen 1970-1971 ble den jegere 
satt til 300 bjørn. resteren 

Landbruksdepartementet ble den De n 
gang kritisert for å ha tillatt en såvidt gir del 
stor kvote. Nyere forskningsresultater «- - -sett 
tilsa en større forsiktighet med av kontroll 
skytningen. I februar 1970 rettet king, p 
IUCN's Polar Bear Specialist Group skinn o 
en enstemmig appell til myndighetene forbud 
i USA, Canada, Danmark og Norge eller m, 
med anmodning om å skjære drastisk ikke er 
ned på isbjørnjakten i de fire lands Slike re 
territorier (Sovjetunionen totalfredet bør jnr 

isbjørnen allerede i 1956). Det ble bevise, 
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F of ett år side innførte Landbruks
departementet nye forskrifter for 

isbjørnjakt på Svalbard og Jan Mayen 
og for nordmenn i andre farvann. 
Lovverket hadde bestemmelser som på 
mange måter var vesentlige forbedrin
ger. Det er nå forbudt å bruke selv
skudd og andre faste innretninger til 
isbjørnfangst. Binner med unger er 
fredet. Det er satt restriksjoner for 
bruk av motorkjøretøy, skute og fly, 
og det er særlige krav til jaktvåpnenes 
kaliber og anslagsenergi . Det er sam
tidig innført en kvoteordning for jak
ten . For sesongen 1970-1971 ble den 
satt til 300 bjørn. 

Landbruksdepartementet ble den 
gang kritisert for å ha tillatt en såvidt 
stor kvote. Nyere forskningsresultater 
tilsa en større forsiktighet med av
skytningen. I februar 1970 rettet 
JUCN's Polar Bear Specialist Group 
en enstemmig appell til myndighetene 
i USA, Canada, Danmark og Norge 
med anmodning om å skjære drastisk 
ned på isbjørnjakten i de fire lands 
territorier (Sovjetunionen totalfredet 
isbjørnen allerede i 1956). Det ble 

pekt på at den stadig økende aktivitet 
i Arktis representerte en fare for alt 
liv i nord, inkludert isbjørnen, som 
allerede var hardt beskClJttet. 

Det er derfor gledelig at Landbruks
departementet har begrenset isbjørn
kvoten for kommende sesong til 200 
bjørn. Det er først og fremst mann
skapene på værstasjonene og i gruve
samfunnene som får anledning til is
bjørnjakt. Tillatelsene fordeles etter 
prinsippet en bjørn per mann. Disse 
får tillatelse til å felle hundre bjørn , 
mens overvintrende fangsfolk, turist
jegere og selfangstflåten må dele de 
resterende hundre. 

De nye forskriftene for isbjørnjakt 
gir departementet anledning til . å 
«- - -sette nærmere regler angående 
kontroll av jakten, derunder om mer
king, plombering og ilandføring av 
skinn og andre deler av felte dyr, og 
forbud mot å falby, avhende, kjøpe, 
eller motta uberedt isbjørnskinn som 
ikke er merket på foreskreven måte». 
Slike regler finnes ikke i dag, men det 
bør innføres snarest mulig. Vi kan 
bevise at det foregår ulovlig isbjørn

jakt på Svalbard. Uvesenet kan ikke 
stoppes uten ved en streng kontroll , 
fortrinnsvis ved et system med plom
bering av skinn og kranier og oppgave
plikt. Et tilsvarende system er innført 
ved isbjørnjakten i Alaska. Forholdene 
der er på mange måter sammenlikn
bare med de vi har på Svalbard. 

Lovverket som regulerer isbjørn
jakten kan tjene som et eksempel på 
ufullstendige bestemmelser for regu
lering av forskjellige former for natur
inngrep. Det hender i blant at jakt og 
fredningsbestemmelser blir revidert, 
uten at man samtidig ofrer tilstrekke
lig oppmerksomhet på kontroll og 
håndhevelse av lovverket. Det er først 
og fremst sysselmannen og hans folk 
som skal se til at bestemmelsene over
holdes på Svalbard. I dagens situasjon 
er oppgaven så godt som håpløs. 
Sysselmannen er henvist til å bruke 
skute for å koml11e rundt i sommer
halvåret, mens han må benytte belte
kjøretøyer med en begrenset aksjons
radius om vinteren. Avstandene er 
store, og det kan ta dager å komme 
fra et sted til et annet. Forholdene 
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er ikke større enn at alle og enhver 
vet hvor lovens håndhevere befinner 
seg. Dermed blir oppsyn og kontroll 
temmelig illusorisk. Det drives kryp
skytteri både på hvalross, rein og 
annet fredet vilt. Det gjøres strand
hogg av mannskap på selfangere og 
små hvalfangere som knapt kjenner til 
jaktbestemmelsene for Svalbard. Man
ge betrakter fremdeles den karrige 
øygruppen som et ingenmannsland 
hvor hver og en får ta seg til rette 
som best han kan. 

I dag er store oljeboringsprosjekter 
under utfoldelse i det østlige Svalbard
området. Norske myndigheter vil an
legge en flyplass ved Longyearbyen. 
Begge deler vil føre til en betydelig 
økende aktivitet der nord, med fare 
for alvorlige forstyrrelser og skader 
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på den skjøre polarnaturen. Myndig
hetene har til en viss grad tatt kon
sekvensen av utviklingen. I mai i år 
fikk vi således midlertidige forskrifter 
for regulering av naturinngrep på 
Svalbard. Bestemmelsene er relativt 
strenge, og forsåvidt betryggende, Men 
i likhet med jaktlovgivningen, mangler 
vi en skikkelig kontroll. Ansvaret for 
tilsyn ligger også her hos sysselmannen 
eller hos de inspektører myndighetene 
måtte oppnevne. Kommunal og 
arbeidsdepartementet har således en 
inspektør på Edgeøya i forbindelse 
med oljeboringsvirksomheten der, men 
bare for i sommer. Sysselmannskon
toret er fremdeles i den samme håp
løse transportmessige knipen. Kontrol
len med jakt, fangst og naturinngrep 
er og blir dårlig. 

I vår ble Kong Karls Land med 
tilliggende territorialfarvann fredet 
som naturreservat. Fredningen må an
sees som relativt streng, og forsåvidt 
betryggende. Men her som ellers skor
ter det på oppsyn og kontroll. Heldig
vis freder Kong Karls Land seg selv. 
øygruppen er særdeles vanskelig til
gjengelig, på grunn av store drivis
masser og vanskelige forhold for 
skutene. 

Så langt kritikken - den er det lett 
nok å presentere. Kritikk bør imidler
tid munne ut i forslag til forbedringer. 
Det synes å herske enighet om at det 
i og for seg ikke er selve lovverket 
for regulering av naturinngrep på 
Svalbard som det er noe i veien med. 
Men aktiviteten på øygruppen må 
kontrolleres bedre, dersom vi skal 
makte å verne om flora, fauna og 
natur. Forat oppsynet skal kunne bli 

effektivt må sysselmannskontoret dis
ponere et lite fly eller et helikopter. 
Det bør opprettes midlertidige eller 
faste inspektørstillinger, med klare 
mandat og med bestemte plikter. I 
likhet med fylkene her hjemme bør 
Svalbard få en egen naturvernkonsu
lentstilling. Det er et enormt behov 
for undersøkelser og utredninger etter
som aktiviteten øker der nord, 

Norge har klare internasjonale for
pliktelser når det gjelder vern av Sval
bards natur. Vi vet at internasjonale 
naturvernorganisasjoner følger utvik
lingen der nord med den aller største 
interesse., Det er kanhende på tide å 
beskikke vårt hus. 

-......../ 
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Ukeavisen «Dag og Tid» hadde i nr. regule 
32 - 1971 denne lederartikkelen : NVE 

komp 
Debatten om kraftutbygginga og Det 

haldninga til vårt statlege vassdrags innaf 
og elektrisitetsvesen vil truleg bli breste. 
kvesst til mykje i dei komande åra, finne 
jamvel om striden alt no er svært hard. frå Sp 
Dei tverre synsmåtane som hovud og na 
styret i NVE og mange andre fram rådin 
ståande kraftutbyggingsrepresentantar er eit 
legg for dagen i meir enn ei sak, vil utbyg 
sjølvsagt verke til å nøre elden enda bryt 
meir. Det nylege vedtaket om at NVE avgjer 
i praksis ikkje er interessert i eit disjon 
ganskingsarbeid om skadeverknadene som 
på fiske o.a. i samband med vassdrags- utbygl 

Bygdin ved lavvann. Foto T or Michael Skille 
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effektivt må sysselmannskontoret dis
ponere et lite fly eller et helikopter. 
Det bør opprettes midlertidige eller 
faste inspektørstillinger, med klare 
mandat og med bestemte plikter. I 
likhet med fylkene her hjemme bør 
Svalbard få en egen naturvernkonsu
lentstilling. Det er et enormt behov 
for undersøkelser og utredninger etter
som aktiviteten øker der nord. 

Norge har klare internasjonale for
pliktelser når det gjelder vern av Sval
bards natur. Vi vet at internasjonale 
naturvernorganisasjoner følger utvik
lingen der nord med den aller største 
interesse.. Det er kanhende på tide å 
beskikke vårt hus. 
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KLØYVINGA I NVE 


Ukeavisen «Dag og Tid» hadde i nr. 
32 - 1971 denne lederartikkelen: 

Debatten om kraftutbygginga og 
haldninga til vårt statlege vassdrags
og elektrisitetsvesen vil truleg bli 
kvesst til mykje i dei komande åra, 
jamvel om striden alt no er svært hard. 
Dei tverre synsmåtane som hovud
styret i NVE og mange andre fram
ståande kraftutbyggingsrepresentantar 
legg for dagen i meir enn ei sak, vil 
sjølvsagt verke til å nøre elden enda 
meir. Det nylege vedtaket om at NVE 
i praksis ikkje er interessert i eit 
ganskingsarbeid om skadeverknadene 
på fiske o.a. i samband med vassdrags-

Bygdin ved lavvann. Foto Tor Michael Skilles /ad. 

regulering, er enda eit prov på at 
NVE har valt ei overlag omsyns- og 
kompromisslaus line ... 

Det mest interessante no er at semja 
innafor NVE sjølv er i ferd med å 
breste. Provet på dette kan lesarane 
finne sjølve ved å studere tilrådinga 
frå SperstadutvaJet om kraftutbygging 
og naturvern, og den tilsvarande til
rådinga frå NVE sitt hovudstyre. Det 
er eit faktum at vurderingane til kraft
utbyggingsekspertane i Sperstadutvalet 
bryt med hovudstyret på ei mengd 
avgjerande punkt, og bryt med dei tra
disjonelle diktatoriske «energiomsyn» 
som kritikklaust blir køyrt fram frå 
utbyggjarsida. 

Det seier seg sjølv at kraftutbyg
gingsfolka av den «gamle» skulen vil 
prøve lå dekkje over denne lukkelege, 
indre spliden i etaten så godt dei kan, 
med ymse slag teologiske tolkings
kunster. Vi trur ikkje desse manøvrane 
vil føre fram anna enn på svært stutt 
sikt. Kimen til ei enda breiare natur
vernfylking, der deJar av utbyggings
ekspertisen er med, kan vi alt sjå, 
enda om tilhøvet sjølvsagt rommar 
motsetnader. Det er ikkje plass her for 
å gå i detalj inn på dette, og tilbake
vise påstanda om feilaktig saksfram
stelling frå Dag og Tid si side, det vil 
sikkert bli gjort andre stader i spaltene 
våre. Men vi kan ikkje la vere å gle 
oss over at ein talsmann mot «natur
vernhysterikane», meiner at ein mann 
med «eit langt liv i den elektrotekniske 
industrien, med hovudoppgåve å lage 
maskinar og materiell til norsk kraft
utbygging» (stortingspresident Bernt 
Ingvaldsen) skal vere spesielt kvalifi
sert til å sitje i hovudstyret i NVE. 
Der slapp ein diger katt ut av sekken, 
eller kanskje var det ein bukk? 

Når dette er sagt, kan vi gjerne ved
gå at naturvernet her i Noreg til no 
har vore for einsidig konsentrert om 
kraftutbygging. Likevel trengs det 
enda meir. M en elles er det på høg 
tid no å kome i gang med drøftingar 
om ressurs- og energibruken, både i 
industri- og næringsverksemd og i det 
private hushald. Men det er kanskje 
små voner om samarbeid på tvers av 
«naturverngrensene» her og? Interesse
feltet er vel fastlagt ei gong for alle. 
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BEKJEMPELSE AV OLJEFORURENSING 
- mål og midler 

Skjærgårdsolje. Foto Jan A . Johannessen, «Fædrelandsvennen». 

En ventil som ikke var blitt stengt under len 
bord på et skip på Kristiansands havn, var 
at 18 tonn tungolje lekket ut i sjøen med 
forurensinger både i havnebassenget og i fa 
utenfor som resultat. I et forsøk på å bøte pf 
ble det pøst ut 10000 liter kjemikalier som 
til å synke. 

Tilfellet er et skoleeksempel på hvor 
oljeberedskapen er, selv i en stor og bety 

I løpet av de siste 10 år har for
urensningen av V1åre omgivelser ut

viklet seg fra å være av lokal karakter 
til problemer av nasjonal og inter
nasjonal betydning. Bekjempelse av 
oljeforurensning er i den senere tid 
viet stor oppmerksomhet, både p.g.a. 
den tiltakende distribusjon av spillolje 
i vassdrag og havområder, innføringen 
av supertankere og store lagrings
anlegg (på land såvel som på hav
bunnen) samt oljeleting og produksjon 
i nye områder. 

De mest fremtredende og lettest 
synlige skadevirkninger av oljefor
urensning i vann er begrenset til over
flaten, og i særlig grad en tilsvining 
av strandområder, ofte med økono
miske konsekvenser for skadevolder 
såvel som for skadelider. Dette ble 
for alvor demonstrert etter «Torrey 
Canyon» uhellet i 1967. 

Av de biologiske skadevirkninger 
har særlig desimering av fuglebestan
der vært gjenstand for oppmerksom
het, spesielt dersom hekkeplasser eller 
vinterkvarter berøres. Oljeforurens
ning i havområder har ellers liten 
innflytelse for andre marine organis
mer enn de som er knyttet til over
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RURENSING 
 En ventil som ikke var blitt stengt under lensing om 
bord på et skip på Kristiansands havn, var årsak til 
at 18 tonn tungolje lekket ut i sjøen med alvorlige 
forurensinger både i havnebassenget og i farvannene 
utenfor som resultat. I et forsøk på å bøte på skadene 
ble det pøst ut 10000 liter kjemikalier som får oljen 
til å synke. 

Tilfellet er et skoleeksempel på hvor mangefull 
oljeberedskapen er, selv i en stor og betydningsfull 

havn som Kristiansands. Med de kjemikaliene som ble 
brukt oppnår man bare å flytte problemene fra over
flaten til bunnen, uten på noen måte å løse dem. 
Marinbiologen ERIK ANDRESEN orienterer her om 
forskjellige metoder for fjerning av spillolje i sjøen. 
Han konkluderer med at mekanisk fjerning av oljen 
må være den beste løsningen, men at det primære 
må være strenge sikkerhetsbestemmelser. og kontroll. 

I løpet a v de siste 10 år har for
urensningen av Vlåre omgivelser ut

viklet seg fra å være av lokal karakter 
til problemer av nasjonal og inter
nasjonal betydning. Bekjempelse av 
oljeforurensning er i den senere tid 
viet stor oppmerksomhet, både p.g.a. 
den tiltakende distribusjon av spillolje 
i vassdrag og havområder, innføringen 
av supertankere og store lagrings
anlegg (på land såvel som på hav
bunnen) samt oljeleting og produksjon 
i nye områder. 

De mest fremtredende og lettest 
synlige skadevirkninger av oljefor
urensning i vann er begrenset til over
flaten, og i særlig grad en tilsvining 
av strandområder, ofte med økono
miske konsekvenser for skadevolder 
såvel som for skadelider. Dette ble 
for alvor demonstrert etter «Torrey 
Canyon» uhellet i 1967. 

Av de biologiske skadevirkninger 
har særlig desimering av fuglebestan
der vært gjenstand for oppmerksom
het, spesielt dersom hekkeplasser eller 
vinterkvarter berøres. Oljeforurens
ning i havområder har ellers liten 
innflytelse for andre marine organis
mer enn de som er knyttet til over

flatelaget og arter i littoralsonen 
(strandområder), men skadelige effek
ter vil kunne spores dypere ned på 
sterkt vind- og strømeksponerte steder 
ved at olje emulgeres. Imidlertid vil 
den naturlige nedbryting av olje skje 
relativt hurtig i tropiske og subtro
piske strøk, mens det i det boreale 
(tempererte) område vil gå lengre tid 
før nedbrytingen er fullført. 

I subartiske og høyarktiske områder 
er imidlertid situasjonen langt alvor
ligere. Dels har det sin årsak i at ned
brytingen av olje foregår meget lang
somt, dels i de arktiske områders sår
bare og spesialiserte næringskjeder, 
hvor svært mange er knyttet til havets 
primærproduksjon. At næringskjedene 
er særlig sårbare henger bl. a. sammen 
med det ekstreme vinterklima og den 
korte sesong for primærproduksjon. 
Artsantallet er redusert sammenlignet 
med et borealt område, og følgelig 
blir næringskjedene mer spesialiserte. 

Kampen mot oljeforurensning er 
ikke av ny dato, men i den senere tid 
er det satset betydelige beløp i vern 
mot oljesøl. Av de viktigste skade
reduserende tiltak kan nevnes: 

l . 	 Brenning 
2. 	 Bruk av «Oil-Spill Removers» 

(syntetiske oljeoppløsende midler) 
alene eller sammen med synke
elIer flytemidler 

3. 	 Separering fra vann ved bruk av 
oljetlenser og spesialfartøyer 

4. 	 Mikrobiologisk nedbrytning. 
Den første metoden fjerner riktig

nok oljen, men kan neppe sies å være 
miljøvennlig da det bl. a. dannes be
tydelige mengder CO og S02 samt 
sotpartikler. Brenning har vært hyp
pig i bruk i forbindelse med olje
lekkasje fra produksjonsplattformer, 
og antennelse ble som kjent benyttet 
ved et tankskips grunnstøting utenfor 
Afrikakysten. 

Bruken av «Oil-Spill Removers» har 
økt i betydelig grad etter «Torrey 
Canyon» ulykken i 1967, og i dag 
sitter oljeselskapene inne med bety
delige lagre av slike stoffer. En del 
av de benyttede kjemikaliene viser 
strukturlikhet med tensider (syntetiske 
vaskemidler), og har en sterk biolo
gisk virkning. Portman & Connor 
(1968) undersøkte effekten på fisk og 
skalldyr når dyrene ble eksponert til 
forskjellige (12 stk) «Oil-Spill Remo

75 



' 

vers». A v resultatene fremgår det at 
følsomheten var ca. 10 ganger større 
for utvikl ingsstadier enn det utvokste 
individ, og at de skadelige effekter 
varierte med og innen dyregruppene. 
Blandt krepsdyr var rekene Panda/us 
monagui og Crangon crangon langt 
mer følsomme enn strandkrabben 
Carsinus maenas og hummer H oma
rus gammarus. Foruten å vise kjemi
kalienes skadelige innvirkning viser 
resultatene at slike toxisitetsunder
søkeiser må omfatte dyr fra flere 
forskjell ige grupper, flere arter innen 
gruppen, helst også forskjellige ut
viklingsstadier. (Normalt er egg og 
yngel de mest kritiske). 

En introduksjon av flytende absorb
sjonsmidler (f. eks. kjemikaliebehand
let spon og sagflis) medfører at oljen 
med letthet kan fjernes fra vannet, 
mens bruk av synkemidler (Senking av 
oljesøl med sand, «Industri og Miljø» 
nr. 3 1971) i realiteten overfører for
urensningen fra sjøens overflate til 
bunnen. Et oljelag på bunnen vil 
kunne ha like stor biologisk effekt 
som olje på overflaten. Økonomiske 
skadevirkninger kan også forekomme, 
spesielt om verdifulle fiskearters yngel
og oppvekstområder berøres. 

Innvirkningene kan dels være direk
te, dels indirekte ved at næringsgrunn
laget berøres, og/ eller ved at det skjer 
en forrykning i den etablerte nærings
konkurranse i området. Virkningene 
av den bunnfelte olje beror ikke alene 
på eventuelle giftvirkninger av de 

Side 76 og 77. Kemikalier sprøytes på 
oljen i Kristiansands havn - til ingen 
nyue. Foto Jan A. Johann essen. 

kjemikalier oljen er behandlet med. 
En endring av substratets karakter, en 
endring i oksygentilførselen ved at 
oljen dekker selve bunnen vil kunne 
være tilstrekkelig til å påvirke de eta
blerte bunndyrsamfunn. (Konf. Thor
son IY57, 1958 og 1%6. Friedrich 
1965. angående bunndyrsamfunnene 
og de faktorer som påvirker disse). 
En endring av bunndyrsamfunnene vil 
være av betydning for de dyr som er 
ernæringsmessig knyttet til bunnen. 

Eksperi menter med mikrobiologisk 
nedbrytning av olje er særlig drevet i 
Frankrike. Cooper (1968) beskriver en 
prose~, der oljen ble behandlet med 
ka I k pa rt i k ler (kritt). Kalkpartiklene 
ble S el o]1ptatt av flagelIaten Nocli
111('(/ II/i/iari.\ og andre mikroorganis
mer. Imidlertid vil en, ifølge Føyn 
(1970) ved bruk av denne metode 
matte ta hensyn til at masseforekoms
ter av Noctiluca og visse andre alger 
(kjent som «Red Tide») kan avsted
komme andre problemer. 

For bekjempelse av all forurensning 
må målet være et intakt og uberørt 
økosystem, ikke alene en vakker fa
sade. De midler som skal tas i bruk 
må velges med dette som siktepunkt. 

Sett fra et økologisk synspunkt vil 
en fjerning av oljesøl med flytemidler, 
separatorer O.l. være å foretrekke 
fremfor de andre metodene. Bruk av 
«Oil-Spill Removers» og synkemidler 
kan synes effektivt, men hensynet til 
samspillet innen et så komplisert øko
system som det havet representerer, 
og som vi er en del av, skulle tilsi 
at metoden ikke benyttes i særlig 
grad før en kjenner bedre til de totale 
skadevirkninger. 
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vers». Av resultatene fremgår det at 
følsomheten var ca. 10 ganger større 
for utviklingsstadier enn det utvokste 
individ, og at de skadelige effekter 
varierte med og innen dyregruppene. 
Blandt krepsdyr var rekene Pandalus 
monagui og Crangon erangon langt 
mer følsomme enn strandkrabben 
Carsinus maenas og hummer Homa
rus gammarus. Foruten å vise kjemi
kalienes skadelige innvirkning viser 
resultatene at slike toxisitetsunder
søkeiser må omfatte dyr fra flere 
forskjellige grupper, flere arter innen 
gruppen , helst også forskjellige ut
viklingsstadier. (Normalt er egg og 
yngel de mest kritiske). 

En introduksjon av flytende absorb
sjonsmidler (f. eks. kjemikaliebehand
let spon og sagflis) medfører at oljen 
med letthet kan fjernes fra vannet, 
mens bruk av synkemidler (Senking av 
oljesøl med sand, «Industri og Miljø» 
nr. 3 1971) i realiteten overfører for
urensningen fra sjøens overflate til 
bunnen. Et oljelag på bunnen vil 
kunne ha like stor biologisk effekt 
som olje på overflaten. Økonomiske 
skadevirkninger kan også forekomme, 
spesielt om verdifulle fiskearters yngel
og oppvekstområder berøres. 

Innvirkningene kan dels være direk
te, dels indirekte ved at næringsgrunn
laget berøres, og/eller ved at det skjer 
en forrykning i den etablerte nærings
konkurranse i området. Virkningene 
av den bunnfelte olje beror ikke alene 
på eventuelle giftvirkninger av de 

Side 76 og 77. Kemikalier sprøytes på 
oljen i Kristiansands havn - til ingen 
ny tie. Foto Jan A. Johannessen. 

kjemikalier oljen er behandlet med. 
En endring av substratets karakter, en 
endring i. oksygentilførselen ved at 
oljen dekker selve bunnen vil kunne 
være tilstrekkelig til å påvirke de eta
blerte bunndyrsamfunn. (Konf. Thor
son I '157, I '158 og 1906, Friedrich 
1965, angåenJe bunnJ yrsamfunnene 
og de faktorer som påVirker disse). 
En endring av bunndyrsamfunnene vil 
være av betydning for de dyr som er 
ernæringsmessig knyttet til bunnen. 

Eksperimenter med mikrobiologisk 
nedbrytning av olje er særlig drevet i 
Frankrike. Cooper (1968) beskriver en 
prosess der oljen ble behandlet med 
kal~p~lnikler (kritt). Kalkpartiklene 
ble S,l ofJptatt av flagelIaten Noe/i
ll/ca II/iliaris og andre mikroorganis
mer. IrniJlertiJ vil en, ifølge Føyn 
(I nO) veJ bruk av denne metode 
måtte ta hensyn til at masseforekoms
ter av Noctiluea og visse andre alger 
(kjent som «Red Tide») kan avsted
komme andre problemer. 

For bekjempelse av all forurensning 
må målet være et intakt og uberørt 
økosystem, ikke alene en vakker fa
sade. De midler som skal tas i bruk 
må velges med dette som siktepunkt. 

Sett fra et økologisk synspunkt vil 
en fjerning av oljesøl med flytemidler, 
separatorer o.l. være å foretrekke 
fremfor de andre metodene. Bruk av 
«Oil-Spill Removers» og synkemidler 
kan synes effektivt, men hensynet til 
samspillet innen et så komplisert øko
system som det havet representerer, 
og som vi er en del av, skulle tilsi 
at metoden ikke benyttes i særlig 
grad før en kjenner bedre til de totale 
skadevirkninger. 

Det mest effektive middel til å for
hindre forurensing synes imidlertid 
å være restriksjoner og strenge sikker
hetstiltak. Ifølge Aftenposten (4.11 og 
7.11 1970) tilføres havet ca. 10 mill. 
tonn olje pr. år. Dette synes il være 
unødig meget, særlig når en regner 
med at ca. 80% av dette tilføres veJ 
bevisste dumpinger fra tankskip i for
bindelse med rengjøring og spyling 
av tankene. Ved å ta i bruk olje
separatorer (ombord eller sentralt ved 
raffinerier i land) skulle mye være 
vunnet. 

Helt å eliminere tap av olje fm 
produkSjonsplattformer lar seg anta
gelig vanskelig gj'lre, men ved strenge 
konsesJonstiltak, innføring av sikker
hetsregler og fremfor "It ved hyppig 
kontroll fra myndighetenes side v il 
forholJcnc kunne bedres vesentlig:. 

(Konf. Aftenposten. den 3.12 1'170 llg 
11.1 1971 Jer det fremg J. r at tre olJe
selskaper hle dømt for hrudd på en 
rekke sikkcrhet <; forskrifter. hl. a . at 
påbudte sikkerht:lwentiler. til forhin
dring av oljelekkaSje i tilfelle drifts
uhell. ikke var montert). 

Det ,ynes speSielt viktig at vi i 
Norge tar problemene alvorlig. Vi er 
nå en oljeprodusercnJe naSjon og bør 
ikke bidra til en forurensning av hav
områder. Dertil vil oljeutslipp fra 
lagertanker - skip - produksjonsted 
kunne føre t.il stor skade for livet ved 
og i vår egen kystsone og derved for 
hele samfunnet. 

l dag kan mye gjøres med enkle 
midler, men en fremtidig miljøbeva
ring vil kreve adskillig oppmerksom
het, vitenskapelig, informativt, admi
nistrativt og økonomisk. 
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NORSK-SVENSK 

FRA I-IAV TIL H 


AV DAGFINN SKJELLE 

På et tidlig tidspunkt under Naturvernrådet 
med landsplanen for nasjonalparker 	forelå 
flere hold forslag om opprettelse av 	nasjor 
området fra Sulitjelma og nordover til Hellel 
Nordland. Et viktig argument for en nasjonal 
er at den ville grense direkte til det store 
nasjonalparksystemet Sarek-Stora Sjofallet-P2 
Naturvernrådet fant imidlertid den gang d 
rådet «vilt og ugjestmildt» og fant ikke å 
det med i planen. I sin uttalelse om land 
1965 uttalte Norges Naturvernforbund o 
saken: 

«Til tross for at Naturvernrådet stiller seg 
til et forslag om nasjonalpark i traktene fra S 
og nordover til Hellemobotn, vil vi henstille 

J eg er prinsipielt imot Norsk Hydros se litt 

planer om å bygge ut vassdragene dalso 

Hellemoelv og Kobbelv i Tysfjord for park r 

å produsere 1,2 mill. kWt for over Områ< 

føring til Meløy ko mmune. Dessuten komm 

er H ellemobotn en naturherlighet som der de 
~.. 

m å spares». uttalte ordfører Haldor 	 Hellen
• Jense n i Tysfjord til «Adresseavi sen» 	 aller ~ 

å få ilI som mer. 
," Enhver som ha r hatt den glede å få ningso 

nemli! . ~. t~i. .,. .. 	 parkei 
· f' ~.:. 

. I ~ 	
Fra C jerdalen. F 0(0 Dagfinn Skjelle. 1909) 
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NORSK-SVENSK NASJONALPARK 
FRA HAV TIL HØYFJELL? 

A V DAGFINN SKJELLE 

." 
~ ...:. .........' 


. f' ''1:",> 

På et tidlig tidspunkt under Naturvernrådets arbeid 
med landsplanen for nasjonalparker forelå det fra 
flere hold forslag om opprettelse a v nasjonalpark i 
området fra Sulitjelma og nordover til HeIIemobotn i 
Nordland. Et viktig argument for en nasjonalpark her 
er at den vilJe grense direkte til det store svenske 
nasjonalparksystemet Sarek-Stora S j bfallet -Padj elan ta. 
Naturvernrådet fant imidlertid den gang dettc om
rådet «vilt og ugjestmildt» og fant ikke å kunne ta 
det med i planen. I sin uttalelse om landsplanen i 
1965 uttalte Norges Naturvernforbund om denne 
saken: 

«Til tross for at Naturvernrådet stilJer seg negativt 
til et forslag om nasjonalpark i traktene fra Sulitjelma 
og nordover til Hellemobotn. vil vi henstille til rådet 

Jeg er prinsipielt imot Norsk Hydros 
planer om å bygge ut vassdragene 

Hellemoelv og Kobbelv i Tysfjord for 
å produsere 1,2 mill. kWt for over
føring til Meløy kommune. Dessuten 
er Hellemobotn en naturherlighet som 
må spares». ut talte ordfører Haldor 
Jensen i Tysfjord til «Adresseavisen» 
I sommer. 


Enhver som har hatt den glede å få 


Fra Gjerda/en. Folo Dagfinn Skjelle. 

å undersøke muligh etene her nærmere. At det her er 
«temmelig vill og ugjestmildt» i motselning til for
holdene i Padjelanta nasjonalpark på svensk side av 
grensen kan neppe gjme planen mindre intere~sall l. 

Nettopp fordi vi på norsk side finner overga ngen lil 
barskere og høyereliggende fjell, vil vi her kunne få 
en norsk-svensk nasjonalpark som er særlig verdifull 
fordi den vil romme overganger mcllom flere ulike 
naturtypen> 

Scnere har vi få II den 170 kvadratkilometer store 
Rago nasjonalpark i delte området (se «Norsk Natur» 
nr. 1-1(71). Og Dagfinn Skjelle har nå overfor Natur
vernrådet foreslått opprettelse av ytterligerc to na
sjonalparker i tilknytning til Rago. I denne artikkelen 
gir han en oversikt over områdene. 

se litt av Hellemo-området og Gjer
dalsområdet nord for Rago nasjonal
park må si seg enig med ordføreren. 
Områdene her peker seg klart ut som 
kommende nasjonalparker. Særlig gjel
der dette H ellemobotn med en del av 
Hellemofjorden, fordi vi her har den 
aller siste mulighet i Skandinavia til 
å få innlemmet en fjordarm i et fred
ningsområde av virkelige dimensjoner, 
nemlig de store svenske nasjonal
parkene Sarek, Stora Sjøfallet (fredet 
1909) og Padjelanta (fredet 1962) , som 

grenser mot hverandre og mot norske
grensen. Tilsammen utgjør disse na
sjonalparkene Europas største vill
marker med et samlet areal på 5330 
kvadratkilometer, og med en flora og 
fauna som er aldeles enestående. Her 
finnes alt fra taigaskog til mektige 
2000 meter tinder, breer, svære sjøer, 
elver, vidder, myrer og deltaområder 
og hvor de fire store rovdyrene ennå 
kan sies å være relativt tallrike . 

Det er derfor av største betydning 
at det fra norsk side gjøres noe 
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Løytavann og Rundvann i Sør

kan supplere disse svenske områdene. 
for å undersøke hvilke områder som 

folda. Rekvannet, Slunkajavrre og 

Opprettelsen av den 170 kvadrat Goige i Norfolda, Melkevann, 

kilometer store Rago Nasjonalpark Hjertvann og Skårvann i Bal

ved årsskiftet 1970/71 var derfor en langen, og nå de enorme ut

gledelig nyhet. Fredningen av dette bygginger som foregår i Skjomen, 
Il lille, men praktfulle området som hvor bl.. a. Sitasjaure blir be

grenser inn mot Padjelanta, bør være rørt, gir god grunn til å se med 

et første skritt som må følges av sup den største bekymring på situa

pleringer. Gjerdaisområdet og H elle sjonen. Tiden er nå inne til å si 

moområdet ligger nord for Rago, og klart fra at noe må gå fri i dette 
området. Norsk Hydros utbygsamlet vil disse tre områdene utgjøre 
gingsplaner omfatter samtlige vann1000-1500 kvadratkilometer. 
og vassdrag fra Ragoparken tilUten at rekkefølgen er noen priori
nord for Hellemobotn. Hvis dettering, nevnes her noen momenter for 
gis konsesjon, betyr det at de siste fredning av de nevnte områden: 
vann og vassdrag av betydning i1. Ved opprettelse av nasjonalpark i 
Nordlands grensetrakter går tapt. Gjerdals- og Hellemobotnområdet 

3. Fredningen vil være i samenes in

sikret et norsk-svensk frednings
i tilknytning til Rago, vil man få 

teresse. Omfattende svenske regu

område med en helt uvanlig varia leringer har satt store beite- og 

sjonsrikdom når det gjelder natur viltproduserende områder under 

typer, og av betydelig størrelse. vann, til tross for samenes iherdige 

D et er nærliggende lå tro at dette protester. Samenes områder har 

område i fremtiden vil utpeke seg har stadig skrumpet inn. Samenes 

som det mest verdifulle i Europa. interesser må heretter veie tungt. 

Fredningsområdet vil omfatte hele De norske områdene som grenser 

spekteret fra gran- og furuskog til inn mot bl. a. Padjelanta og Sjø

vidder og høyfjell, tinder, breer, fallet er ypperlige beiteområder og 

innsjøer, elver og deltaområder, og med rike fiskevann - en må derfor 
fjordarmer til saltvann. ikke gjøre kortsiktige inngrep som 

vil få uheldige konsekvenser på 

man sikret et særpreget N ord
2. Ved fredning av Hellemobotn får 

lang sikt. En må anta at en stor 

landsk fjord- og fjellområde. U t del av samene også i fremtiden 

byggingene av de store sjøene og vil drive reindrift. 

vassdragene nord og sØr for Bør 4. Fredningen kan bidra til å bevare 

gefjell og Okstindan, Balvatnet «de fire, store». Nettop i Sarek og 

m/vassdrag i Sulitjelma, Sisovann, Stora Sjøfallet har bjørnen ett av 
sine fremste tilholdssted i Sverige. 
Områdene mellom Akkajaure og 
Hellemobotn har en relativt kraftigInn i Rago nasjonalpark. F010 Dag
bjørnestamme.finn Skjelle . 
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Løytavann og Rundvann i Sør
folda. Rekvannet, Slunkajavrre og 
Goige i Norfolda, Melkevann, 
Hjertvann og Skårvann i Bal
langen, og nå de enorme ut
bygginger som foregår i Skjomen, 
hvor bl., a. Sitasjaure blir be
rørt, gir god grunn til å se med 
den største bekymring på situa
sjonen. Tiden er nå inne til å si 
klart fra at noe må gå fri i dette 
området. Norsk Hydros utbyg
gingsplaner omfatter samtlige vann 
og vassdrag fra Ragoparken til 
nord for Hellemobotn. Hvis det 
gis konsesjon, betyr det at de siste 
vann og vassdrag av betydning i 
Nordlands grensetrakter går tapt. 

3. 	 Fredningen vil være i samenes in
teresse. Omfattende svenske regu
leringer har satt store beite- og 
viltproduserende områder under 
vann, til tross for samenes iherdige 
protester. Samenes områder har 
har stadig skrumpet inn. Samenes 
interesser må heretter veie tungt. 
De norske områdene som grenser 
inn mot bl. a. Padjelanta og Sjø
fallet er ypperlige beiteområder og 
med rike fiskevann - en må derfor 
ikke gjøre kortsiktige inngrep som 
vil få uheldige konsekvenser på 
lang sikt. En må anta at en stor 
del av samene også i fremtiden 
vil drive reindrift. 

4. 	 Fredningen kan bidra til å bevare 
«de fire store». Nettop i Sarek og 
Stora Sjø fallet har bjørnen ett av 
sine fremste tilholdssted i Sverige. 
Områdene mellom Akkajaure og 
Hellemobotn har en relativt kraftig 
bjørnestamme. 

HeiIemoområdet 
Hellemofjorden stikker en lang finger 
inn i landet der Norge er på det sma
leste - bare 6-7 kilometer i luftlinje. 
Ved Hellemobotn renner det ut et 
mindre, sterkt flombetonet vassdrag 
som i den nedre delen skjærer seg 
gjennom et mektig morenelag - litt 
aven geologisk severdighet. Elva har 
en meget rik sjøørretbestand. 

Oppe på selve moreneryggen strek
ker en grovstammet og helt rak furu
skog seg et par kilometer innetter til 
Hellemovatnet - et langt og smalt 
vann som klemmes sammen mellom 
stupbratte fjellvegger. Et canyon
område av utrolig villhet strekker seg 
videre innetter i ca. 2-3 kilometers 
lengde. Bakenfor rager den vel 1300 
meter høye Tjorrotind. 

Veg til Hellemobotn vil aldri kom
me på tale - isåfall måtte veien gå 
milevis i tunnel. 

Fra Hellemobotn går det merket 
turistrute inn til svenskegrensen hvor 
samene i sommer reiste et 16-manns
telt med tanke på å hjelpe opp fot
turismen., (fastboende samer i Tys
fjord) . Videre går det sti til Vaisa
luokta - ca. 10-12 timers gange. Imid
lertid har Svenska Turistforeningen 
tenkt å oppføre en hytte noe nærmere 
Hellemobotn. Ellers går det ruter i 
flere retninger, f. eks. gjennom Ruo
nasdalen - den grønne dal - (med et 
ganske innfløkt og merkverdig delta
område, som i nedre del antagelig er 
meget rikt på ender og vadere) til 
Sallohaure, eller over til Gjerdalen. I 
det hele tatt byr områdene her på 
fantastisk turterreng. Det er to fast
boende familier i I{ellemobotn. 

Både i Hellemobotn, i Nordbukt, 
Musken og lenger ut mot Tysfjord 
bor det fastboende samer fra den gan
gen 10kkmokksamer kom ned fra 
fjellet. Det er derfor naturlig at de 
står i nær kontakt med sine frender i 
Jokkmokk og GiiJIivare. De er bedre 
kjent og bedre informert om hva som 
skjer i Norbottens Hin og Sverige for
øvrig enn i Norge. Det er derfor i~ke 
så merkelig at de som klarer å gå ikke 
kan tenke seg sommeren uten å ha 
vært en eller flere turer over «gren
sen» - enten Vaisoluokta eller Sallo
haure og videre til Ritsem eller Suorva. 
Med andre ord: De fastboende sa
mene i Tysfjorddistriktet er virkelig 
glad i og bruker fjellene sine - enten 
de oppsøker frender eller for å fiske 
og plukke multer. Dertil kommer at 
den øvrige Tysfjordbefolkning - spe
sielt i Kjøpsvik - har Hellemobotn 
som ett av sine kjæreste rekreasjons
steder. 

Tysfjord jeger & fiskerlag forpakter 
en del av Stabburselva og har nå søkt 
om å få oppføre en foreningshytte i 
Hellemobotn. 

Gjerdaisområdet 
Etter at veg ble åpnet for trafikk 
høsten 1969, kan en nå kjøre med bil 
fra Bonåssjøen og helt frem til Kobb
vatnet. Det er vanskelig å beskrive 
dette ommdet, derfor siterer jeg noen 
linjer fra Ferdinand Schjelderups be
skrivelse, DNTs årbok for 1921: 

« - Et stykke ovenfor strykene må 
imidlertid enhver, som akter seg til 
Kobbvatnet, gå i båten igjen. Her 
hvor elven løper ut av vannet, reiser 
fjellsidene seg på begge sider hundrer 
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av meter rett til værs blanke og ufrem
kommelige og uten spor av strand
linje. Men ikke før en er svinget inn 
denne porten, så møter en plutselig en 
verden for seg - et vældig blått vann, 
omgitt av vidstrakte bjørke - og 
furulier. Tett og frodig strekker stor
skogen seg innover, så langt en kan 
se, like inn til foten av fjellene, som 
i en vid cirkei inneslutter dalen. I vest 
over mot Nordfolla ligger Korken 
12-1300 meter høy, med brefylte bot
ner og prektig skinnende fonner. I øst, 
rett opp fra det trange innløp til 
vannet, tårner Veikdalsisens massiv 
seg til værs dekket aven av Nord

'Iands store breer. Her står Lilttind 
ytterst mot dalen , over 1300 meter 
over furuskogen , mens ved siden av 
den en praktfull hengebre kommer 
ned fra breisen. Opp fra denne reiser 
Gaskacokka seg over 1500 meter høy. 
Det er aldeles betagende å komme 
roende over Kobbvatnet med alt dette 
foran seg. - Teltet satte vi ved elve
bredden, der hvor Gjerelva faller ut 
i K obbvatnet, avla besøk på gårdene 
og hadde så en viJunderlig solskinns
kveld i det vakreste stykke N orge 
jeg overhodet kjenner. F urumoer og 
bjørkelier, bortgjemte tjern og multe
myrer, brede elver med mektige fos ser 
og .i bakgrunnen mektige fjell med 
breer, hvorav noen går like ned til 
bjørkeskogen. -» 

G jerdalsvassdraget med omkringlig
gende fjellområder er i høyeste grad 
verneverdig. Furuskogen går nesten 
inn til G jerdaisvannet, og sammen 
med en hel rekke praktfulle fossefall 
danner det en fantastisk forgrunn mot 
de steile sva-fjellene og isbreene om

8L 

kring. Kobbelva og en del av Gjerdals
elva forpaktes av Fauske og Sørfold 
jeger og fiskerforening). 

Ovenfor Gjerdaisvannet ligger den 
vel 700 meter høye Kautulus som er 
lett bestigelig og som gir fantastisk 
utsikt over selve Gjerdalsvassdraget 
særlig den øverste del som omfatter et 
praktfult deltaområde - og mot til
liggende fjell, Gaskacokka, Kirkes
fjell o.s . .y. På klarværsdager kan en 
se de snehvite tindene ISarekmassivet 
stikke opp som et forjettende fata 
morgana. 

I områdene inn mot grensen finnes 
flere til dels riktig store vann s.s. 
R einoksevannet - og flere av disse er 
førsteklasses fiskevann . 

H va vil så T ysfjord, Sørfold og 
H amarøy kommuner tape på at det 
opprettes et par nasjonalparker mot 
svenskegrensen, vi l kanskje noen spør· 
re. Svaret må bli : Ingenting. K ommu
nene vil vi nne på det. Alle kommu
nene vil i god tid kunne reservere seg 
nærtliggende mindre vassdrag med 
tanke på lokal utbygging (for Tys
fjo rds vedkommende f.eks. R ombo
vassdraget, som ikke vil berøre na
sjonalparkområdet), samtidig som de 
vil kunne beholde naturherlighetene. 

Dessuten bør en forsøke å fremme 
fotturisme, kanskje ved et samarbeid 
mellom de norsk/svenske turistfore
ninger. H er er nok av plass. 

Norsk H ydros utbyggingsplaner be
tyr fullstendig rasering av de siste 
vann og vassdrag av betydning langs 
Nordlands grensestrøk samtid ig som 
de tapper to fra før fattige kommuner 
både for naturherligheter og kraft
reserver. 

Over: Utsikt fra Kautulu. 
Nederst: Bjørkeskog i Gjerdalen. 
Foto Dagfinn Skjelle. 

FEMUNDSMARK 


- nasjonalpark og lands 


Ved R 
landsk 
gendah 

·V .,ed kongelige resolusjoner av 9. 
juli 1971 er det i medhold av 

naturvernloven lagt ut en nasjonal
park og ett landskapsvernområde i 
F emundsmarka mellom Femunden og 
riksgrensen. Arealene fordeler seg mel
lom Engerdal kommune i Hedmark 
og Røros kommune i Sør-Trøndelag. 2.2 

FEMUNDSMARKA NASJONAL
PARK dekker et flateinnhold på ca. 
345 km 2 , og grensene, som vil bli 
endelig fastlagt i marka, fremgår i 
store trekk av kartet. Nasjonalparken 
er undergitt følgende forskrifter: 

l. Formål. 
Formålet med Femundsmarka 

nasjonalpark er å bevare et karak
teristisk «dødis-landskap» med inn
sjøer, blokkmark, furu-urskog og 
fjell, hvor dyre- og plantelivet skal 
få utvikle seg mest mulig fritt, 
samtidig som omflådet skal gi 
mulighet for friluftsliv og rekrea
sjon i uberørt natur. 

2. Fredningsbestemmelser. 
2.1 Landskapet .skal være fredet 



'

l'
--~ 

jerdals
Sørfold 

Femundsmarka mellom Femunden og kraft- og telefonlinjer og tau innføres. 

FEMUNDSMARKA 
ser den 
som er - nasjonalpark og landskapsvernområde 
ntastisk 
lraget 
:atter et 
not til
Kirkes
kan en 
nassivet Ved R øas nedre løp i Femundsmarka 
je fata landskapsvern område. Foto Dag Ber

gen dahl. 
l finnes 

mn s.s. Over: Utsikt fra Kautulu . 


·v .ed kongelige resolusjoner av 9. mot tekniske inngrep som b. forsvar av personer og
disse er Nedersl: Bjørkeskog i Gjerdalen. juli 1971 er det i medhold av f.eks. vei - og jernbanebygging, eiendom som angripes av 

FOlo Dagfinn Skjelle. naturvernloven lagt ut en nasjonal bergverksdrift, grustak, vass  dyr.
'old og park og ett landskapsvernområde i dragsregul ering, bygging av Nye dyrearter må ikke 

at det 
:er mot riksgrensen. Arealene fordeler seg mel baner og mot oppføring av Fiske kan foregå etter van
!il spør lom Engerdal kommune i Hedmark bygninger av alle slag. lige regler i distriktet. 
,ommu

og Røros kommune i Sør-Trøndelag. 2.2 Ville pattedyr og fugler med 2.3 Alle planter, herunder levende 
:ommu

FEMUNDSMARKA NASJONAL bo og reir skal være fredet og døde trær, skal være fre 
lere seg 

PARK dekker et flateinnhold på ca. mot skade og ødeleggelse av det mot ødeleggelse av enhver 
.g med 

345 km2 , og grensene, som vil bli enhver art, med unntak av lov art som ikke skyldes vanlig
)r Tys

endelig fastlagt i marka, fremgår i lig jakt på elg, storfugl, orr ferdsel, bærplukking, lovlig 
~ombo

store trekk av k!artet. Nasjonalparken fugl , rype, hare, rødrev og beite, jakt og fiske. Det er til
Me na

er undergitt følgende forskrifter: mink. Bestemmelsen skal like latt å ta tørt trevirke og ned 
som de 

vel ikke være til hinder for: fall til brensel på stedet, men 
~ hetene. 

l. Formål. hule trær og tørre stammer
fremme 

Formålet med Femundsmarka a. utøvelse av rett til å for som er egnet som boplass for
narbeid 

nasjonalpark er å bevare et karak følge, av live og tilegne seg fugler, må ikke felles.
istfore

teristisk «dødis-Iandskap» med inn  såret/skadet vilt etter de Oppsittere på gårdsbruk eller 
sjøer, blokkmark, furu-urskog og til enhver tid gjeldende be som har setrer som li gger i 

ner be
fjell, hvor dyre- og plantelivet skal stemmelser. Felling av stor landskapsvernomrlådet eller ' 

le sis te 
få utvikle seg mest mulig fritt, vilt i henhold til forføl støter opp til nasjonalpark 

glangs 
samtidig som området skal gi gingsretten skal så snart området har likevel rett til å 

ig som 
mulighet for friluftsliv og rekrea, det er mulig meldes fra til ta tørt trevirke på egen hånd 

1muner 
sjon i uberørt natur. skogforvaltningen og i se og annet trevirke etter nær 

kraft 
2. Fredningsbestemmelser. neste fall før det felte vilt mere anvisning av skogforval 

2.1 Landskapet .skal være fredet fjernes fra fellingsstedet. teren. Likevel slik at hule trær 
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wm er egnet til boplass for 
fugler samt store t0rrfuruer 
ik.ke må røres. Ny plantearter 
må ikke innføres. 

2.4 	 For øvrig skal naturmiljøet 
være fredet mot : 
a. 	 Motorisert trafikk til lands 

og til vanns og landing 
med luftfartøy med min 
dre dette skjer i ambu
lanse-, sikrings- eller politi
øyemed. 

b. 	 Forurensning av vassdrag 
og naturen ellers som ikke 
er en nødvendig følge av 
ferdselen i området. 

2.5 	 Rettigheter etter lov om rein
driften av 12. mai 1933 skal 
fortsatt kunne utøves, likevel 
slik at plasseringen av koier og 
gjerder skal skje i samråd med 
vedkommende skogforvalter. 
Unntatt fra denne bestemmel 
se er bruk av hule trær som er 
egnet til boplass for fugler 
samt store tørrfuruer. , 

3. Unntak fra fredningsbestemmelsene 
Departementet eller den det gir 

myndighet kan etter søknad gjøre 
unntak for: 
3.1 	 Oppføring av hytter, buer og 

naust i forbindelse med na
sjonalparkens forvaltning og 
oppsyn, eller som er tilgjenge
lig for allmenn bruk. 

3.2 	 a. Bruk av motordrevet kjø
retøy på vinterføre under 
utøving av lovlig reindrift 
og for tjenestemenn i rein
næringen i tjenesteoppdrag. 
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b. 	 Bruk av motordrevet kjø
retøy på vinterføre for 
oppsittere på gårdsbruk 
eller som har setrer som 
ligger i landskapsvernom
rådet eller støter opp til na
sjonalparkområdet til nød
vendig vare- og materiell
transport i forbindelse med 
næringsutøvelse. 
Tillatelsen skal være be
grenset til bestemte ruter 
etter godkjenning av skog
forvalteren. 

c. 	 Motorisert transport til 
lands og til vanns og lan
ding med luftfartøy i spe
sielle tilfelle. 

3.3 	 Avliving av enkeltindivider av 
pattedyr som volder særlig 
skade. 

3.4 	 Vitenskapelige undersøkelser 
og arbeider for bestemte per
soner og institusjoner. 

3.5 	 Når formålet med fredningen 
krever det. 

4. Forvaltning m.v. 
Nasjonalparken forvaltes av Di

rektoratet for statens skoger i sam
råd med departementet. 

Kommunal - og arbeidsdeparte
mentet utøver departementets myn 
dighet etter disse bestemmelser. 

Søknad om unntak etter bestem
melsene under punkt 3 skal sendes 
gjennom skogforvalteren, likevel 
slik at søknad om bruk av moto
risert kjøreteøy på vinterføre under 
utøving av reindrift fremmes for 
lappefogden i Sør-Trøndelag. 

FEMUNDSMARKA LANDSKAPS

VERNOMRÅDE, som knytter for ... 

bindelse mellom Femunden og na

sjonalparken, (se kartet), utgjør ca. 

65 km2 • Dermed utgjør det areal som 

nå har fått særskilt vern i alt ca. 410 

km 2 . Formål og vernebestemmelser er 

formulert slik: 


Formål 
Formålet med landskapsvernområdet 
er å bevare arealet mellom nasjonal
parken og Femunden så vel av hen
syn til landskapets skjønnhet og egen
art som av hensyn til friluftsliv og 
rekreasjon. Det er også ønskelig å om
gi nasjonalparken med en «buffer
sone.» 

V cmebestemmelser 
l . 	 Skogbevokste arealer opprettholdes 

med den treslagssammensetning 
som er naturlig på stedet. Snau
hogster skal unngås og foryngelse 
skal fortrinnsvis skje ved å bygge 
på naturlig gjenvekst. 
Bemerkelsesverdige og dekorative 
trær beholdes ut over den regu
lære hogstmodenhetsalder. 
Døde og hule stammer skal av 
hensyn til fuglelivet ikke fjernes . 
Kjemiske plantevernmidler og 
kunstgjødsel må ikke anvendes i 
skogfeltene. Våtlendte partier og 
myrer må ikke dreneres. 

2a. Planer 	 om endrede bruksformer 
som kan innvirke vesentlig på land 
skapets egenart, skal forelegges det 
departement som naturvernloven 
sorterer under. 

Femundsmarka nasjonalpark er mark
kert med stiplet linje, landskapsvern 
rådet med heltrukken linje. 
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FEMUNDSMARKA LANDSKAPS
VERNOMRÅDE, som knytter for
bindelse mellom Femunden og na
sjonalparken, (se kartet), utgjør ca. 
65 km2 Dermed utgjør det areal som • 

nå har fått særskilt vern i alt ca. 410 

km 2 

• Fonnål og vernebestemmelser er 

formulert slik: 

Formål 

Formålet med landskapsvernområdet 

er å bevare arealet mellom nasjonal

parken og Femunden så vel av hen

syn til landskapets skjønnhet og egen

art som av hensyn til friluftsliv og 

rekreasjon. Det er også ønskelig å om

gi nasjonalparken med en «buffer
sone.» 


Vcmebestemmelser 
J. 	 Skogbevokste arealer opprettholdes 

med den treslagssammensetning 
som er naturlig på stedet. Snau
hogster skal unngås og foryngelse 
skal fortrinnsvis skje ved å bygge 
på naturlig gjenvekst. 
Bemerkelsesverdige og dekorative 
trær beholdes ut over den regu
lære hogstmodenhetsalder. 
Døde og hule stammer skal av 
hensyn til fuglelivet ikke fjernes. 
Kjemiske plantevernmidler og 
kunstgjødsel må ikke anvendes i 
skogfeltene. Våtlendte partier og 
myrer må ikke dreneres. 

2a. Planer 	 om endrede bruksformer 
som kan innvirke vesentlig på land
skapets egenart, skal forelegges det 
departement som naturvernloven 
sorterer under. 

Femundsmarka nasjonalpark er mark
kert med stiplet linje, landskapsvern
rådet med heltrukken linje. 
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2b. Departementet kan treffe tiltak for 
å holde dyrket mark og beiteland 
åpne i tilnærmet samme grad som 
før. 

3a. Utenom nåværende bebyggelse kan 
det bare oppføres bygninger til
knyttet jord- og skogbruk, turist
hytter, jakt- og fiskebuer, naust e.l. 
På privat grunn kan det dessuten 
oppføres fritids bygg så langt dette 
vil bli tillatt etter bygningsloven. 

3b. Planer om nybygg, større anlegg 
eller innretninger kan ikke settes 
i verk uten godkjenning av depar
tementet. 

4. 	 Departementet kan etter søknad 
gjøre unntak fra bestemmelsene 
ovenfor i den utstrekning det ikke 

kommer i strid med formålet for 
landskapsvernområdet. 

Fredningsvedtakenes plass 
i Femundarbeidet 
Med opprettelsen av Femundsmarka 
nasjonalpark og det korresponderende 
landskapsvernområdet, er det tatt et 
viktig skritt i arbeidet med å sikre en 
fremsynt disponering av naturressur
sene i Femundomrildet. Nasjonalpar
ken representerer en gledelig utvidelse 
av det opprinnelige forslag, og opp
rettelsen av landskapsvernområdet må 
sies å oppveie mye av inkonsekvensen 
ved å trekke nasjonalparkgrensen vekk 
fra områdets dominerende naturher 
lighet - Femundsjøen. Dog gjør land-

TiL venstre fra Roasten i Femunds
marka nasjonaLpark. Foto Dag Ber 
gendahl. TiL høyre Tufsingas delta 
som er i faresonen om Femunden blir 
regulert. Foto Leif Høel. 

skapsvernområdets nordgrense en 
uheldig bøy sørover, (se kartet) lik
som sørgrensen burde ha vært trukket 
lenger sØr mot Elgå, som opprinnelig 
tenkt. 

Når Femunden og Trysilelva, som 
en må ha lov til å forutsette, formelt 
blir sikret mot kraftutbygging, bør 
iallfall innsjøen og landet opp til 
vannskillet vest for denne innlemmes 
i landskapsvernområdet. 

Foruten den store egenverdi som 
det unike naturlandskapet i verne
områdene eier, gir fredningsvedtakene 
på flere områder positive utgangs
punkter for det videre naturvern
arbeid i Femundtraktene. 

Opprettelsen av nasjonalpark og 

l 

landskapsvernomnåde er et nytt, slag
kraftig argument i vassdragsregule
ringssaken, der naturvernargumentene 
alt fra før står meget sterkt. Således 
ligger det nå til rette for sikring 
av helheten Femunden-Femundsmarka 
slik intensjonen var i Statens Natur
vernråd. I sin uttalelse av 16.10.68, der 
en sterkt frarår regulering av Femun
den og Trysilelva, understreker rådet 
den nære sammenheng som består 
mellom vassdraget og de omkring
liggende naturområder. Tilsammen 
bør dette utgjøre «et naturvernet om
råde av betydelig dybde med et variert 
tilbud av naturkvaliteter.» 

Fredningen på norsk side vil vente
lig også gi tart til det svenske pro

sjektet 
her pla 
og å g 
munds 
lom rik 

Det 
tanken 
områd 
urørte 
feltet s 
En slik 
punkt: 
og nær 
sikring 
bakgru 
kunnsk 
verdier 
nå tre 
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Til venstre fra Roasten i Femunds
marka nasjonalpark. Foto Dag Ber 
gen dahl. Til høyre Tufsingas delta 
som er i faresonen om Femunden blir 
regulert. Foto Leif Røel. 

et for 	 skapsvernområdets nordgrense en 
uheldig bøy sørover, (se kartet) lik
som sørgrensen burde ha vært trukket 
lenger sør mot Elgå, som opprinnelig 
tenkt. 

marka Når Femunden og Trysilelva, som 
rende en må ha lov til å forutsette, formelt 

tatt et blir sikret mot kraftutbygging, bør 
kre en iallfall innsjøen og landet opp til 
ressur- vannskillet vest for denne innlemmes 
alpar i landskapsvernområdet. 
ideIse Foruten den store egenverdi som 

, opp det unike naturlandskapet i verne
et må områdene eier, gir fredningsvedtakene 
ensen på flere områder positive utgangs

n vekk punkter for det videre naturvern
:urher	 arbeid i Femundtraktene. 
- land- Opprettelsen av nasjonalpark og 

l 

landskapsvernommde er et nytt, slag
kraftig argument i vassdragsregule
ringssaken, der naturvernargumentene 
alt fra før står meget sterkt. Således 
ligger det nå til rette for sikring 
av helheten Femunden-Femundsmarka 
slik intensjonen var i Statens Natur
vernråd. I sin uttalelse av 16.10.68, der 
en sterkt frarår regulering av Femun
den og Trysilelva, understreker .rådet 

It den nære sammenheng som består 
mellom vassdraget og de omkring
liggende naturområder. Tilsammen 
bør dette utgjøre «et naturvernet om
råde av betydelig dybde med et variert 
tilbud av naturkvaliteter.» 

Fredningen på norsk side vil vente
lig også gi fart til det svenske pro

sjektet Rogen nasjonalpark. En har 
her planlagt li sikre betydelige arealer 
og å gi disse felles grense med Fe
mundsmarka nasjonalpark, dvs. mel
lom riksrøysene 143 og 147. 

Det har i et par år vært syslet med 
tanken om en totalplan for Femund
området, med basis i livsnerven - det 
urørte vassdraget - og med nedbør
feltet som stikkord for avgrensningen. 
En slik plan vil ha et dobbelt sikte
punkt: Varetagelse av det lokale livs
og næringsgrunnlag hånd i hånd med 
sikring av nasjonale verneverdier. På 
bakgrunn av mest mulig uttømmende 
kunnskap om naturforholdene, deres 
verdier og muligheter, vil en kunne 
nå frem til en differensiert disposi

sjonsplan på forsvarlig grunnlag. Si
kring av sårbare «godbiter» er et nød
vendig første skritt i arbeidet med en 
plan for arealanvendelsen i Femund
området. Nasjonalpark og landskaps
vernområde er nå realiteter, Ved siden 
av den forsatte oppfølging av vass
dragsfredningsbestrebelsene arbeides 
det og!>å intenst med å få sikret Tuf
singas delta som naturreservat (se 
Norsk Natur nr. 2/1971 - side 51). 

Tiden synes moden for et initiativ 
til å finne en helhetsløsning for de 
rike og varierte arealene som danner 
Femundvassdragets nedbørfelt. 

r.v. 
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DIVIDALEN 
NASJONALPARK 

Fra Dividalen nasjonalpark. Foto Dag 
Bergendahl. 

V ed kongelig resolusjon 9. juli i ar 
ble 750 kvadratkilometer av sta

tens grunn i Dividalen i Målselv, 
Troms, utlagt som nasjonalpark. Gren
sene for Øvre Dividal nasjonalpark er 
revidert i forhold til det opprinnelig 
forslaget, som gjaldt et område på 
610 kvadratkilometer. Ved grenseutvi
delsen har man blant annet fått med 
hele Anjavatnet, der det i senere år 
har vært en god del snøscootertrafikk 
i forbindelse med isfiske. Videre om
fatter nasjonalparken en større del av 
det store fjellmassivet Njunis enn i 
det opprinnelige forslaget. Dette er 
av betydning, ettersom jerven her har 
nokså sikre yngleplasser. Men enda 
bedre ville det vært om hele Njunis 
var kommet med i nasjonalparken. 
I det opprinnelige forslaget fulgte par
kens nordgrense vassdraget gjennom 
Dærtavaggi. Prinsipielt burde en na
sjonalpark omfatte hele nedbørfelt. 
Det er derfor gledelig at nordgrensen 

nå er lagt i betryggende avstand nord 
for Dærtavaggi. 

Formålet med Øvre Dividal nasjo
nalpark er å bevare et stykke typisk 
innlandsnatur i den nordlige lands
delen, med variert landskap fra furu
skog gjennom bjørkeskog tillågfjell 
og høyfjell omkring elvedaler med 
vann og myr. Dyrelivet og plantelivet 
skal få utvikle seg fritt, og området 
skal gi mulighet for friluftsliv og 
rekreasjon i urørt natur. Innenfor 
nasjonalparken skal et område om
kring Havgavuobmi være vernet av 
særlig strenge bestemmelser. 

Nasjonalparken har disse grensene 
(se kartet): 

Fra riksrøys 283 A over Duoibalat 
(h. 976 og h. 926) til Multujåkkas ut
løp i Divielva, derfra i rett linje til 
Doarrujåkkas utløp i Multujåkka og 
derfra langs Multujåkka sørvestover 
til herredsgrensen mot Bardu. Her
redsgrensen følges så nordvestover 

over Kistefjell og Balgastatgaisi til 
Jerdni, h. 1327. 

Fra dette punkt går grensen nord
og nordøstover over vannskillet på 
1092 til nordre Jerdni, h. 1313 og der
fra i nordøstlig retning over h. 793 
til Riidagierdo, h. 1168. Derfra i syd
østlig retning til h. 1094 i Njunis. 

Videre i sydøstlig retning til h. 1636, 
derfra i øst-sydøstlig retning til h. 704 
(opp for Nesen) og derfra ned til 
Divielva rett mot Hagembekkens ut
løp. Hagembekken følges så til bekke
sammenløp sØr for Skrubben og der
fra går grensen opp på h . 902 i Skrub
ben. Videre omtrent i nord til høydene 
1008 og 962 og videre i nordøst til 
sammenløpet Garasjåkka-Cievasjåkka. 

Grensen går så i nordøstlig retning 
til trigonometrisk punkt (1271) i Regu
hæbmi, videre østover over høydene 
1104 og 1088 og 794 til riksgrensen. 
Østgrensen følger riksgrensen. Hav
gavuobmi-området har disse grenser: 

I vest Divielva. I nord Julusjokka den gr 
til utløpet av Julusjavrre, videre bek det sa 
ken til Bæssetjavrre, derfra rett linje røys 2 
over Bæsset til utløpet av Adajavrre 
og derfra etter dette vassdraget til riks Fredn· 
grensen. I øst riksgrensen og 'i sØr l. La 

Øvre Dividal nasjonalpark. 
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I vest Divielva. I nord Julusjokka 
til utløpet av Julusjavrre, videre bek
ken til Bæssetjavrre, derfra rett linje 
over Bæsset til utløpet av Adajavrre 
og derfra etter dette vassdraget til riks
grensen. I øst riksgrensen og ·i sør 

Øvre Dividal nasjonalpark. 

den grensen som er er beskrevet for 
det samlede fredete området fra riks
røys 283 A til Divielva. 

Fredningsbestemmelser 
l. Landskapet skal være fredet mot 

tekniske inngrep som veg- og jern
banebygging, bergverksdrift, grus
tak, vassdragsreguleringer, bygging 
av kraft- og telefonlinjer og tau
baner og oppføring av bygninger 
av alle slag. 

Id nord 

nasjo
typisk 
lands

'a furu
lågfjell 
r med 
ntelivet 

)mrådet 
:sliv og 
nnenfor 
de om
.rnet av 

~rensene 

uoibalat 
kkas ut
linje til 

åkka og 
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over Kistefjell og Balgastatgaisi til 
Jerdni, h. 1327. 

Fra dette punkt går grensen nord
og nordøstover over vannskillet på 
J092 til nordre Jerdni, h. 1313 og der
fra i nordøstlig retning over h. 793 
til Riidagierdo, h. 1168. Derfra i syd
østlig retning til h. 1094 i Njunis. 

Videre i sydøstlig retning til h. 1636, 
derfra i øst-sydøstlig retning til h. 704 
(opp for Nesen) og derfra ned til 
Divielva rett mot Hagembekkens ut
løp. Hagembekken følges så til bekke
sammenløp sØr for Skrubben og der
fra går grensen opp på h. 902 i Skrub
ben. Videre omtrent i nord til høydene 
1008 og 962 og videre i nordøst til 
sammenløpet Garasjåkka-Cievasjåkka. 

Grensen går så i nordøstlig retning 
til trigonometrisk punkt (1271) i Regu
hæbmi, videre østover over høydene 
1104 og J088 og 794 til riksgrensen . 
østgrensen følger riksgrensen. Hav
gavuobmi-området har disse grenser: 



l 
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Utenom Havgavuobmi-området 
kan gjøres unntak for: 
a. 	 Oppføring av hytter, buer og 

naust i forbindelse med nasjo
nalparkens forvaltning og opp
syn eller som er tilgjengelig for 
allmenn bruk, kan med depar
tementets samtykke tillates i be
grenset omfang. 

b. 	 Oppmerking av stier, oppset
ting av vegvisere, bygging av 
klopper og enkle bruer som er 
nødvendige for ferdselen , er 
tillatt når samtykke er innhen
tet på samme måte. 

c. 	 Reingjerder, gammer, hytter og 
andre innretninger som er nød
vendige for utøvelse av rein
drift i området, kan oppføres i 
samsvar med bestemmelsene i 
lov om reindriften av 12. mai 
1933, likevel slik at plasseringen 
skal skje i samråd med ved
kommende skogforvalter. Unn
tatt fra denne bestemmelse er 
bruk av hule trær som er egnet 
til boplass for fugler, samt 
store tørrfuruer. 

2. 	 Ville pattedyr og fugler med bo og 
reir skal være fredet hele å ret med 
følgende unntak: 
a. 	 Jakt og fangst etter 1. oktober 

etter gjeldende regler på rype, 
hare, rødrev og mink, dog ikke 
i Havgavuobmi-området. 

b. 	 Utøvelse av rett til å forfølge, 
avlive og tilegne seg såret/skadd 
storvilt etter de til enhver tid 
gjeldende bestemmelser. 
Storvilt som er felt i henhold 
til forfølgingsretten, skal så 
snart det er mulig meldes fra 

til skogforvaltningen og i senes
te fall før det felte vilt fjernes 
fra fellingsstedet. 

c. 	 Forsvar av person og eiendom 
som angripes av dyr. 
Nye dyrearter må ikke mn
føres . 
Fiske er tillatt etter de regler 
som gjelder til enhver tid. 

3. 	 Alle planter, herunder busker og 
levende og døde trær skal være 
fredet mot skade og ødeleggelse av 
enhver art som ikke skyldes vanlig 
ferdsel, lovlig jakt, fangst og fiske 
eller reindrift. 
Beiting kan foregå som tidligere, 
men organisert husdyrbeite er ikke 
tillatt. 
Det er tillatt å ta tørt virke og ned
fall til brensel på stedet, men hule 
trær og tørre stammer som er egnet 
som boplass for fugler må ikke 
felles. 
Bærplukking er tillatt. 
Det må ikke anvendes biosider, 
gjødsles eller foretas andre inngrep 
som kan påvirke de naturgitte for
hold. Nye plantearter må ikke til
føres området. 
Fredningsbestemmelsen om plante
livet skal likevel ikke hindre svens
ke lappers adgang til rå ta trevirke 
i samsvar med gjeldende bestem
melser. 

4. 	 For .øvrig skal naturmiljøet være 
fredet mot: 
a. 	 Motorisert trafikk til lands og 

til vanns og landing med luft
fartøy med mindre dette skjer 
i ambulanse-, politi- eller sik
ringsøyerned. 

b. 	 Forurensning av vassdrag og 

naturen ellers som ikke er en 
nødvendig følge av ferdselen i 
området. 

5. 	 Rettigheter i følge norsk-svenske 
overenskomster om reindrift over 
riksgrensen kan utøves med de 
unntak som følger av frednings
bestemmelsene. 

Unntak fra fredningsbestemmelsene 
Departem. eller den det gir myndighet 
kan etter søknad gjøre unntak for: 
l. 	 Transport av brensel til hytter og 

materialer til hytter, reingjerder, 
bruer og klopper. 

2. 	 Bruk av motordrevet framkomst
middel på vinterføre for reindrifts
samer under utøving av lovlig 
reindrift. 

3. 	 Bruk av motoriserte framkomst
midler for tjenestemenn i rein
driftsnæringen og oppsynsmenn 
for naturvernet, jakt og fiske. 

4 . 	 Avliving av enkeltindivider av 
pattedyr som volder særlig skade_ 

5. 	 Vitenskapelige undersøkelser og ar
beider for bestemte personer og 
institusjoner. 

6. 	 Når formålet med fredningen kre
ver det. 

Forvaltning m.v. 
Nasjonalparken forvaltes av Direkto
ratet for statens skoger i samråd med 
dept. Kommunal - og arbeidsdeparte
mentet utøver departementets myndig
het etter disse bestemmelser. 

Søknad om samtykke eller unntak 
etter disse bestemmelser skal sendes 
gjennom skogforvalter, likevel slik at 
søknad om unntak iflg. pkt. 2 oven
for fremmes for lappefogden i Troms. 

Plastforeningen: 
A VF ALL OG SKRAP 
MÅ FJERNES 

T idsskriftet «Norsk Natur» omtaler 
under den pussige titel «Costa del 
Skrap» undersøkelser av forsøpling av 
badestrender som ble foretatt i 1968 
og 1970. Det kan være ønskelig med 
et supplement og en appell i naturver
nets og publikums interesse. 

Stadig mer søppel og skrap 
fra mange kanter 
Det dreier seg riktignok om en under 
søkel.se som er så sterkt begrenset at 
den nærmest har karakter av stikk
prøve, på grunnlag av materiale fra 
7 bukter i Nøtterøy-skjærgården, men 
tendensen er klar og gjelder si·kkert 
for større områder: våre badestrender 
forsøples mer og mer, og nå må noe 
gjøres. 

Både fastboende og fe rierende langs 
kysten har iakttatt at mye av avfallet 
på stranden er drevet inn fra sjøen. 
Det kan være kastet over bord fra 
båter og skip, eller slengt ut på sjøen 
fra hytter og hus lengre ut i skjær
gården. Denne form for forsøpling er 
ofte den ubehageligste, og det er van
skelig å konstatere hvem som er an
svarlig for den. Men folk som søker 
til badestrendene O'g tilbringer dagen 
der, eller som ligger i telt i nærheten, 
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endom 

naturen ellers som ikke er en 
nødvendig følge av ferdselen i 
området. 

5. Rettigheter i følge norsk-svenske 
overenskomster om reindrift over 

Plastforeningen: 
AVFALL OG SKRAP 
MÅ FJERNES 

bidrar også til forsøplingen med man
ge slags skrap og avfall. De ca. 800 
objekter som ble registrert som 
«skrap» på strendene, er klassifisert i 
4 hovedkategorier: plast, papp, glass 

den må få støtte av offentlige og 
kommunale myndigheter i form av 
flere avfallsbokser og -bøtter, og hyp
pigere tømming av disse. I sommer
månedene er det jo ikke lov å tenne 
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riksgrensen kan utøves med de 
unntak som følger av frednings
bestemmelsene. 

Unntak fra fredningsbestemmelsene 
Departem. eller den det gir myndighet 
kan etter søknad gjøre unntak for: 
I. Transport av brensel til hytter og 

materialer til hytter, reingjerder, 
bruer og klopper. 

2. Bruk av motordrevet framkomst
middel på vinterføre for reindrifts
samer under utøving av lovlig 
reindrift. 

3. Bruk av motoriserte framkomst
midler for tjenestemenn i rein
driftsnæringen og oppsynsmenn 
for naturvernet, jakt og fiske. 
Avliving av enkeltindivider av 
pattedyr som volder særlig skade. 
Vitenskapelige undersøkelser og ar
beider for bestemte personer og 
i nsti tusjoner. 

4. 

5. 

6. Når formålet med fredningen kre
ver det. 

Forvaltning m.v. 
Nasjonalparken forvaltes av Direkto
ratet for statens skoger i samråd med 
dept. Kommunal og arbeidsdeparte
mentet utøver departementets myndig
het etter disse bestemmelser. 

Søknad om samtykke eller unntak 
etter disse bestemmelser skal sendes 
gjennom skogforvalter, likevel slik at 
søknad om unntak iflg, pkt. 2 oven
for fremmes for lappefogden i Troms. 

T idsskriftet «Norsk Natur» omtaler 
under den pussige ti,tel «Costa del 
Skrap» undersøkelser av forsøpling av 
badestrender som ble foretatt i 1968 
og 1970. Det kan være ønskelig med 
et supplement og en appell i naturver
nets og publikums interesse. 

Stadig mer søppel og skrap -
fra mange kanter 
Det dreier seg riktignok om en under
søkelse som er så sterkt begrenset at 
den nærmest har karakter av stikk
prØve, på grunnlag av materiale fra 
7 bukter i Nøtterøy·skjærgården, men 
tendensen er klar og gjelder sikkert 
for større områder: våre badestrender 
forsøples mer og mer, og nå må noe 
gjøres. 

Både fastboende og fer ierende langs 
kysten har iakttatt at mye av avfallet 
på stranden er drevet inn fra sjøen. 
Det kan være kastet over bord fra 
båter og skip, eller slengt ut på sjøen 
fra hytter og hus lengre ut i skjær
gården. Denne form for forsøpling er 
ofte den ubehageligste, og det er van
skelig å konstatere hvem som er an
svarlig for den. Men folk som søker 
til badestrendene og tilbringer dagen 
der, eller som ligger i telt i nærheten, 

og metall, og produktkategorienes pro
sentvise andel i skrapmengden er sam
menlignet for de to år. Utviklingen 
fra 1968 ti l 1970 ,karakteriseres slik: 
«andelen av ikke nedbrytbart skrap 
(plast/glass) har økt, mens andelen av 
nedbrytbart skrap (papp/metall) er re
dusert». Betegnelsen «nedbrytbart» er 
uheldig og irrelevant. Hverken papp 
eller metall er mer (lettere) nedbryt
bart enn plast. Derimot kan man vel 
si at disse stoffer er lettere selvned
brytende (selv-destruerende), En papp
eske eller blikkboks som ikke utsettes 
for annen ytre påvirkning enn vær og 
vind, vil gå i oppløsning, mens plast
gjenstanden vil bestå i meget lengre 
tid. 
Hovedsaken er imidlertid ikke om de 
forskj ellige skrapgjenstandene går i 
oppløsning om fem eller femti år, men 
at det må bort fra badestrendene og 
naturens fr iområder med en gang. En 
rusten, hullete blikkboks er både styg
gere og farligere enn en tom plastpose, 
og da er det en fattig trøst a t når 
boksen får ligget noen år til, blir den 
mer eller m indre borte. Emballasje 
av enhver art skal ikke kastes etter 
bruk., men bringes bort fra stranden 
hvis den ikke kan brennes eller legges 
i avfallsbokser på stedet. Det er 
publikum som selv må gjøre sin inn
sats på dette felt, og det gjelder både 
fastboende og ferierende, hytteeiere, 
båtfolk, teltliggere og badende. Det 
må en mentalitetsforandring til , men 

bål slik at man kan brenne opp papir 
og plast på 'l;tedet, og da må man ta 
med seg tomemballasje og annet avfall 
hjem eller til nærmeste søppelkasse. 

N orsk Plastforening. 

REPLIKK OM 
SKRAPUNDERS0KELSEN 
Det stlår selvsagt Norsk Plastforening 
og plastprodusentene fritt å kom
mentere skrapundersøkelsen gjennom 
pressemeldinger. I den temmelig upre
tensiøse undersøkelsen har vi imidler
tid presisert de metodiske forbehold 
som det synes rimelig å ta. H vilke 
konklusjoner som gjøres på grunnlag 
av materialet, får det derfor være opp 
til den enkelte å vurdere. 

A nn og Magnar N orderhaug. 

PS. 
Det var kanskje å ønske at Norsk 
Plastforenings og plastprodusentenes 
innsats mot forsøplingstendensene 
ikke bare skjer i form av hensti llinger 
til almenheten om opprydding, Så vidt 
vites arbeider næringsgrenen med å 
fordoble plastkonsumet i femårsperio
den fram til 1973 . Fordi samarbeidet 
med plastprodusentene selvsagt er vik
tig i arbeidet mot økte forsøplings
tendenser, var det kanskje en ide for 
Norsk Plastforening å rette et mer 
kri t isk blikk også mot hvilke typer av 
plastemballasje som planlegges mar
kedsført. 

DS. 
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Jorderosjon j U-land 
I takt med befolkningstilveksten inten
siveres og ekspanderes jordbruk og 
skogbruk over store deler av Asia, 
Afrika og Sør-Amerika. Men vestlige 
driftsformer og erfaringer passer ikke 
alltid i tropene. I skyggen aven rekke 
utviklingsprosjekter i denne sektor, 
følger langsiktige bivirkninger i form 
av vegetasjonsødeleggelser og erosjon. 
Hvert år beveger Sahara seg flere 
kilometer mot sør som følge av ned
slitning og overbelastning av natur
miljøet. 

Mens feilaktige driftsformer og inn
grep medfører vegetasjonsødeleggelser 
og erosjon, medfører disse skadeeffek
tene nye sekundærvirkninger. Dette 
sees blant annet i forbindelse med 
byggingen av nye vannreservoarer. 
Erosjonen fører til økt slamdannelse i 
elvene, slik at vannmagasiner oppfylles 
med slam på rekordtid. Kisongodam
men i nordre Tanzania ble ferdigbygd 
i 1960. Ni år etter er magasinets 
kapasitet redusert med 40% som følge 
av slamsedimenteringer. Det er anslått 
at dammen 25 år etter at den sto 
ferdigbygd, vil være gjenfylt av slam. 

Erosjonen er bare en av flere fak
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torer som kan komme til å undergrave 
grunnlaget for ethvert framskritt i 
mange tropiske områder. 

Uhemmet eksploatering for kortsik
tig vinning er nå iferd med å slå til
bake som en bomerang, fordi teknisk
økonomisk bistand settes inn uten til
strekkelig kunnskap om de økologiske 
faktorer som råder i tropiske strøk. 

Befolkningstilveksten j I-landene 
Langsomt men sikkert begynner kri
tiske røster å heve seg mot befolk
ningsveksten i de industrialiserte land. 
Alt for lett overser vi de globale pro
blemer som knytter seg til vår egen 
vekst og ressursforbruk i sammen
heng med befolkningseksplosjonen på 
jorden. 

Den amerikanske organisasjonen 
Zero Population Growth (adresse: 
367 State Street, Los Altos, California 
94022) vinner imidlertid stadig terreng. 
Dens hovedmål er å fremme politisk 
forståelse for nødvendigheten av å 
stabilisere USA's befolkningsstørrelse. 

Videre har det amerikanske helse
departementet meddelt at det nå Øns
ker å støtte universiteter og høg
skoler som vil etablere egne institutter 

for studier av befolkningssituasjonen, 
veksttendenser m.v. USA har også 
vedtatt å etablere en Commission on 
Population Growth and the National 
Future. Kommisjonen skal studere den 
antatte/ønskelige befolkningsutvikling 
i USA fram til år 2000. 

Skulle kanskje også vi og våre hjem
lige politikere snart stikke fingeren i 
jorda og tenke over hvor mange 
mennesker vi egentlig kan brødfø og 
byen optimal livsstandard i Norge? 
- Vi som ennå har tid. 

Ungdomskorps tor naturvern 
Den amerikanske kongress har ved
tatt å et(\Jblere et ungdomskorps for 
naturvern. I .første omgang vil 3000 
ungdommer i alderen 16-18 år få 
sommerjobber i naturvernsektor.en. 
Virksomheten vi,l bli administrert av 
innenriksdepartementet og landbruks
departementet. Hensikten er å gi ung
dommer en mulighet til å sette seg 
inn i praktiske sider ved naturvern
arbeidet og forvaltningen av natur
ressursene. Til formålet er det bevilget 
3.5 mill. dollars over en tre-årsperiode. 

IUCN får FN-representant 
Professor R.N. Gardner ved Univer
sity of Columbia, er nylig oppnevnt 
som Den internasjonale naturvern
unions representant ved FN. Han skal 
representere IUCN ved alle FN-møter 
hvor natur- og miljøvernproblemer er 
oppe til drøftelse. Dette understreker 
den betydelige funksjon som IUCN 
nå inntar i det globale arbeidet på 
dette felt. 

Øko~ogisk bistand i U-hjelpen? Afrikas 
I april i år arrangerte den svenske Mens 
u-hjelpsadministrasjonen (SIDA), Sta planen 
tens naturvetenskapliga forskningsråd marksr 
og Nordisk kollegium for terrestrisk ' på vei, 
økologi et symposium om økologisk annen . 
problematikk i utviklingsland og mu bal sa 
lighetene for bistand innen denne sek viktigst 
tor. Til symposiet var invitert en rekke sumpfu 
av verdens fremste fagfolk som fore intet gj 
dragsholdere. Bl.a. var Verdensbanken verdien 
represen tert ved sin nyansatte biolo Unde 
giske rådgiver. ran sen 

Møtet, som vel er det første i sitt ble det 
slag i Norden, får betraktes som en til de a 
viktig milepæl i utviklingen av utvik initiativ 
lingsarbeidet. Skyggesidene ved endel dette fei 
av de nåværende bistandsformer er heng m 
urovekkende, men lite påaktet i giver kon ven 
landene. Av de nordiske land var der en r 
stort sett bare Sver,ige representert på sine op 
symposiet. De øvrige land glimret av sin 
dessverre nesten helt ved sitt fravær. naturen 

konfera 
World Wildlife j fremgang en hens 
I de siste 10 år har World Wildlife med en 
Fund (WWF) framskaffet over 40 våtmar 
mill. kroner til 359 ulike naturvern dette ar 
prosjekter i 57 land. For 1971 omfatter ne bistå 
WWFs program 93 prosjekter til en 
kostnad av nærmere 10 mill. kroner. 

Som kjent er en norsk avdeling av 
WWF nå også etablert. Etter innsat Nytt n 
sen for Marismasprosjektet, vil WWF / j Cana( 
Norge i den nærmeste tid mest befatte Den k 
seg med nasjonale oppgaver. Det er å sentr 
å håpe at den norske avdeling får seile rale vid 
i samme medvind som hovedorganisa vernsek 
sjonen. Arbeidet med bevaring av vil bli t 
truede dyrearter og naturtyper blir departe 
ikke nettopp mindre i den utvikling Det ny 
vi nå er inne i. ansvare 
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for studier av befolkningssituasjonen, 
veksttendenser m.v. USA har også 
vedtatt å etablere en Commission on 
Population Growth and the National 
Future. Kommisjonen skal studere den 
antatte/ønskelige befolkningsutvikling 
i USA fram til år 2000. 

Skulle kanskje også vi og våre hjem
lige politikere snart stikke firig~ren i 
jorda og tenke over hvor mange 
mennesker vi egentlig kan brødfø og 
byen optimal livsstandard i Norge? 
- Vi som ennå har tid. 

Ungdomskorps for naturvern 
Den amerikanske kongress har ved
tatt å eta,blere et ungdomskorps for 
naturvern. I første omgang vil 3000 
ungdommer i alderen 16-18 år få 
sommerjobber i naturvernsektor.en . 
Virksomheten vi,l bli administrert av 
innenriksdepartementet og landbruks
departementet. Hensikten er å gi ung
dommer en mulighet til å sette seg 
inn i praktiske sider ved naturvern
arbeidet og forvaltningen av natur
ressursene. Til formålet er det bevilget 
3.5 mill. dollars over en tre-årsperiode. 

IUCN får FN-representant 
Professor R.N. Gardner ved Univer
sity of Columbia, er nylig oppnevnt 
som Den internasjonale naturvern
unions representant ved FN. Han skal 
representere IUCN ved alle FN-møter 
hvor natur- og miljøvernproblemer er 
oppe til drøftelse. Dette understreker 
den betydelige funksjon som IUCN 
nå inntar i det globale arbeidet på 
dette felt. 

Økologisk bistand i U-hjelpen? 
I april i år arrangerte den svenske 
u-hj elpsadministrasjonen (SIDA), Sta
tens naturvetenskapliga forskningsråd 
og Nordisk kollegium for terrestrisk ' 
økologi et symposium om økologisk 
problematikk i utviklingsland og mu
lighetene for bistand innen denne sek
tor. Til symposiet va r invitert en rekke 
av verdens fremste fagfolk som fore
dragsholdere. Bl.a. var Verdensbanken 
representert ved sin nyansatte biolo
giske rådgiver. 

Møtet, som vel er det første i sitt 
slag i Norden , får betraktes som en 
viktig milepæl i utviklingen av utvik
lingsarbeidet. Skyggesidene ved endel 
av de nåværende bistandsformer er 
urovekkende, men lite påaktet i giver
landene. Av de nordi ske land var 
stort sett bare Sverige representert på 
symposiet. D e øvrige land glimret 
dessverre nesten helt ved sitt fravær. 

World Wildlife i fre mgang 
I de siste 10 år har World W ildli fe 
Fund (WWF) framskaffet over 40 
mill. kroner til 359 ulike naturvern
prosjekter i 57 land. For 1971 omfatter 
WWFs program 93 prosjekter til en 
kostnad av nærmere 10 mill. kroner. 

Som kjent er en norsk avdeling av 
WWF nå også etablert. E tter innsat
sen for Marismasprosjektet, vi l WWF/ 
Norge i den nærmeste tid mest befatte 
seg med nasjonal e oppgaver. Det er 
å håpe a t den norske avdeling får seile 
i samme medvind som hovedorganisa
sjonen. Arbeidet med bevaring av 
truede dyrearter og naturtyper blir 
ikke nettopp mindre i den utvikling 
vi nå er inne i. 

Afrikas våtmarker 
Mens ,a,rbeidet med Project Mar, 
planen for et europei·sk nett av våt
marksreservater, har kommet en bit 
på vei, er situasjonen i Afrika en helt 
annen. På dette kontinent, som i glo
bal sammenheng rommer noen av de 
viktigste tilholdssteder for ender, 
sumpfugl og vadere, er praktisk talt 
intet gjort for å beskytte disse natur
verdiene. 

Under den viktige våtmarkskonfe
ransen i R amsar (Iran) tidligere iår, 
ble det imidlertid vedtatt en anbefaling 
til de afrikanske regjeringer om å ta 
initiativet til en naturverninnsats på 
dette felt. D ette får sees i nær sammen
heng med Den afrikanske naturvern
konvensjon som kom istand i 1969, 
der en rekke afrikanske stater erkjente 
sine oppgaver og forpliktelser i vernet 
av sin nasjonale arv: den afrikanske 
naturen . Anbefalingen fra Ramsar
konferansen inneholder blant annet 
en henstilling om å igangsette arbeidet 
med en afrikansk liste over viktige 
våtmarksområder som bør bevares. I 
dette arbeidet ventes UNESCO å kun 
ne bistå de berørte nasjoner. 

Nytt natur- og miljøverndepartement 
i Canada 
Den kanadiske regjering har vedtatt 
å sentralisere det meste av den føde
rale virksomhet innen natur- og miljø
vernsektoren til et departement. D ette 
vil bli bygd opp omkring det tidligere 
departement for fiske og skogbruk. 
Det nye departementet vil bl.a. få 
ansvaret for forvaltningen av landets 
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vannressurser, luftforurensn ingssekto
ren, viltstellet og det klassiske natur
vernet. 

Havørnen i Sverige 
Av 37 kontrollerte havørnpar i Sverige 
i 1970 mislyktes 27 par med hekkin
gen , og de resterende 10 par fikk fram 
13 unger, ifølge en undersøkelse fore
tatt av Svenska Naturskyddsforenin 
gen . Totalt regner en nå med at det er 
47 par havørn t ilbake i Sverige. Hvor
vidt nedgangen fortsetter er ennå 
uvisst, men det gjøres kraftige an
strengelser for å motvirke havørnens 
totale utryddelse. Blant annet drives 
det en utstrakt vinterforing av ørn. 
Siste vinter ble det lagt ut over 10 
tonn giftfritt kjøtt som ørnemat. På 
foringsp lassene hadde 91 ørner (hvor
av 56 havørner) ti lhold. K anskje en 
ide for praktisering en kelte steder i 
Norge også? Magnar Nord erhaug. 

(Fra: Biological Conservation, Bio
Science, Forskning och Framsteg, 
Look , IUCN Bulletin , Science, Sve
riges Natur). 
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LITTERATUR 
• om NATUR 

NORGES 
FUGLER 

Svein Ha/torn: Norges fugler. 
Universitetsforlaget 1971. 862 s. 

Endelig er den kommet, Haftorns 
store fug lebok, som ornitologene i vårt 
land har ventet på så lenge. Det li gger 
10 års arbeid bak boka, men så er 
den da også blitt et gedigent verk med 
et vell av opplysninger for alle som er 
interessert i vår fuglefauna. 

Som forfatteren sier i forordet, har 
interessen for norsk ornitologi vært i 
rivende vekst i de siste 20-25 år. Det 
har ført til at det er kommet en 
mengde opplysninger om fugler til 
fagtidsskriftene og på annen måte, 
ikke minst når det gjelder artenes ut
bredelse og funn av nye arter for 
landet eller arter som tidligere bare 
var kjent fra ytterst få observasjoner. 
Det er blitt et rent «virvar», som det 
er meget vanskelig selv for de mer 
avanserte ornitologer å holde greie på. 

Haftorn har med sin bok villet 
rette på dette og gi en samlet fram
stilling av alt vi vet om Norges fugler 
i dag. Dette har også lykkes ham på 
en utmerket måte. Ved å gå gjennom 
den store mengde av opplysninger i 
litteraturen og ved stadig kontakt 
med en rekke ornitologer rundt om i 
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landet, og ikke minst ved sin egen 
brede fagkunnskap og vitenskapelig 
kritiske sans har Haftorn skapt en om
fattende, men greit og oversiktlig ord
net moderne håndbok over Norges 
fuglefauna . 

Vi har i de siste årene fått en rekke 
fuglebøker, både større og mindre, 
med fargeplansjer, ikke minst til hjelp 
for å bestemme fuglene ute i marka. 
Slike bøker er i dag i og for seg ut
merkede og bidrar til å øke interessen 
for og kjennskapet til fuglene, men de 
kan nødvendigvis ikke gi alle de opp
lysninger den viderekomne ornitolog 
ønsker. 

Haftorns bok har som hovedformål 
å gi disse opplysninger. Den gir full
stendige beskrivelser av alle fuglearter 
som er påtruffet i Norge, deres ut
seende, låt, utbredelse, forekomst i 
vårt land, forplantningsforhold, næ
ring og vandringer . Dette er ordnet i 
avsnitt for hver enkelt art. Framstil
lingen er likevel ikke tørr og skjema
tisk. Avsnittet om utseende er således 
kalt «Kjennetegn» og legger vekt på 
de kjennetegn som er viktige for rå 
kunne bestemme arten i felt. I av
snittet er ikke bare nevnt utseende, 
men ofte også karakteristiske trekk 
ved atferd m.v. som har betydning 
for å bestemme arten. For enkelte 
vanskeligere arter, som f. eks. visse 
sniper og sangere, er det også tatt med 
mer detaljerte kjennetegn for «fugl i 
hånd ». 

Avsnittet «Forekomst i Norge» er 
det som i høyest grad er mer fyldig 
enn ellers i fuglelitteraturen. Her er 
det, særlig for sjeldnere arter og arter 
nær grensen av sitt utbredelsesområde, 

nevnt en rekke enkeltobservasjoner 
med kildeangivelser. Det kan være 
tørt stoff for den vanlige leser, men 
det er heller ikke meningen at det 
skal leses i sammenheng. For den in
teresserte ornitolog er avsnittet meget 
interessant. Av det kan han f. eks. 
finne ut i hvilken grad hans egne ob
servasjoner er sjeldne, og han stimu
leres til skjerpede iakttakelser over 
visse arter. I noen tilfelle kan det 
synes å være unødig mange enkelt
observasjoner som er tatt med , i andre 
tilfeller kanskje litt lite. Men alt i alt 
har forfatteren vært meget flink .til 
å få tak i meddelelser som ikke tid
ligere er publisert. 

Utbredelseskartene som følger av
snittet om forekomst for 191 arters 
vedkommende, er noe nytt. De viser 
utbredelsen i hele Norden og er laget 
i samarbeid med de fremste fagfolk 
på området i de nordiske land. Kar
tene bidrar i høy grad til å lette 
oversikten over artenes utbredelse. 

De øvrige avsnittene gir også en hel 
rekke opplysninger. Avsnittet «For
plantning» f.eks. både om «normale» 
og «unormale» rei rplasser, reirbygging, 
eggleggingstid, leggeintervall, rugetid 
m.v. Avsnittet «Vandringer» bygger 
på hele det norske ringmerkingsmate
riale, som nå er ganske stort. For en 
rekke alminnelige arter er også an
komstdata for steder i de forskjellige 
landsdeler satt opp i tabellform, basert 
på iakttakelser i årrekker. 

Boka inneholder i det hele en meng
de stoff, og en måtte ha god tid til 
å studere det nøye om en skulle finne 
noe å sette fingeren på. Jeg tror ikke 
det er godt å finne det. 

Boka har 48 helsides svartkvitbilder 
av fugler fotografert ute i naturen. 
De øker bokas verdi , men de er ikke 
egentlig ment å være til bruk ved arts
bestemmelser. 

Haftorns «Norges fugler» er ikke 
bare en bok for fagornitologer. Den 
store mengde amatørornitologer, om 
kanskje ikke akkurat de rene nybegyn
nere, vil ha stor nytte og glede av 
boka. Det er en oppslagsbok som vi 
lenge har savnet. Men den vil også , 
som forfatteren uttrykker hå pet om, 
«spore til fortsatte anstrengelser for 
å utdype kjennskapet til fuglefaunaen, 
et arbeid som må gå hånd i hånd med 
effektive tiltak for å verne den.» 

Kristen Krogh. 

JAPAN - SELVMORD 
VED ØKONOMISK 
VEKST? 

Gunnarsson, Bo: 
Japans harakiri. 
Aldus Aktuellt, 1971. 
256 s. 

Når det japanske bruttonasjonalpro
duktet i 1988 blir det største i verden 
og japaneren tjener mer enn amerika
neren, da kommer nasjonen til å 
drukne i skitt og forurensn inger. 

Dette er en av hovedtesene i den 
svenske journalist Bo Gunnarssons 
oppsiktsvekkende bok «Japans hara
kiri ». Gunnarsson har sammen med 
sin japanske hustru reist rundt i Japan 
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nevnt en rekke enkeltobservasjoner 
med kildeangivelser. Det kan være 
tørt stoff for den vanlige leser, men 
det er heller ikke meningen at det 
skal leses i sammenheng. For den in
teresserte ornitolog er avsnittet meget 
interessant. Av det kan han f. eks. 
finne ut i hvil·ken grad hans egne ob
servasjoner er sjeldne, og han stimu
leres til skjerpede iakttakelser over 
visse arter. I noen tilfelle kan det 
synes å være unødig mange enkelt
observasjoner som er tatt med, i andre 
tilfeller kanskje litt lite. Men alt i alt 
har forfatteren vært meget flink til 
å få tak i meddelelser som ikke tid
ligere er publisert. 

Utbredelseskartene som følger av
snittet om forekomst for J91 arters 
vedkommende, er noe nytt. De viser 
utbredelsen i hele Norden og er laget 
i samarbeid med de fremste fagfolk 
på området i de nordiske land. Kar
tene bidrar i høy grad til å lette 
oversikten over artenes utbredelse. 

De øvrige avsnittene gir også en hel 
rekke opplysninger. Avsnittet «For
plantning» f.eks. både om «normale» 
og «u normale» reirplasser, reirbygging, 
eggleggingstid, leggeintervall, rugetid 
m.v. Avsnittet «Vandringen> bygger 
på hele det norske ringmerkingsmate
riale, som nå er ganske stort. For en 
rekke alminnelige arter er også an
komstdata for steder i de forskjellige 
landsdeler satt opp i tabellform, basert 
på iakttakelser i årrekker. 

Boka inneholder i det hele en meng
de stoff, og en måtte ha god tid til 
å studere det nøye om en skulle finne 
noe å sette fingeren på. Jeg tror ikke 
det er godt å finne det. 

Boka har 48 helsides svartkvitbilder 
av fugler fotografert ute i naturen. 
De øker bokas verdi, men de er ikke 
egentlig ment å være til bruk ved arts
bestemmelser. 

Haftorns «Norges fugler» er ikke 
bare en bok for fagornitologer. Den 
store mengde amatørornitologer, om 
kanskje ikke akkurat de rene nybegyn 
nere, vil ha stor nytte og glede av 
boka. Det er en oppslagsbok som vi 
lenge har savnet. Men den vil også, 
som forfatteren uttrykker båpet om, 
«spore til fortsatte anstrengelser for 
å utdype kjennskapet til fuglefaunaen, 
et arbeid som må gå hånd i hånd med 
effektive tiltak for å verne den.» 

Kristen Krogh. 

JAPAN - SELVMORD 
VED ØKONOMISK 
VEKST? 

Gunnarsson. Bo: 
Japans harakiri. 
Aldus Aktuellt. 1971 . 
256 s. 

Når det japanske bruttonasjonalpro
duktet i 1988 blir det største i verden 
og japaneren tjener mer enn amerika
neren, da kommer nasjonen til å 
drukne i skitt og forurensninger. 

Dette er en av hovedtesene i den 
svenske journalist Bo Gunnarssons 
oppsiktsvekkende bok «Japans hara
kiri ». Gunnarsson har sammen med 
sin japanske hustru reist rundt i Japan 

og hatt samtaler med forskere, leger, 
opinionsdannere og politikere. De har 
også truffet noen av ofrene for «det 
japanske miraklet», mennesker hvis 
organismer er ødelagt som følge av 
kvikksølv og andre miljøgifter. 

«Japan ar ett brott mot de mansk
liga rattigheterna. Vi får inte folja 
efter i deras spår. Vi måste Iara oss 
något av den japanska miljøkatastro
fen.» Japans økonomer og politikere 
er besatt av den samme stereotype 
og foreldede vekstpsykose som også 
preger utviklingen i Norge, om enn i 
en mer outrert grad. 

Disse skyggesidene ved Japans øko
nomiske framgang har tidligere nær
mest bare vært omtalt i bisetninger i 
alle de journalistreportasjer vi i den 
senere tid har blitt velsignet med fra 
Japan. Den destruktive innvirkningen 
på selve livsgrunnlaget og livsmiljøet 
blir så lett uvesentligheter. De passer 
ikke inn i idealbildet. 

Gunnarssons bok er ikke bare et 
ytterst lesverdig bidrag på grunn av 
den motvekten den skaper mot det 
falske idealbildet av Japan og landets 
økonomiske utvikling. Boken er in
direkte et av de mest vektige argu
menter for den fornyede samfunns
debatt vi sårt trenger i Norge såvel 
som i Europa forøvrig. - Der mulig
hetene for likevekt og stabilitet drøf
tes som alternativ til vekst-ideologi
ene. Å se Japan idag er antagelig å se 
Europa 10-20 ·år inn i framtiden, om 
«utviklingen» får fortsette. 

Boka er lettlest, og anbefales på det 
beste til alle som ønsker å være orien
tert på dette felt. 

Magnar Norderhaug. 

VASSDRAG 
OG SAMFUNN 

Rolf Vik (red.): 

V ASSDRAG OG SAMFUNN 

Universitetsforlaget 1971 

244 s. 


I J969 ble det på Voss arrangert et 
tverrfaglig seminar med deltagelse av 
biologer, samfunnsvitere, planleggere 
og lokalpolitikere. Dette er sannsyn
ligvis det første bredt anlagte forsøk 
på å samle fleste mulig av trådene i 
den vev som integrert planlegging på 
naturfaglig grunnlag må utgjøre. Fra 
dette interessante møtet, som med ut
gangspunkt i forholdene i Voss kom
mune var viet spørsmålet om bruk og 
påvirkning av vannforekomster, er det 
samlet stoff til denne boken. Boken 
inneholder mange vektige bidrag av 
tildels stor faglig og pedagogisk verdi. 
Til lå være en «samlebok» er kvalite
ten beundringsverdig jevn og høy. 
Den kan derfor trygt anbefales med 
den reservasjon at ikke alt som står 
å lese der er «godt naturvern». 
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SKARP 
INGENIØRREAKSJON 
MOT MOTORISERT 
FRILUFTSLIV 

D et er ikke bare « Norsk Natur» 
som har reagert på Hans Haa

kon Mathisens lovsang til snøscoote
ren 	i Teknisk Ukebl ad (gjengitt i siste 
nummer av « Norsk Natur»). Bladets 
egen lesekrets er tydeligvis lite tilbøye
lig 	 til å akseptere snøscooteren som 
«tekn ologisk fremskritt », og mange 
sier sin hjertens mening i Teknisk 
Ukeblad nr. 22. Som innledning til en 
bukett av motinnlegg mot Canada

rapp orten til snøscooterens pris skri
ver bladet bl.a.:' 

« M an er uenige om mange ting 
her i landet. men om snøscooteren 
synes det kun å herske en oppfatning. 
,kal \i d,~mme etter den strøm av inn 
legg 'wm hagler inn over oss etter 
Canada-rarrorten ... l) 

'1 dnJ.,k direkt,\r Bjørn S.t:ther skri
ver: 

Jeg leser med forf erdelse Mathisens 
innlegg til fordel for snescooteranven
delse i Norge. Jeg vil tro at innlegget 
vil bli brukt med begeistring av dem 
som hevder at ingeniører er ute av 
stand til å se andre verdier enn de 
som har forbindelse med teknologi og 
industri. 

Mathisen sier at det hevdes at sne
scootere skremmer dyr i skogen og 
ødelegger ung skog. Betyr formulerin
gen at det er noen som hevder det 
motsatte? 

Det spørres hvorfor ikke små mo
torsykler skal bannlyses sammen med 
snescooteren, da de jo begge utvikler 
støy. Siden spørsmålet stilles, må man 
anta at det er alvorlig ment og derfor 
bør besvares: Heldigvis er en motor
sykkel lite egnet til å kjøre utenfor 
veiene, og påtreffes derfor sett på 
disse. 

Det er uten tvil riktig at Norge 
har klima og terreng som er ideelt for 
snescooterens almene anvendelse. Inn
vendingen mot å tillate fri anvendelse 
i terrenget, er at det vil føre til at all 
annen rekreasjon i terrenget bortfaller. 

Til 	den kanadiske ambassadesekre

lærs betraktninger vil jeg si at det nok 
kan være vanskelig og til og med 
umulig å motsette seg en vesentlig 
teknologisk trend, men det bør være 
meget enkelt å gjennomføre en streng 
begrensning i anledningen til snp 
scooterkjørinR· 

Sivilingeniør Helge Hole avslutter 
sitt innlegg med følgende: 

Til slutt siteres en funksjonær ved 
den kanadiske ambassade som hevde! 
at Norge ved å ikke masseimportere 
snøscootere motsetter seg en vesentlig 
teknologisk trend i tiden. 

De fleste her i landet er vel interes
sert i teknologiske framskritt selv om 
de ikke er tilhengere av snøscootere 
til familiebruk i turøyemed. Og noe 
annet vesentlig er at det er en trend 
i tiden som er vel så sterk som den 
ovenfor nevnte, og del er økende vilje 
- og kanskje også evne - til å bevare 
og verne om natur og miljø. 

A vansert teknologi motsetter nord
menn seg ikke, men avansert teknikk 
brukt på feil måte, er vi forutseende 
nok til å stoppe i det 20. århundre, 
skriver avdelingsingeniør Kr. Finbo 
rud blant annet, mens Tor Bratland 
konkluderer med følgende: 

«På land har vi fullstendig mistet 
kontrollen med veitrafikken. På van
net råder rene vill-vest tilstander, hvor 
retten tilhører den som disponerer 
flest hestekrefter. Skal vi så i vår 
grenseløse tilbedelse av alle fremskritt 
- (hvordan kan vi være så sikre på at 
alle disse «skrittene» går fremover?) 
stå med armene langs siden og se på 

at det går samme vei med fjell, skog 
og vidde? Teknikken kan være et 
farlig hjelpemiddel. Det burde vi vite 
fremfor noen, vi som steller med tek
nikk til daRliR». 

Til slutt gjengir vi litt av hva Otto 
Kaltenborn mener om snøscooter og 
småfly til underholdningsbruk: .. 

Noen vil vel hevde at reaksjonene 
mot snøscooterne kan sammenliknes 
med den mottakelse automobilen fikk 
i begynnelsen av dette århundre. På 
samme måte skal vi nok få se at 
trangsynet må vike, og at snøscooteren 
etterhvert blir allemannseie. Det må 
være galt. Om det 20. århundre har 
lært oss noe, så er det i hvertfall at 
teknologien har sin pris. Vi er ikke 
nødt til å akseptere enhver teknolo
gisk utvikling, og slett ikke når hen
sikten kun er fornøyelse på andres 
bekostning. 

Et annet teknologisk fenomen kom
mer etter mitt skjønn i samme stilling 
som snøscooteren, nemlig småfly til 
sportsbruk. Den hjemlige debatt har 
ennå vært lite opphisset på dette tema 
- rimeligvis fordi kostnadene ennå 
umuliggjør flyet som folkeleketøy. 

Men som fredsforstyrrer vil flyet 
kunne bli et enda verre problem enn 
snøscooterne. l dag vil norske restrik
sjoner på bruk av snøscootere og små
fly til underholdningsformål kunne 
innføres uten store problemer. D et er 
ennå små økonomiske interesser invol
vert, og den eksisterende kjøretøypark 
er beskjeden. L a oss nå bare ikke 
vente for lenge!» 
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tærs betraktninger vil jeg si at det nok 
kan være vanskelig og til og med 
umulig å motsette seg en vesentlig 
tekn ologisk trend, men det bør være 
meget enkelt å gjennomføre en streng 
begrensning i anledningen til sne 
scooterkjørinR. 

Sivilingeniør Helge Hole avslutter 
sitt innlegg med følgende: 

Til slutt siteres en funksjonær ved 

den kanadiske ambassade som hevdel 
at Norge ved å ikke masseimportere 
snøscootere motsetter seg en vesentlig 
teknologisk trend i tiden. 

De fleste her i landet er vel interes
sert i teknologiske framskritt selv om 
de ikke er tilhengere av snøscootere 
til familiebruk i turøyemed. Og noe 
annet vesentlig er at det er en trend 
i tiden som er vel så sterk som den 
ovenfor nevnte, og det er økende vilje 
- og kanskje også evne - til å bevare 
og verne om natur og miljø. 

A vansert teknologi motsetter nord
menn seg ikke, men avansert teknikk 
brukt på feil måte, er vi forutseende 
nok til å stoppe i det 20. århundre, 
skriver avdelingsingeniør Kr. Finbo
rud blant annet, mens Tor Bratland 
konkluderer med følgende: 

«På land har vi fullstendig mistet 
kontrollen med veitrafikken. På van
net råder rene vill-vest tilstander, hvor 
retten tilhører den som disponerer 
flest hestekrefter. Skal vi så i vår 
grenseløse tilbedelse av alle fremskritt 
- (hvordan kan vi være så sikre på at 
alle disse «skrittene» går fremover?) 
stå med armene langs siden og se på 

at det går samme vei med fjell, skog 
og vidde? Teknikken kan være et 
farlig hjelpemiddel. Det burde vi vite 
fremfor noen, vi som steller med tek
nikk til daglig». 

Til slutt gjengir vi litt av hva Otto 
Kaltenborn mener om snøscooter og 
småfly til underholdningsbruk: .. 

Noen vil vel hevde at reaksjonene 
mot snøscooterne kan sammenliknes 
med den mottakelse automobilen fikk 
i begynnelsen av dette århundre. På 
samme måte skal vi nok få se at 
trangsynet må vike, og at snøscooteren 
etterhvert blir allemannseie. Det må 
være galt. Om det 20. århundre har 
lært oss noe, så er det i hvertfall ar 
teknologien har sin pris. Vi er ikke 
nødt til å akseptere enhver teknolo
gisk utvikling, og slett ikke når hen
sikten kun er fornøyelse på andres 
bekostning. 

Et annet teknologisk fenomen kom
mer etter mill skjønn i samme stilling 
som snøscooteren, nemlig småfly til 
sportsbruk. Den hjemlige debatt har 
ennå vært lite opphisset på dette tema 
- rimeligvis fordi kostnadene ennå 
umuliggjør flyet som folkeleketøy. 

Men som fredsforstyrrer vil flyet 
kunne bli et enda verre problem enn 
snøscooterne. l dag vil norske restrik
sjoner på bruk av snøscootere og små
fly til underholdningsformål kunne 
innføres uten store problemer. Det er 
ennå små økonomiske interesser invol
vert, og den eksisterende kjøretøypark 
er beskjeden. La oss nå bare ikke 
vente f or lenge!» 

ØSTLANDSKE NATURVERNFORENING 
INVITERER TIL HØSTMØTE 

I lNDEXHUSET - DRAMMENSVN. 40 
KLUBBEN (INNG. OBSERVATORIEGT.) 

TORSDAG DEN 4. NOVEMBER 1971 - KL. 19.00. 
PROGRAM: 
1. 	 Naturvernarbeid første halvdel 1971. 
2. 	 Aktivisering av medlemmer. 

Pause - med anledning til å kjøpe mat og drikke. 

3. 	 Foredrag av Norges Naturvernforbunds formann, Odd Lohne, om 
forbundets arbeide med verneplan for vassdrag. 

Nye medlemmer tegnes. 

Luft- og Vannforurensningsreise 
til USA og Canada 
N.N.V. er gjort kjent med at det 
tiden 3.- 17. november 1971 arrangeres 
en fly- og bussrundtur til USA og 
Canada fo r danske og norske deltake
re. Reisen tar sikte på forurensnings
problemene, som vil bli drøftet med 
sentrale og lokale myndigheter, og det 
blir besøk i områder som teknisk og 
befolkningsmessig kan danne et sam
menligningsgrunnlag med skandina
viske forhold. 

Opplegget fø lger ruten New York
W ashington D.C.-Pittsburgh-Chicago 
-Toronto- New York. Prisen pr. del
taker er NKR . 5270.- som bl.a. inklu
derer alle flyvninger, busstransporter, 
overnatti nger på første klasses hoteller 
etc. Program m ed ytterlige opplysnin
ger og påmeldingsskjema fås ved hen
vendelse til N.N.V. 

Fredninger 
Ulv og bjørn 
I medhold av Naturvernloven ble ved 
kongelig resolusjon 28. mai 1971 ulv 
fredet for ett år i hele riket, og bjørn 
for ett år i Buskerud og Oppland. 
Fredningen omfatter også hi. Dersom 
husdyr og tamrein angripes av ulv 
eller bjørn der den er fredet , skal eier 
eller vokter likevel ha rett til direkte 
forsvar av sine dyr. Departementet 
kan gi særskilt oppnevnte jegere til
latelse til å felle ulv eller bjørn som 
er årsak til særlig store skader. Skade 
på grunn av frednin gen dekkes fullt 
ut av det offentlige. 

R inggås og kvitkinngås 

I medhold av Jaktl oven ha r Direk

toratet for jakt, viltstell og ferskvan ns 

fi ske 21. juli 1971 bestemt at ri nggås 

og kvitkinngås skal være fred et hele 

året. 
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1. 	 Åpning av representantskapet (I INORGES NATURVERNFORBUND Formannen, overingeniør Odd Loh svartel 
ne, ønsket velkommen og redegjorde ges NRepresentantskapsmøtet i Bodø 4.-5. juni 1971 for endringene i sakslisten. Sak 12, ter vi 

TIL STEDE: 
Æresmedlem: 
Fra landsstyret: 

Fra kretsforeningene: 
Østlandske 
Naturvernforenin.g: 

Hedmark Naturvern: 
Oppland Naturvern: 
Vestfold Naturvern: 
Aust-Agder Naturvern: 
Vest-Agder Naturvern: 
Rogaland Naturvern: 
Haugaland Naturvern: 
V estlan dske 
Naturvernforening: 

Sør-Trøndelag Naturvern: 

Nord-Trøndelag Naturvern: 

Nordland 
Naturvernforening: 
Troms Naturvernforening: 
Finnmark Naturvern : 

Ove Arbo Høeg 
Odd Lohne, formann 
Alv Kveberg 
Eldar Gaare 
Loyd Villmo 
Anders Kvam 
O. M. Jørgensen 
Oddlaug Brunvoll 
Hans J. Engan 

Harald S. Høydahl 
Nils Borchgrevink 
Ragnhild Slåttelid 
Erik Holager 
Magnar Roseth 
Bjørn Thuv 
Andreas Vevstad 
Arne Kr. Bragdø 
O. M. Jørgensen 
Sigrunn Sten by 
Cornelius Schilbred 
Inger-Lise Haug Skarstein 
Aksel Foyen 
Eldar Gaare 
Reidar Mylius 
Ivar Moen 
Odd Schei (kom til sak 6) 
Jon Aby (kom til sak 6) 
Iver Hersoug 
Leif Michaelsen 
Ola Skifte 
Bjarne Bugge 

Sør-Varanger Naturvern: 
Fra Natur og Ungdom: 
Fra organisasjoner 
og forenin ger: 
Foreningen til Dyrenes 
Beskyttelse: 
Norsk Zoologisk Forening: 
Norges Skogtekniker
forbund: 
Salten Skogselskap: 
Det Norske Skogselskap: 
Norsk Speidergutt-Forbund: 
Norges Husmorforbund: 
Det Kgl. Selskap 
for Norges Vel: 
Norges Jeger- og 
Fiskerforbund: 
Norges KFUM-Speidere: 
Motorførernes Avholds
forbund: 
Det norske myrselskap: 
Dessuten: 

Spesielt in vit ert : 

Kommunal- og arbeids

departementet, Adm. for 

friluftsliv og naturvern: 

Fra valgkomiteen: 

Fra sekretariatet: 


. Bjarne Bugge 
Tore Killingland 

Edvard K. Barth 

Edvard K. Barth 


Jan M. Fredriksen 

Eiler Schølberg 


Arne Wikstrøm 

Kjellrun Brembo 


.Ton Bjarne Jordanger 

Arnulf Arnesen 

Guttorm Jakobsen 


Kristen Nikolaysen 
Per Hornburg 
Henrik P. Thommessen 

Kjell Hauge 

Ragnar Vik 

Magne Midttun 

Roar Sæther 

Ragnar Frislid 

Thor Midteng 

Per Valset 


«Naturvernets terminologi» ble utsatt 
til etter sak 17, og som ny sak 21 ble 
oppført «Fastsettelse av neste repre
sentan.tskapsmøte». Formannen be
klaget at denne var falt ut ved redi
gering av sakslisten. Høydahl (ØNV) 
ønsket en avklaring i spørsmålet om 
talerett for de representanter som 
ikke hadde stemmerett. Denne retten 
ble bekreftet. Navnopprop ble fore-
tatt, og formannen for Nordland Na
turvernforening, Iver Hersoug, øns
ket velkommen til · landsdelen og 
byen. 

2. 	 Valg av møtedirigent og to personer 
til å undertegne protokollen 
Formanncn foreslo på vegne av 

landsstyret Iver Hersoug som møte
dirigent I. dag, og at formannen selv 
ledet møtet 2. dag da de interne 
sakene skulle behandles. 

Til å undertegne protokollen ble 
foreslått Ola Skifte (TNV) og Leif 
Michaelsen (NoNV). Alle forslag ble 
enstemmig vedtatt. 

3. 	Telegram til HKH Kronprins 
Harald 
Representantskapet vedtok å sende 

følgende telegram : «Norges Natur
vernforbunds representantskap, sam
let i møte i Bodø, sender sin høye be
skytter sine hjertelige hilsener.» 

Telegrammet undertegnet Odd 

Lohne, formann. 
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BUND 
4.-5. juni 1971 

tranger Naturvern: 
ltur og Ungdom: 
ganisasjoner 
minger: 
ngen til Dyrenes 

:telse: 

Zoologisk Forening: 

; Skogtekniker
td: 

Skogselskap: 
orske Skogselskap: 
Speidergutt-Forbund: 
s Husmorforbund: 
gl. Selskap 
)rges Vel: 
s Jeger- og 
forbund: 
s KFUM-Speidere: 
førernes Avholds
id: 
>rske myrselskap: 
ren: 
It invitert: 
lUnal- og arbeids
ementet, Adm. for 
sliv og naturvern: 
Iigkomiteen: 
kretariatet : 

Bjarne Bugge 
Tore Killingland 

Edvard K. Barth 
Edvard K. Barth 

Jan M. Fredriksen 
Eiler Schølberg 

Arne Wikstrøm 
Kjellrun Brembo 

Jon Bjarne Jordanger 

Arnulf Arnesen 

Guttorm Jakobsen 


Kristen Nikolaysen 
Per Hornburg 
Henrik P. Thommessen 

Kjell Hauge 
Ragnar Vik 
Magne Midttun 
Roar Sæther 
Ragnar Frislid 
Thor Midteng 
Per Valset 

1. 	 Åpning av representantskapet 
Formannen, overingeniør Odd Loh 

ne, ønsket velkommen og redegjorde 
for endringene i sakslisten. Sak 12, 
«Naturvernets terminologi» ble utsatt 
lil etler sak 17, og som ny sak 21 ble 
oppført «Fastsettelse av neste repre
sentantskapsmøte». Formannen be
klaget at denne var falt ut ved redi
gering av sakslisten. Høydahl (ØNVj 
ønsket en avklaring i spørsmålet om 
talerett for de representanter som 
ikke hadde stemmerett. Denne retten 
ble bekreftet. Navnopprop ble fore-
tatt, og formannen for Nordland Na
turvernforening, Iver Hersoug, øns
ket velkommen til · landsdelen og 
byen. 

2. 	 Valg av møtedirigent og to personer 
til å undertegne protokollen 
Formal1l1el1 foreslo på vegne av 

landsstyret Iver Hersoug som møte
dirigent I. dag, og at formannen selv 
ledet møtet 2. dag da de interne 
sakene skulle behandles. 

Til å undertegne protokollen ble 
foreslått Ola Skifte (TNV) og Leif 
Michaelsen (NoNV). Alle forslag ble 
enstemmig vedtatt. 

3. 	Telegram til HKH Kronprins 
Harald 
Representantskapet vedtok å sende 

følgende telegram: «Norges Natur
vernforbunds representantskap, sam
let i møte i Bodø, sender sin høye be
skytter sine hjertelige hilsener.» 

Telegrammet undertegnet Odd 

Lohne, formann . 


(l løpet av møtet innløp følgende 
svartelegram fra Kronprinsen : «Nor
ges Naturvernforbunds representan 
ter v/formann Odd Lohne. Tusen 
takk for hilsen. Hj~rteligste hilsen til 
alle deltagerne og lykke til med 
møtet. Harald.») 

4. Åpningstale ved formannen 
Formannen kom i sin åpningstale 

inn på den oppmerksomhet som 
gjennom Naturvernåret 1970 var 
skapt for naturvernarbeidet, og pekte 
på at det i det siste år hadde skjedd 
positive t,ing innen lovverket. For
mannen trakk fram Mardølakonflik
ten som hadde fått forbundets sym
pati, en sympati som bunnet i den 
følelse av total håpløshet som har 
preget arbeidet med å ivareta natur
verninteressene i forbindelse med 
vassdragsreguleringer. 

I denne sammenheng kom forman
nen inn på landsplanen over vassdrag 
som bør bevares uberørt av kraftut
bygging og mente at våre myndig
heter nå må akseptere at forsøket 
med å gi våre vassdrag en rimelig na
turvernbeskyttelse gjennom konse 
sjonsbehandling er slått feil. Han 
mente Sperstadutvalgets innstilling 
burde være et godt grunnlag i arbei
det med å sikre en del vassdrag for 
ettertiden, noe det er bred enighet 
om, og uttrykte håp om at det 12 år 
gamle arbeid med landsplanen snarest 
måtte bli sluttbehandlet. 

Formannen kom også inn på for
holdet kraftutbygging - etablering av 
kraftkrevende industri før han be
rørte luftforurensingsproblemet og 

den sure nedbør over Sør-Skandina
via samt arbeidet på det internasjo
nale plan for å bedre forholdene. 

Han ønsket på denne måten å få 
drøftet hva NNV kunne gjøre i den
ne saken, og ga en oversikt over noen 
av de vanskelige problemene vi står 
overfor. Formannen kom også inn på 
IUCN (International Union for Con
servation of Nature and Natural 
Resources) der NNV representerer 
Norge, og på WWF (World Wild
life Fund) som i 1970 fikk en norsk 
avdeling der landsstyremedlem bank
sjef Melander stilte seg i spissen for 
interimstyret og der hvor formannen 
representerte NNV. 

l 	 sitt innledningsforedrag berørte 
formannen også problemene som 
knytter seg til forvaltningen av de nye 
naturressursene som er funnet i Nord
sjøen og som åpner muligheter en 
foreløpig bare aner konturene av. 

Til slutt kom formannen inn på 
en del interne saker, bl.a. medlems
verving og reorganisering av råd, 
komiteer og utvalg, og takket forbun
dets frivillige medarbeidere for vel 
utført arbeid i 1970. 

5. Hovedlinjene 	for NNV's 
virksomhet 
Representantskapsmøtet i 1970 på

la landsstyret å arbeide videre med 
et program for NNV. Dette har re
sultert i «Program» og «Retningslin
jer for arbeidet». 

Landsstyret mener at programmet 
bør brukes utadvendt, mens retnings
linjene for arbeidet foreløpig bør nyt
tes internt i organisasjonen. 
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Kontorsjefen (medlem av program
utvalget) orienterte om arbeidet og 

Michaelsen (NoNV) pekte på at 
selve organisasjonsmønsteret var for

punkt i debatten om at retningslin
jene var blitt sendt ut til kretsfor

for Stortinget 
våren 1972.» 

til rea1itetsbehandling sides) 
betaler 

leste programutvalgets sluttbemerk
ninger. 

Formannen mente arbeidet burde 
føres videre av en fast komite og 
minnet om at programmet hadde vært 
oppe tidligere til grundig behandling 
og at programmet som nå forelå kun 
var resultat aven redigering. 

Gaare (S-TNV) mente imidlertid 
at programmet burde bli gjenstand 
for diskusjon og henviste i den an
ledning til vedtektenes § 5. Videre 

eldet, og at retningslinjer for opp
byggingen på lokalplanet også burde 
inngå i «Retningslinjer for arbeidet». 

Engan (landsstyret) mente retnings
linjene ikke burde være for detal
jerte, disse skulle være en slags huske
lapp for alle tillitsmenn i deres arbeid . 

K veberg (landsstyret) var av den 
mening at retningslinjene burde bru
kes som et grunnlag, og at kretsfor
eningene i løpet av året fremmer sine 
forslag til endringer og at saken tas 

eningene til uttalelse. 
K ontorsjefen supplerte med å vise 

til at saken var behandlet på repre
sentantskapsmøtet i 1970, og at det 
da var reist kritikk mot at det var 
tatt for lite hensyn til kretsforeninge
nes merknader, og at disse nå var 
blitt innarbeidet i det foreliggende 
forslag . 

Dirigenten stilte Høydahls og 
Kvams forslag til avstemning og 
Kvams forslag ble vedtatt. Retnings

Formannen ga uttrykk for at det 
var lite forbundet på det nåværende 
tidspunkt kunne gjøre. En fikk av

. vente innstillingen til uttalelse og sør
ge for å gi den en grundig behandling. 

Formannen ga imidlertid uttrykk 
for bekymring for behandlingen av 
Sperstad -ra pporten. 

Moen (S-TNV) håpet at landssty
ret ville arbeide aktivt og gi krets
foreningene full info rmasjon om ar
beidet. 

Den 
samlet 
vendet 
skoJer 

Gen 
unders 
vidda» 
sjyren 
verken 
Eidfjo 
uttryk 
som ti 

gjorde han oppmerksom på at som 
tidligere medlem av programkomi
teen hadde han ikke deltatt på mø
tene etter siste representantskapsm øte 
og han ville derfor fraskrive seg an
svaret for det endelige utkastet. 

Gaare mente videre at retningslin
jene måtte konkretiseres mer og at 
dette burde være styrets oppgave. 
Etter en diskusjon om programmet 
hvor mange representanter deltok, 
trakk formann en den konklusjon at 

opp på nytt under neste å rs represen
tantskapsmøte. 

Holager (HNV) pekte på at en er 
ikke ute etter arbeidsoppgaver da det 
er nok av disse, men han etterlyste 
assistanse i arbeidet med å løse opp
gavene. Holager kom inn på i denne 
sammenheng organisasjonsmønsteret 
og utviklingen av det 3. ledd. 

Bragdø (V-ANV) mente det var 
misvisende å trekke ti lbake forslaget 
til program og retningslinjer. Han 

linjene ble deretter gjennomgått punkt 
for punkt og merknader notert. 

Vedtak: Det reviderte utkast sendes 
kretsforeningene til uttalelse som med
deler sine forslag til endringer i lø
pet av 1971. 

6. Sperstad-rapporten 
Formannen ga en orientering om 

arbeidet med landsplanen over vass
drag som bør bevares uberørt av 
kraftutbygging. Han viste til forbun

H øydahl (ØNV) mente det måtte 
være opp til landsstyret å dømme 
hva som måtte gjøres og satte fram 
følgende forslag som med represen
tantskapets tilslutning fikk vedtaks 
form: 

Representantskapet pålegger lands
styret å gi arbeidet med landsplanen 
over hvi lke vassdrag som bør bevares 
uberørt av kraftutbygging høyeste 
prioritet. 

støttet 

8. Salt 
Odd 

Per H 
Saltfjel 
Norsk 
vannkr 
oriente 
gionpl 
dokum 
vernfo 

programmet ansees som vedtatt. 
Kontorsjefen understreket at pro

grammet og retningslinjene ikke er 
ment å være eksklusivt for landssty
rets medlemmer, men at det er av 
interesse å fremlegge disse til orien
tering for øvrige tillitsmenn som ar
beidsgrunnlag for deres virksomhet. 

H øydahl (ØNV) mente saken ville 
være tjent med om forslaget ble 
sendt ut til kretsforeningene til ut
talelse ti l støtte for den faste komi

presiserte at det er lokalforeningene 
som skal detaljere og fin ne fram til 
enkeltsakene og løsningen av disse og 
ga eksempler på hvo rdan V-ANV 
hadde arrangert seg. 

Kvam (landsstyret) ga uttrykk for 
at debatten hadde avklart behovet for 
retningslinjer, og at de må være gene
relle da forholdene varierer fra sted 
til sted. Kvam satte fram et forslag 
om å gå gjennom retningslinjene 
punkt fo r punkt og notere merkna

dets brev av 24. mai d. å . til Indu
stridepartementet med anmodning om 
å bli gjort kjent med den videre pro
sedyre med innstillingen, og til depar
tementets svar av 27. mai der det bl.a. 
heter: «~år H ovedstyrets innstilling i 
saken foreligger (nu bebudet i begyn
nelsen av juni) vil denne, sammen 
med Sperstad-utvalgets rapport bli 
sendt rundt til en rekke institusjoner, 
organer m. v. ti l uttalelse. Industri
departementet vil på grunnlag av 

7. Hardangervidda 
Generalsekretæren ga en fyldig re

degjørelse for aksjonen og for de 
resultater en til nå har nådd, og viste 
til at i alt 28 lands'Omfattende organi
sasjoner og institusjoner har reagert 
positivt og uttalt seg. Disse represen
terer i a,lt ca. 600 000 personer. 

I tillegg kunne generalsekretæren 
vise til forskjellige underskriftkam
panjer som pr. l. juni 1971 hadde 
samlet ca. 14000 underskrifter. 

som bl 
Micl 

dan fo 
sjere s 
svarte 
Hardal 
NordIa 
organis 
NNV 
og visi 

Brun 
oppfatl 

teen i dets videre arbeid. Høydahl 
satte frem et forslag om å trekke 
saken ti lbake og ta den opp på neste 
representantskapsmøte. 

dene. Videre mente han at det var 
nyttig å diskutere saken på hvert re
presentantskapsmøte. 

D irigenten minnet på dette tids

rapporten, innstillingen fra H oved
styret for Norges vassdrags- og elek
trisitetsvesen og det innkomne ma
teriale for øvrig legge saken fram 

Til slutt orienterte generalsekret~
ren om «Aksjon kronerulling» der 
det oppfordres til å betale kr. 10,
som går til innrykk av annonser (hel

til å r 
opplysr 
og ødt 
gaven 
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punkt i debatten om at retningslin
jene var blitt sendt ut til kretsfor
eningene til uttalelse. 

Kontorsjefen supplerte med å vise 
til at saken var behandlet på repre
sentantskapsmøtet i 1970, og at det 
da var reist kritikk mot at det var 
tatt for lite hensyn til kretsforeninge
nes merknader, og at disse nå var 
blitt innarbeidet i det foreliggende 
forslag. 

Dirigenren stilte Høydahls og 
Kvams forslag til avstemning og 
K vams forslag ble vedtatt. Retnings
linjene ble deretter gjennomgått punkt 
for punkt og merknader notert. 

Vedtak: Det reviderte utkast sendes 
kretsforeningene til uttalelse som med
deler sine forslag til endringer i lø
pet av 1971. 

6. Sperstad-rapporten 
Formannen ga en orientering om 

arbeidet med landsplanen over vass
drag som bør bevares uberørt av 
kraftutbygging. Han viste til forbun
dets brev av 24. mai d. å. til Indu
stridepartementet med anmodning om 
å bli gjort kjent med den videre pro
sedyre med innstillingen, og til depar
tementets svar av 27. mai der det bl.a. 
heter: «01år Hovedstyrets innstilling i 
saken foreligger (nu bebudet i begyn
nelsen av juni) vil denne, sammen 
med Sperstad-utvalgets rapport bli 
sendt rundt til en rekke institusjoner, 
organer m. v. ti l uttalel/ie. Industri 
departementet vil på grunnlag av 
rapporten, innstillingen fra Hoved
styret for Norges vassdrags- og elek
trisitetsvesen og det innkomne ma
teriale for øvrig legge saken fram 

for Stortinget til realitetsbehandlillg 
våren 1972.» 

Formannen ga uttrykk for at det 
var lite forbundet på det nåværende 
tidspunkt kunne gjøre. En fikk av

. vente innstjllingen til uttalelse og sØr
ge for å gi den en grundig behandling. 

F ormannen ga imidlertid uttrykk 
for bekymring for behandlingen av 
Sperstad-rapporten. 

Moen (S-TNV) håpet at landssty
ret ville arbeide aktivt og gi krets
foreningene full informasjon om ar
beidet. 

Høydahl (0NV) mente det måtte 
være opp til landsstyret å dømme 
hva som måtte gjøres og satte fram 
følgende forslag som med represen
tantskapets tilslutning fikk vedtaks 
form: 

Representantskapet pålegger lands
styret å gi arbeidet med landsplanen 
over hvilke vassdrag som bør bevares 
uberørt av kraftutbygging høyeste 
prioritet. 

7. Hardangervidda 
G eneralsekretæren ga en fyldig re

degjørelse for aksjonen og for de 
resultater en til nå har nådd, og viste 
til at i alt 28 landsomfattende organi
sasjoner og institusjoner har reagert 
positivt og uttalt seg. Disse represen
terer i a,lt ca. 600 000 personer. 

I tillegg kunne generalsekretæren 
vise til forskjellige underskriftkam
panjer som pr. l. juni 1971 hadde 
samlet ca. 14000 underskrifter. 

Til slutt orienterte generalsekret~
ren om «Aksjon kronerulling» der 
det oppfordres til å betale kr. 10,
som går til innrykk av annonser (hel

sides) i dagspressen, og der alle som 
betaler beløpet får sitt navn med. 

Denne aksjonen hadde pr. 1. juni 
samlet ca. 6000 underskrifter. Hen
vendelser er også sendt til ungdoms
skoler og gymnas . 

Generalsekretæren avsluttet med å 
understreke at «Aksjon Hardanger
vidda» føres videre, og delte ut bro
sjyrene «Hardangervidda og Eidfjord
verkene» og «Vassdragsreguleringer
Eidfjordverkene» og Jørgensen(RNV) 
uttrykte stor takk for det arbeidet 
som til nå var nedlagt, noe som ble 
støttet ved åpen applaus. 

8. Sa Itf jellet 
Oddlaug Brunvoll (landsstyret) og 

Per Hornburg (NoNV) orienterte om 
Saltfjellet, dets naturforhold, og om 
Norsk Hydros skisse for utnytting av 
vannkraften. Et notat vedrørende 
orienteringen ble delt ut. Salten Re
gionplanråd hadde utarbeidet saks
dokumenter og bedt Nordland Natur
vernforening om å avgi sin uttalelse, 
som ble referert. 

Michaelsen (NoNV) spurte hvor
dan forbundet sentralt så på å enga
sjere seg i saken. Generalsekretæren 
svarte ved å vise til hvordan «Aksjon 
H ardangervidda» startet, og mente 
Nordland Naturvernforening måtte 
organisere noe tilsvarende, men at 
NNV sentralt kunne bistå med råd 
og visse praktiske tiltak. 

Brunvoll (landsstyret) var av den 
oppfatning at den eneste muligheten 
til å redde Saltfjellet lå i å skaffe 
opplysninger om hva som blir berørt 
og Ødelagt ved en regulering. Opp
gaven med vitenskapelige undersø

keIser burde være statens ansvar, og 
ikke være basert på mindre bevilg
ninger frC). Statskraftverkene. Hun 
foreslo at en henvendelse fra repre
sentantskapet til Regjeringen ble 
sendt, og leste forslag til skriv. 

Bilag l. 
Bodø, 5. juni 1971 

Til Regjeringen. 

SaItf jellet 

Under Norges Naturvernforbunds re

presentantskapsmøte i Bodø 4.-5. juni 
i år ble spørsmål i forbindelse med 
Saltfjellet drøftet og følgende vedtak 
ble fattet : 

«Norges Naturvernforbund kre
ver at det foretas en totalvurde
ring og utarbeides en samordnet 
plan for arealdisponering av Salt
fjellområdet. Denne planen må 
bygge på arbeidsplassbehov, turis
me, jord- og skogbruk, jakt og 
fiske, reindrift, vitenskapelige re
feranseområder, militære behov 
m.v. Det gjelder at alle opplysnin
ger samles og vurderes før det tas 
standpunkt og settes igang tiltak. 

Ingen sektorinteresse bør stå 
for planleggingen. Det må være 
en frittstående, allsidig sammen
satt gruppe av fagfolk og viten
skapsmenn som får oppgaven dj
rekte fra Kommunaldepartemen
tet. 

Dette utvalget må få tid til å 
gjøre skikkelig arbeid.» 

Med vennlig hilsen 
No rges Na turvernforbund 
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Formannen mente det burae satses 
på to felt, både gjennom en opinions
dannelse i regionen og ved forbun
dets støtte til Sperstad-utvalget. 

Engan (landsstyret) trakk fram for
holdet vassdragsutbygging og kraft
krevende industri, og mente at i til
fellene Hardangervidda og Saltfjellet 
ble distriktspolitikk benyttet for å 
fremme regulering. 

Roseth (ONV) mente at problemet 
bunnet i særlige forhold for Nord
Norge med stor mangel på arbeids
plasser i flere distrikt. Manglende 
landsdelplan spilte også inn og han 
mente NNV burde støtte arbeidet 
med planen. 

Dirigenten leste Brunvolls forslag 
til brev til regjeringen, som ble ved
tatt (se bilag J). 

9. Alta-Kautokeinovassdraget 
Bjarne Bugge (FNV) orienterte om 

saken og refererte innledningsvis sam
ferdselsnemndas uttalelse der det bl.a. 
heter at «fylkestinget må kreve at un
dersøkelser og utredninger vedrørende 
Altavassdraget må forseres med sikte 
på en hurtig utbygging». 

En eventuell utbygging som fore
slått vil føre til neddemming av Masi 
dalen, som i dag har en fast boset
ting på ca. 300 mennesker. 

Fra naturvernhold mente Bugge at 
det er all grunn til å rette søkelyset 
mot flere forhold av kulturell, sosial, 
hydrologisk, klimatologisk og næ
ringsmessig karakter, ved siden av at 
landskapstypens store egenverdi bør 
understrekes. 

Fra flere representanter ble det 
bl.a. pekt på samenes hevdvunne 
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bruksrettigheter, og at samene like
ledes også hevder å ha eiendomsret
ten til områdene. Saken må således 
sies å ha vesentlige kulturelle og so
siale sider for vårt land. 

Bugge kom inn på at ved en even
tuell regulering av dette omfang er 
det grunn tjl ~ anta at de hydrologiske 
og klimatølogiske forholdene vil bli 
påvirket ·i et større område enn det 
som vil bli omfattet aven regulering. 

I denne sammenheng henledet han 
oppmerksomheten bl. a. på de virk
ninger en bortledning av vannet fra 
Eibydalføret kan få på grunnvann
standen i dalføret, et av de beste 
jordbruksdistrikter i Finnmark. 

V kdere er det grunn til å frykte at 
en eventuell regulering ved overfø
ring av vann til Altavassdraget fra 
et av de største tiJløpsvassdrag til 
Tanaelva vil medføre senkning ' av 
grunnvannstanden i Karasjok samti
dig som vannstanden i grenseelva 
Tana vd bli berørt. 

Bugge kom også inn på de virk
ninger en eventuell regulering vil få 
for reindriften, jakt og fiske. Endrin
ger i disse forhold vil kunne virke 
inn på selve eksistensgrunnlaget for 
samene, og det er tvilsomt om erstat
ninger vil kunne oppheve skadevirk
ningene. 

I disse områdene er reinbeitene 
svært sårbare for klimaendringer 
(tåkedannelse) og forsnevringer av 
flyttveiene vil få betydelige skadevirk
ninger. Disse forhold vil særlig gjøre 
seg gjeldende dersom planene gjen
nomføres for oppdemming aven 
kunstig innsjø på 100 km i Masidalen. 

Reinbeitene i Finnmark og Troms 

er ellers fullt belagt og kan ikke ta 
imot de flokker som måtte miste sine 
beite- og flytningsområder ved regu
leringen. 

Bugge pekte også på at hele vass
draget er en enestående naturpark 
med flere sjeldenheter slik som cany
ons med slukter og gjel som muli
gens er de eneste av slikt format j 

Norge, samt at vassdraget med sin 
rike flora og fauna også rommer 
hekkeplass for sangsvanen. 

Bugge avsluttet med å be om 
støtte fra NNV sentralt. 

I denne sammenheng viste han M 
FNV's søknad av i år til Finnmark 
Fylke om en bevilgning på kr. 1 000,
til dekning av utgifter i 1970 var av
slå tt. 

Formannen refererte fra landsstyre
møtet 1.-2. mars d. å. der saken ble 
behandlet og vedtatt fattet som over
later til generalsekretæren å besøke 
distriktet evt. arbeide videre med sa
ken etter skisserte retningslinjer. 

Generalsekretæren redegjorde for 
planene om reisen til Finnmark og 
mente det var naturlig og riktig at 
det ble dannet et eget organ i distrik
tet, sammensatt av personer fra den 
lokale befolkningen. Landsstyret 
sekretariatet bør bistå ved etablering 
av et slikt organ og fungere som 
kontakt og bindeledd med de sentrale 
myn dighetene. 

Formannen mente det også her 
måtte skapes en opinion og at lands
styret ville sørge for en fullgod be
handling av saken når eventuelle pla
ner for utbygging blir fremlagt. 

Under henvisning til Finnmark 
fylkes avslag på FNV's søknad om 

midler, gjorde formannen det kjent 
at han i samråd med landsstyrets 
medlemmer ville tilby FNV kr. 1000,
til arbeidet med denne sak. 

10. Svalbard og naturvernet 
Norderhaug (landsstyret) hadde ut

arbeidet en orientering om saken som 
i hans fravær ble lest av generalsekre
tæren. 

Norderhaug berørte i sin oriente-

Bilag 2. 
Oslo, 5. juni 1971 

Til Regjeringen . 
Naturvern på Svalbard 
Norges Naturvernforbunds represen
tantskap, samlet til møte i Bodø den 
4.-5. juni, vil med dette uttrykke sin 
tilfredshet med de tiltak av naturvern
messig karakter som regjeringen hittil 
har iverksatt på Svalbard i innevær
ende å r, dels ved fredningen av Kong 
Karls land, dels ved iverksettelsen av 
de midlertidige bestemmelser for regu
lering av naturinngrep på Svalbard. 

Representantskapet vil forøvrig un
derstreke betydningen av at disse be
stemmelser nå praktiseres slik at de 
effektivt regulerer all menneskelig ak
tivitet som belaster og skader naturen 
og dyrelivet på Svalbard. 

Særlig viktig finner vi det ti sørge 
for full kontroll, og om nød vend ig, 
utsettelse, av de oljeboringsplaner som 
foreligger på Edgeøya, der behand
lingen av et forslag om naturreservat 
ennå ikke er avsluttet. En effektiv 
praktisering av de nye forskriftene vil 
videre avhenge aven større biologisk 
forskningsinnsats på Svalbard og av 
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like er ellers fullt belagt og kan ikke ta 
msret imot de flokker som måtte miste sine 

edes beite- og flytningsområder ved regu
og so- leringen. 

Bugge pekte også på at hele vass
. even- draget er en enestående naturpark 
ng er med flere sjeldenheter slik som cany

logiske ons med slukter og gjel som muli
vil bli gens er de eneste av slikt format i 
nn det Norge, samt at vassdraget med sin 
lIering. rike flora og fauna også rommer 
et han hekkeplass for sangsvanen. 
e virk Bugge avsluttet med å be om 
let fra støtte fra NNV sentralt. 
nvann- I denne sammenheng viste han til 

beste FNV's søknad av i år til Finnmark 
Fylke om en bevilgning på kr. I 000,

Ikte at til dekning av utgifter i 1970 var av
)verfø slå tt. 
;et fra F ormanr.en refererte fra landsstyre
rag til møtet 1.- 2. mars d. å . der saken ble 
ng av behandlet og vedtatt fattet som over
samti later til generalsekretæren å besøke 

lseelva distriktet evt. arbeide videre med sa
ken etter skisserte retni ngslinjer. 

! virk- Generalsekretæren redegjorde for 
vil få planene om reisen til Finnmark og 

~ndrin mente det var naturlig og riktig at 
, virke det ble dannet et eget organ i distrik
;et for tet, sammensatt av personer fra den 
erstat lokale befolkningen. Landsstyret 
devirk- sekretariatet bør bistå ved etablering 

av et slikt organ og fungere som 
beitene kontakt og bindeledd med de sentrale 
jringer myndighetene. 
:er av Formannen mente det også her 
devirk måtte skapes en opinion og at lands
~ gjøre styret ville sørge for en fullgod be
: gjen handling av saken når eventuelle pla
aven ner for utbygging blir fremlagt. 
.idalen. Under henvisning til Finnmark 
Troms fylkes avslag på FNV's søknad om 

midler, gjorde formannen det kjent 
at han i samråd med landsstyrets 
medlemmer ville tilby FNV kr. 1000,
til arbeidet med denne sak. 

10. Svalbard og naturvernet 
Norderhaug (landsstyret) hadde ut

arbeidet en orientering om saken som 
i hans fravær ble lest av generalsekre
tæren. 

Norderhaug berørte i sin oriente-

Bilag 2. 
Oslo, 5. juni 1971 

Til Regjeringen. 
Naturvern på Svalbard 
Norges Naturvernforbunds represen
tantskap, samlet til møte i Bodø den 
4.-5. juni, vil med dette uttrykke sin 
tilfredshet med de tiltak av naturvern
messig karakter som regjeringen hittil 
har iverksatt på Svalbard i innevær
ende år, dels ved fredningen av Kong 
Karls land, dels ved iverksettelsen av 
de midlertidige bestemmelser for regu
lering av naturinngrep på Svalbard. 

Representantskapet vil forøvrig un
derstreke betydningen av at disse be
stemmelser nå praktiseres slik at de 
effektivt regulerer all menneskelig ak
tivitet som belaster og skader naturen 
og dyrelivet på Svalbard. 

Særlig viktig finner vi det il. sørge 
for full kontroll, og om nødvendig, 
utsettelse, av de oljeboringsplaner som 
foreligger på Edgeøya, der behand
lingen av et forslag om naturreservat 
ennå ikke er avsluttet. En effektiv 
praktisering av de nye forskriftene vil 
videre avhenge aven større biologisk 
forskningsinnsats på Svalbard og av 

ring den historiske utviklingen med 
vekt lagt på Svalbard-traktaten og de 
internasjonale forpliktelser som på
hviler Norge, bl.a. tilligger det Norge 
å ivareta de naturvernmessige inter
essene som berøres . 

Oljeboring, intensivert grubevirk
somhet, koksverkplaner, økende tu
risme, vitenskapelig aktivitet og fly
plassplaner understreker i en stadig 
økende grad nødvendigheten aven 

en forsterkning av Sysselmannens opp
syn. I denne sammenheng henstilles 
det også om å vurdere tanken om 
opprettelse aven egen naturvernkon
sulentstilling for Svalbard. 

Videre vil Norges Naturvernfor
bunds representantskap understreke 
behovet for at de mest verneverdige 
deler av Svalbard nå sikres som natur
reservater og nasjonalparker. 

På bakgrunn av de internasjonale 
forpliktelser som tilligger Norge når 
det gjelder naturvern på Svalbard, og 
de tiltagende tendenser til generelt å 
skade disse arktiske villmarksområ
dene ved tekniske inngrep, er repre
sentantskapet generelt av den oppfat
ning at Svalbard og øygruppens høy
arktiske flora og fauna har så stor 
egenverdi at bevarings- og vedlike
holdshensynet bør være det primære 
ved vår ressursforvaltning i nord, og 
at teknisk/økonomisk inngrep bør bli 
det sekundære. 

Med vennlig hilsen 
Norges Naturvernforbund 

planmessig og målbevisst naturvern
innsats på Svalbard. 

Norderhaug avsluttet sin oriente
ring ved å understreke at bare ved å 
erkjenne at Arktis, den nordlige halv
kules siste villmarker, representerer 
kulturelle, rekreasjonsmessige og vi
tenskapelige egenverdier som vår ge
nerasjon nu meget lett kan komme 
til å spolere, kan vi vise sann fore
gangsvirksomhet. Å løse de oppga
vene vi her står overfor vil kreve 
økende økologisk innsikt, politisk be
sluttsomhet og praktisk handling i de 
kommende år. 

Jørgensen (RNV) mente oriente
ringen var så godt skrevet at den i 
sin helhet burde sendes dagspressen. 

Frislid (sekretariatet, redaktør) opp
lyste at dette allerede var gjort. 

Generalsekretæren leste deretter 
Norderhaugs forslag til brev som ble 
vedtatt sendt Regjeringen (se bilag 2). 

11. Naturvernlovens § 2. 
Generalsekretæren ga en kort over

sikt over tidligere naturvernlover og 
presenterte § 2 i den nåværende na 
turvernlov. Etter landsstyrets mening 
stå r og faller et naturvern i praksis 
med at denne paragraf blir satt ut i 
livet og at dens intensjoner blir hånd
hevet. 

Fredriksen (Norges Skogtekniker
forbund) spurte om landsstyret hadde 
drøftet hvilke anlegg, arbeider eller 
virksomheter som det er tenkt skal 
være registreringspliktige. Han ba om 
at skogbrukets organer måtte bli kon
taktet dersom NNV avga uttalelse i 
forbindelse med retningslinjer som 
ville berøre skogbruket. 
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Bilag 3. 
Bodø, 5, juni 1971 

Til Regjeringen 

Naturvernlovens § 2. 

I lov av 19. juni 1970 om naturvern 

heter det i § 25, første punktum: 

«Denne lov trer i kraft I . juli 1970, 

dog slik at § 2 trer i kraft først fra 

den tid Kongen bestemmeo). 


Etter Norges Naturvernforbunds 
oppfatning er det lovens ,§ 2 som i 
relasjon til bestemmelsene i § I gjør 
loven til noe langt mer enn en fred
ningslov. Den er nøkkelparagrafen 
som skal sikre en fornuftig forvalt 
ning av våre naturressurser. 

Norges Naturvernforbunds repre
sentantskap samlet til møte i Bodø vil 
derfor henstille til Regjeringen at lov
bestemmelsen straks blir satt ut i livet 
og at dens intensjoner blir håndhevet. 

Med vennlig hilsen 
Norges Nalurforbund 

Formann en opplyste at en i forbin
delse med § 2 ennå ikke hadde fått 
seg forelagt noen retningslinjer til ut· 
talelse. 

Jørgensen (RNV) trakk i denne 
sammenheng inn opprettelse av kom
munale naturvernrå d og mente NNV 
burde engasjere seg i utarbeidelsen 
av instruks. Disse rådene ville kunne 
være tjenlige i arbeidet med å regi-o 
strere og kontrollere planlagte inngrep 
etter naturvernlovens § 2. 

Generalsekretæren svarte til Jørgen
sen at sekretariatet er oppmerksom 

på 	forholdet og arbeider med saken. 
Til Fredriksen pekte generalsekre

tæren på at det var de irreversible inn
grep en tenkte på. Generalsekretæren 
leste forslaget til brev til Regjeringen 
som ble vedtatt sendt (se bilag 3). 

Barth (foreningen til dyrenes be 
skyttelse) hadde fått i oppdrag å 
ta opp spørsmålet hvorfor ikke dyre
livet var spesielt nevnt i lovens for
målsparagraf. 

Generalsekretæren hevdet at det er 
klart dyrelivet er en viktig del av 
naturen, og at det således dekkes av 
formå Ispa ragrafen. 

J 2. 	 Naturvernet og jaktlovgivningen 
Generalsekretæren kom inn på 

hvor vanskelig det har vært å få fre
det truede dyrearter, og orienterte 
også om Nordisk Råds rekommanda
sjon av 19. februar 1963 som hen
stiller til Regjeringene i de Nordiske 
land om «at der i jagt- og fred
ningslovgivningen lægges det princip 
til grund, at pattedyr og fu gle er 
totalfrædede, for så vidt der ikke 
udtrykkeligt i lovgivningen er gjort 
undtagelser herfra». 

General.lekretæren leste forslag til 
brev der spørsmålet om revisjon av 
jaktloven samt problemet med fred
ning av truede rovdyr tas opp. 

Gaare (S-TNV) ønsket å reservere 
seg mot det nye prinsipp en ønsker 
å tillegge jaktloven. 

Jørgensen (RNV) minnet om at sa
ken tidligere var behandlet i repre 
santantskapsmøte i Bergen i 1965 der 
en 	sluttet opp om Nordisk Råds re
kommandasjon, og at en således var 
bundet av tidligere vedtak. 

Representantskapet diskuterte der
etter berettigelsen av å sende brevet 
i forslags form eller om en skulle 
konsentrere seg om spørsmålet revi
sjon av jaktloven. Videre var det i 
de siste dagene før representant
skapsmøtet truffet tiltak for fredning 
av ulv i hele landet samt av bjørnen 
i Vassfaret. 

En 	diskusjon utspant seg også om 
berettigelsen av fredning av gaupe i 
yngletiden da dette ikke ville ha så 
stor betydning for artens eksistens 
men mer ha preg av prinsipiell hold
ning til slik fredning. 

Representantskapet fant å ville kon
sentrere seg om første del av det 
forslag til brev som forelå. Denne 
del av brevforslaget ble vedtatt (se 
vedlegg 4). 

SAKER DEHANDLET 2. DAG 
13. 	Årsmelding og regnskap 

Årsmelding og regnskap for 1970 
ble gjennomgått og kommentert, og 
enstemmig godkjent. 

Under gjennomgåelsen av årsmel
dingen ble det debatt om for;skjellige 
punkt hvorav nevnes: 
a) Under kretsforeningene - med

lemstallet gjøres følgende endrin
ger i rubrikken «Medl. tall 31/12 
1970»: 

Hedmark 505 
Nordland 523 

Haugaland 276 
b) 	 Holager (HNV) ønsket seg en liste 

over medlemmene i 

mune og i alfabetisk 


c) Slenby (Haugaland 

HaNV) spurte om det 


hver kom
rekkefølge. 
Naturvern 
er mulig å 

få en oversikt over de som pr. 

dags dato ikke hadde betalt kon

tingent. 

Kontorsjefen svarte til Holager 

at dette er mulig og at det ville 

lette arbeidet betraktelig, men at 

det p.g.a. det økonomiske ikke 
var blitt gjort. Til Stenby svarte 

Bilag 4_ 
Bodø, 5. juni 1971 

Til Regjeringen 

Revisjon av jaktloven 

Etter tilråding fra Landbruksdeparte

mentet ble det ved Kgl. res . av 20. 

desember 1968 nedsatt en jaktlovrevi

sjonskomite_ 


Komiteens mandat var følgende: 

a. 	 Vurdere spørsmålet om å endre 
grunnprinsippene j jaktloven i sam
svar med de øvrige nordiske lands 
jaktlovgivning og i tilfelle utar
beide et lovforslag i samsvar med 
det. 

b. 	 Avgi innstilling til spørsmålet om 
revisjon av visse paragrafer i loven, 
eventuelt i forbindelse med pnn
sippendring. 

c. 	 Vurdere spørsmålet om en egen 
hundelov og i tilfelle fremlegge 
forslag . 

Norges Naturvernforbund kan ikke 
se at det til nå foreligger noe resultat 
av komiteens arbeid. 

Hovedsaken til at denne sak har 
trukket i langdrag er etter forbundets 
oppfatning at det ikke fra høyeste 
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saken. Representantskapet diskuterte der
Isekre etter berettigelsen av å sende brevet 
le inn- i forslags form eller om en skulle 
tæren konsentrere seg om spørsmålet revi

ringen sjon av jaktloven. Videre var det i 
; 3). de siste dagene før representant
es be skapsmøtet truffet tiltak for fredning 
rag å av ulv i hele landet samt av bjørnen 
dyre i Vassfaret. 

IS for- En diskusjon utspant seg også om 
berettigelsen av fredning av gaupe i 

det er yngletiden da dette ikke ville ha så 
fei av stor betydning for artens eksistens 
kes av men mer ha preg av prinsipiell hold

ning til slik fredning. 
Representantskapet fant å ville kon

ingen sentrere seg om første del av det 
!O på forslag til brev som forelå. Denne 
få fre del av brev forslaget ble vedtatt (se 
~nterte vedlegg 4). 
landa
1 hen
lrdiske SAKER BEHANDLET 2. DAG 

fred 13. Årsmelding og regnskap 
Jrincip Arsmelding og regnskap for 1970 
gle er ble gjennomgått og kommentert, og 

ikke enstemmig godkjent. 
gjort Under gjennomgåelsen av årsmel

dingen ble det debatt om fOICskjellige 
lag til punkt hvorav nevnes: 
ion av a) Under kretsforeningene - med
l fred lemstallet gjøres følgende endrin

ger i rubrikken «Medl. tall 31/12 
;ervere 1970»: 
ønsker Hedmark 505 

Nordland 523 
at sa Haugaland 276 
repre b) Holager (HNV) ønsket seg en liste 

65 der over medlemmene i hver kom
lds re mune og i altabetisk rekkefølge. 
.es var c) Stenby (Haugaland Naturvern 

HaNV) spurte om det er mulig å 

få en oversikt over de som pr. 
dags dato ikke hadde betalt kon
tingent. 
Kontorsjefen svarte til Holager 
at dette er mulig og at det ville 
lette arbeidet betraktelig, men at 
det p.g.a. det økonomiske ikke 
var blitt gjort. Til Stenby svarte 

Bilag 4. 
Bodø, 5. juni 1971 

Til Regjeringen 

Revisjon av jaktloven 

Etter tilråding fra Landbruksdeparte

mentet ble det ved Kgl. res. av 20. 

desember 1968 nedsatt en jaktlovrevi

sjonskomite. 


Komiteens mandat var følgende: 

a . 	 Vurdere spørsmålet om å endre 
grunnprinsippene i jaktloven i sam
svar med de øvrige nordiske lands 
jaktlovgivning og i tilfelle utar
beide et lovforslag i samsvar med 
det. 

b. 	 Avgi innstilling til spørsmålet om 
revisjon av visse paragrafer i loven, 
eventuelt i forbindelse med pfln
si ppendring. 

c. 	 Vurdere spørsmålet om en egen 
hundelov og i tilfelle fremlegge 
forslag. 

Norges Naturvernforbund kan ikke 
se at det til nå foreligger noe resultat 
av komiteens arbeid. 

Hovedsaken til at denne sak har 
trukket i langdrag er etter forbundets 
oppfatning at det ikke fra høyeste 

kontorsjefen at det er mulig og 
vil bli utført samtidig med utsen
delse av 2. gangs krav. 
Vedtak: Kretsforeningenes med
lemsfortegnelse legges om til alfa
betisk rekkefølge, ordnet kommu
nevis. 

d) 	 Gaare (S-TNV) ville vite om det 

hold (Regjering/Storting) er tatt stand
punkt til spørsmålet om hvilket prin 
sipp som skal legges til grunn for vår 
jaktlovgivning, jfr. punkt a. ovenfor. 

Som kjent vedtok Nordisk Råd den 
19. februar 1963 en rekommandasjon 
til regjeringene i Danmark. Sverige, 
Island og Norge om «at der i jagt- og 
fredningslovgivningen lægges det prin
eip til grund, at pattedyr og fugle er 
totalfrædede, for så vidt der ikke ud
trykkeligt i lovgivningen er gjort und
tagelser herfra». 

Norges Naturvernforbund ga i 1965 
forslaget fra Nordisk Råd sin fulle 
støtte og vil påny understreke betyd
ningen av at forslaget legges til grunn 
for en ny jaktlov slik man allerede har 
gjort det i Danmark, Finland og 
Sverige. 

Vi anmoder med dette Regjeringen 
om straks å ta standpunkt til Nordisk 
Råds rekommandasjon. slik at jakt
lovrevisjonskomiteen, med utgangs
punkt i et utvetydig prinsippvedtak, 
umiddelbart kan fullføre sitt viktige 
arbeid med en ny, eventuelt revidert, 
jaktlov. Det forutsetetes at den nye/ 
reviderte lov vil gi truede dyrearter et 
effektivt vern. 

Med vennlig hilsen 
lVorges lVaturvernforbund 

er mulig å få en oversikt over 
medlemmenes yrker. 
Generalsekretæren svarte at dette 
har vært nøye vurdert tidligere, 
men forkastet av flere grunner bl. 
a. av økonomiske. 

e) 	 Gaare (S-TNV) bragte på bane 
format og innhold av tidsskriftet 
«Norsk Natur». 
Styret i S-TNV hadde behandlet 
saken og stilte seg negativt til det 
nye formatet. Videre mente Gaare 
det var for mye bilder og at det 
hadde karakter av et internt med
lemsblad. Han mente det heller 
burde være et samfunnskritisk or
gan og bl.a. ta opp mer stoff om 
truselen av vårt nære miljø. 
Gaare fikk fra flere hold støtte 
for sitt syn mens det var andre 
som sluttet opp om overgangen. 
Fris/id (redaktør) mente det ville 
være noe farlig å fatte et vedtak 
og fastsette retningslinjer om selve 
innholdet, og redegjorde deretter 
for grunnene til at en hadde gått 
over til nytt format. 
Gaare (S-TNV) hevdet at det 
minst vesentlige var formatet og 
stilte spørsmålet om representant
skapet kunne anmode om å gå 
over til innhold av annen karakter. 

Thommessen (ØlVV)JGaare (S·TlVV) 
foreslo å nedsette en komite til å 
vurdere tidskriftets målsetting, og 
dets funksjon i relasjon til den 
prosentvise del av budsjettet. 
Vedtak: Representantskapet hen
stiller til landsstyret å vurdere 
T hommesen og Gaares forslag. 
Saken tas opp på representantska
pets møte i 1972. 
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Regnskap. 
Kontorsjefen presenterte regnska

pet og ingen bemerkninger fremkom. 
Videre leste han revisors beretning 
som ble godkjent og styret ble gitt 
ansvarsfrihet. 

Jørgensen (RNV) reflekterte over 
posten «Renter og utbytte av fonds» 
og ba styret ta til ettertanke om ikke 
NNV, uansett nåværende aksjehav
ende burde sikre seg en eller flere 
aksjer i de bedrifter en ønsker å på
virke, slik at NNV kan møte pa gene
ralforsamlingene og tale naturvernets 
sak. 

Dirigenten redegjorde for landssty
rets behandling av saken i møte 3. juni 
der det ble fattet vedtak om snarest 
å omplassere aksjene. 

Kvam (landsstyret) mente de var 
direkte umoralsk å sitte med aksjer 
av 	dette slag. 

Jørgensen (RNV) ga under dette 
punkt uttrykk for det behov RNV 
føler for å vite hvordan andre krets
foreninger arbeider. Han mente at det 
i forbindelse med kretsforeningenes 
årsmeldinger, men uavhengig av disse, 
kunne lages en liten trykksak, basert 
på utsendte enkle spørreskjema, der 
kretsforeningene presenterer fakta om 
foreningene, deres arbeid etc .. og at 
denne trykksaken distribueres til alle 
valgte tillitsmenn i NNV som ide
skrift for hverandre. 
Vedtak: Saken vurderes av landsstyret. 

14. Budsjett 
Kontorsjefen la frem budsjettet og 

kommenterte dette. Når det gjaldt ut
kast til budsjett for 1972 understreket 
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han at dette måtte kun tas til orien
tering. 

Schilbred (VNV) kom i denne sam
menheng inn på spørsmålet om en 
desentralisering av NNV's sekretariat, 
og mente det kunne være hensikts
messig, ved ytterligere ansettelser av 
saksbehandlere, at disse blir plassert 
forslagsvis, Bergen, Trondheim og 
Bodø, og bis~år kretsforeningene i 
regionene men er sekretariatets per
sonell. Dette vi l øke NNV's slagkraft 
mente Schilbred og foreslo at krets
foreningene holder kontor og rekvisita 
samt dekker utgiftene til reiser i di
striktet, mens NNV dekker lønninger 
og reise til og fra Oslo. 

Dirigenten sa seg enig i at det må 
arbeides for å styrke kretsforeningene, 
og at dette spørsmål tas opp på høs
tens formannsmøte. 

Dirigenten kom også inn på stats
bidraget og nevnte at bevilgninger 
over statsbudsjettet til organisasjoner 
er vanskelig. Det var derimot lettere 
å få bidrag til konkrete prospekt, men 
«øremerkede midler» er for NNV 
ingen fullgod løsning, da det til en 
grad binder virksomheten. 

Jørgen (RNV) mente en ikke burde 
avfinne seg med en mindre bevilgning, 
men snarere uttrykke forbauselse over 
at staten etter Naturvernåret 1970 ikke 
har sørget for å sette NNV i stand til 
å føre arbeidet videre etter at opp
ga vene er lagt over på rorbundet. 

Høegh (æresmedlem) mente en bur
de sette opp et budsjett over de vir
kelige 'utgiftene og balansere bud
sjettet med statsbidraget og søke om 
tilsvarende beløp. 

Mylius (S-TNV) mente at i lys aV 

Naturvemåret 1970 var NNV blitt 
lokket til en større utvidelse, og at det 
etter hans mening vil være forsvarlig 
å sette opp budsjett med underbalanse 
og deretter søke om tilleggsbevilgning. 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
Kontorsjefen orienterte deretter om 

kunstlotteriet som ikke hadde fått den 
oppslutning en hadde håpet og ventet. 
Kretsforeningene ble bedt om å bistå 
med salg av lodder, da dette kunne 
ha større gjennomslagskraft på lokal 
planet. Kontorsjefen delte ut oriente
rende materiell til de interesserte for
eningene. 

15. Fastsettelse av kontingent 
Dirigenten ga uttrykk for at han 

personlig kunne tenke seg en for 
høyelse til kr. 25.- og ønsket represen
tantskapets syn på dette. 

Gaare (S-TNV) mente at en økning 
som foreslått neppe ville ha noen be
tydning for de som allerede var med 
lem, men ved nytegning ville det 
kunne virke uheldig. Dessuten hevdet 
han det uheldige i årlige justeringer. 

M oen (S-TNV) tvilte på om en for 
høyelse ville gavne saken. 

Vedtak: Den nå værende kontingent 
beholdes. 

16. Kontingentfordeling 
Etter henstilling fra representant 

skapet (Stavanger 69) vedtok lands
styret at kontingent for personlige 
medlemmer skulle tilfalle kretsforenin 
gen i sin helhet første år dersom med
lemstegningen var resultat aven lokal 
verveaksjon og at kontingenten var 
innbetalt via kretsforeningen. Denne 
ordningen utløper 4. juni 1971. 

Landsstyrets erfaring er at ordnin mentel 
gen virker tilfredsstillende og mener Frislid 
den bør fungere inntil videre. i sin t 

Vedtak : Ordningen beholdes inntil Thu 
videre. heller 

liste o 
17. 	Status og kontingentfordeling for en slal 

kollektivt tilsluttede Rep. 
organisasjoner m. v. aven 

Høydahl (0NV) minnet om at kol form ( 
lektivt tilsluttede medlemmer kunne Det 
være organisasjoner, foreninger, insti vern» 
tusjoner og bedrifter. Han mente en ulike s 
viss sortering burde finne sted i stør BOf< 

relse, formål og lokalisering der flere en øn 
med lokal karakter burde tilknyttes rende 
lokalforeningene. 0NV henstilte til Diri 
landsstyret å vurdere dette samtidig var m 
som det åpnes adgang til på lokal sett de 
planet å verve kollektive medlemmer Frislid 
for kretsforeningene. Saken berører for de 
kun et pengebidragsforhold mente saken. 
Høydahl. Høy 

Høydahl kom også inn på forholdet gens f 
med representasjon til representant for bl.: 
skapsmøtet for de kollektive medlem MOf 

mene og mente det også her burde at han 
bli en avklaring. at et 

Dirigenten viste til at landsstyret ikke 
hadde vurdert representasjonsforhol skolen 
det, og at en hadde blitt stående ved Høe 
de ideelle organisasjonene. Dette var erfarir 
imidlertid et spørsmål som sekreta vedtak 
riatet skulle utrede nærmere. fast te 

Fredriksen (Norges Skogtekniker seg stf 
forbund) ba landsstyret vurdere om Fris 
visse organisasjoner kan møte med de to 
stemmerett. arbeid 

sentan 
16. 	Naturvernets terminologi frem 

Borchgrevink (0NV) presenterte drøfte 
0NV's forslag til terminologi og kom- KVI 
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: bud lemstegningen var resultat aven lokal 
ke om verveaksjon og at kontingenten var 

innbetalt via kretsforeningen. Denne 
lys av ordningen utløper 4. juni 1971. 

orien- Landsstyrets erfaring er at ordnin
gen virker tilfredsstillende og mener 
den bør fungere inntil videre. 

Vedtak: Ordningen beholdes inntil 
videre. 

17. 	Status og kontingentfordeling for 
kollektivt tilsluttede 
organisasjoner m.v. 

Høydahl (ØNV) minnet om at kol
lektivt tilsluttede medlemmer kunne 
være organisasjoner, foreninger, insti
tusjoner og bedrifter. Han mente en 
viss sortering burde finne sted i stør
relse, formål og lokalisering der flere 
med lokal karakter burde tilknyttes 
lokalforeningene. ØNV henstilte til 
landsstyret å vurdere dette samtidig 
som det åpnes adgang til på lokal
planet å verve kollektive medlemmer 
for kretsforeningene. Saken berører 
kun et pengebidragsforhold mente 
Høydahl. 

Høydahl kom også inn på forholdet 
med representasjon til representant
skapsmøtet for de kollektive medlem
mene og mente det også her burde 
bli en avklaring. 

Dirigenten viste til at landsstyret 
hadde vurdert representasjonsforhol
det, og at en hadde blitt stående ved 
de ideelle organisasjonene. Dette var 
imidlertid et spørsmål som sekreta
riatet skulle utrede nænnere. 

Fredriksen (Norges Skogtekniker
forbund) ba landsstyret vurdere om 
visse organisasjoner kan møte med 
stemmerett. 

16. 	Naturvernets terminologi 
Borchgrevink (ØNV) presenterte 

ØNV's forslag til terminologi og kom

menterte et forslag utarbeidet av 
Frislid, som Frislid selv deretter leste 
i sin helhet. 

Thuv (V NV) spurte om det ikke 
heller ville være mer tjenlig med en 
liste over de uttrykk som er i bruk, 
en slags ordliste. 

Representantskapet diskuterte nytten 
aven terminologi og i tilfelle hvilken 
form denne burde ha. 

Det ble bl.a. pekt på at ordet «miljø
vern» var kommet for å bli p.g.a. at 
ulike saker reises under dette begrepet. 

Borchgrevink (ØNV) uttalte at det 
en ønsket var å klassifisere eksiste
rende begrep. 

Dirigenten stilte spørsmålet om det 
var mulig å komme fram til et opp
sett der en har en kort innledning med 
Frislids forslag fulgt av Borchgrevinks 
for de som vil trenge dypere inn i 
saken. 

Høydahl (ØNV) hevdet at forenin
gens forslag ville være til stor støtte 
for bLa. lærere. 

Moen (S-TNV) på sin side hevdet 
at hans erfaring gjennom flere år var 
at et forslag av fremlagte karakter 
ikke ville være særlig tjenlige for 
skolene. 

Høegh (æresmedlem) ville etter egen 
erfaring fraråde å fatte et bindende 
vedtak i saken der en bandt seg til en 
fast terminoldgi. Situasjonen forandrer 
seg stadig, miljøet er ikke noe statisk. 

Frislid (sekretariatet) spurte om ikke 
de to fremlagte forslagene kunne be
arbeides av 2-3 personer fra repre
sentantskapet for om mulig å komme 
frem til et felles forslag for videre 
drøftelse. 

Kveberg (landsstyret) frarådet å fat

te noe bindende vedtak om bruk av 
de foreliggende forslag . Han mente 
representantskapet kun burde ta det 
til etterretning. 

Kvebergs forslag fikk representant
skapets tilslutning. 

17. 	International Union for 
Conservation of Nature 
and Natura) Resources 

Høydahl (ØNV) ga uttrykk for at 
en aldri hadde fått noen klarhet i opp
nevning, funksjonstid av norske repre
sentanter, hvem som velger disse etc., 
og han ba sekretariatet skaffe rede på 
dette. 

Generalsekretæren svarte ved å vise 
til at Norge i sin tid, før det var noen 
statlig naturvernetat, hadde fått invi
tasjon til å delta i lUeN. Videre 
opplyste generalsekretæren at i stats
bidraget er det nå innarbeidet det be
løp som skal dekke utgiftene til kon
tingent og reiseutgifter for Norges re
presentant. 

Høegh (æresmedlem) som Norges 
representant i lUeN redegjorde kort 
for organisasjonen, og bekreftet at han 
formelt sett ikke var oppnevnt av 
NNV. 

Organisasjonssekretæren redegjorde 
deretter om detaljer vedrørende 
lUeN, de ulike organer, medlemsskap, 
oppnevnelse, funksjonstid o.l. 

Generalsekretæren som uttrykte sin 
personlige mening, hevdet at en burde 
si fra seg enhver forbindelse med 
lUeN såfremt NNV ikke blir tilstrek
kelig økonomisk satt istand til å repre
sentere Norge på en fullt ut tilfreds
stillende måte. Dette fikk represen
tantskapets tilslutning. 
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18. 	Natur og ungdom (NU) 
U nder representantskapsmøtet på 

Sem i Asker i 1970 forelå en ny orga
nisasjonsform for «Natur og Ungdom» 
til behandling. Representantskapet 
vedtok «å gi organisasjonsformen et 
prøveår, og så ta saken opp på ny i 
representantskapsmøtet i 1971.» 

Landsstyret kan ikke se at prøve
året har svart til forventningene og 
har derfor gitt sekretariatet i oppdrag 
å legge fram forslag til en nyordning. 

Organisasjonssekretæren redegjorde 
for arbeidet med å reorganisere N.U. 
i den hensikt å danne en effektiv og 
smidig ungdomsorganisasjon. Dette ar
beidet foregikk i nært samarbeid med 
formannen for N U:s kontaktklubb i 
1971, Tore Killingland (Oslo F elt
biologiske Ungdomsforening). 

Killingland (NU) ville i denne sam
menheng få kretsforeningenes syn på 
tanken med å knytte lokalavdelinger 
av N U til kretsforeningene, der ung
dommen kunne få den hjelp de måtte 
trenge, men ellers være selvstendige. 

Høydahl (Ø NV) hilste med glede 
dette nye initiativ og mente et interim 
styre i løpet av året skulle utarbeide 
nye vedtekter for N U, og at disse 
legges fram for representantskapet i 
1972. 

G eneralsekretæren ønsket at repre 
sentantskapet ga landsstyret og sekre
tariatet i oppdrag å legge fram forslag 
til nye vedtekter for N U. Videre ga 
han uttrykk for at landsstyret skulle 
utpeke en representant fra forbundet 
til N U's styre for at den best mulige 
kontakt skulk være til stede mellom 
NNV og NU. 

Vedtak: Forslag til nye vedtekter 
NU legges fram for representantskapet 
1972. 

19. Valg. 	a) Valg av to styre
medlemmer med varamenn 

Ragnar V ik (valgkomiteen) rede
gjorde for de som var på valg, og pre
senterte valgkomiteens forslag . 

Bugge (FNV) foreslo i tillegg Nor
mann-Hanssen som styremedlem. 

Følgende stilte til valg som styre
medlemmer og resultatet ble følgende: 
Mag.art. Bredo Berntsen Ost. 
Fylkeshagearkitekt 

Oddlaug Brunvoll 17 » 
Cand.real Øystein Dalland 21 » 
Maleren Reidar Fritzvold 2 » 
Telegrafbestyrer 

S. Normann-Hanssen 6 » 

Dalland og °Brunvoll ble valgt til 
styremedlemmer for perioden 1971-74. 

Som varamenn stilte følgende til 
valg, og resultatet ble følgende: 
Mag.art. Bredo Berntsen 22 st. 
Maleren Reidar F ritzvold 20 » 
Stud.jur. Erik Schilbred 21 » 
Siv.ing. Svein Solhjell 6 » 

Berntsen ble valgt til varamann for 
Dalland og Schilbred ror Brunvoll, 
begge for perioden 1971-74. 

Da Brunvoll hadde vært H ans J. 
Engans personlige varamann skulle det 
også velges ny varamann istedet for 
Brunvoll fram til 1973. Fri tzvold ble 
valgt som Engans personlige vara
mann for per ioden 1971-73. 

Som tellekorps fungerte K vam og 
Villrno. 

b. Valg av valgkomite 
Valgkomiteen bestående av Foyen, 

Vik og Møller ble enstemmig gjen 
valgt. 

c. 	Valg av revisor og fastsettelse av 
dennes godgjøreIse 
I brev av 7. desember 1970 med

delte revisjonsfirmaet Johan Engelstad 
& Jonn Hoen, statsaut. revisorer at 
man p.g.a. mangel på kvalifisert ar
beidshjelp i firmaet ikke kunne påta 
seg revisjonsoppdrag fra Norges Na
turvernforbund med virkning fra l. 
januar 1971. 

Landsstyret har midlertidig enga
sjert stat~aut. revisor Henning Ziesler, 
Oslo og foreslår at han velges som 
forbundets nye revisor. 

Godtgjørelsen til revisjonsfi rmaet 
Johan Engelstad & Jonn H oen fore
slås for 1970 satt ti l kr. 2 000., . 

Vedtak: GodgjøreIse for 1970 kr . 
2 000.- . Henni ng Ziesler ble enstem
m ig valgt som forbundets revisor. 

20. Fastsettelse av tid og sted for 
representantskapsmøtet 1972 

R epresentantskapet vedtok å legge 
neste m øte til Østlands-området og 
overlot til landsstyret i samråd med 
ØNV å fastlegge nærmere sted og tid. 

Dirigenten rettet til slutt en takk til 
de uttredende styremedlemmene Me
lander og Villrno. 

V illmo rettet en takk tilbake og 
ønsket de nye styremedlemmene lykke 
t il i arbeidet for NNV. 

Møtet hevet. 
Ola Skifte Leif M ichaelsen 
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b. Valg av valgkomite 
Valgkomiteen bestående av Foyen, 

Vik og Møller ble enstemmig gjen
valgt. 

c. 	 Valg av revisor og fastsettelse av 
dennes godgjøreise 
I brev av 7. desember 1970 med

delte revisjonsfirmaet Johan Engelstad 
& Jonn Hoen, statsaut. revisorer at 
man p.g.a. mangel på kvalifisert ar 
beidshjelp i firmaet ikke kunne på ta 
seg revisjonsoppdrag fra N orges Na
turvernforbund med virkning fra 1. 
januar 1971. 

Landsstyret har mi dlertidig enga
siert statsaut. revi sor H ennin g Ziesler, 
Oslo og foreslår at han velges som 
forbundets nye revisor. 

Godtgjørelsen t il revisjonsfirmaet 
Johan E ngelstad & Jonn Hoen fore
slås for 1970 satt t il kr. 2 000.,. 

V edtak: G odgjøreise fo r 1970 kr . 
2 000.-. Henning Ziesler ble enstem
m ig valgt som forbundets revisor. 

20. Fastsettelse av tid og sted for 
representantskapsmøtet 1972 

Representantskapet vedtok å legge 
neste møte til Østlands-området og 
overlot t il landsstyret i samråd med 
ØNV å fastlegge nærmere sted og t id. 

Dirigenten rettet til slutt en takk til 
de uttredende styremedlem mene M e
lander og Villmo. 

V illmo rettet en takk tilbake og 
ønsket de nye styremedlemmene lykke 
til i arbeidet for NNV. 

Møtet hevet. 
O/a Ski ft e Leif M ichaelsen 
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Vern våre vassdrag 
EN HVITBOK OM VANN 

«... Det er fremtredende eksperter som her belyser sine 

respektive fagområder, og samlet gir boken et verdifullt 

grunnlag for det mål alle må arbeide frem mot, 
å gjenvinne vårt rene vann.» 
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Lov om friluftsliv - pris kr. 3,-. 

Lov om naturvern - pris kr. 2,40. 
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