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UVIKTIG NATURVERN -- FINS DET? 

natu rve rn deba tten ha r man i senere tid hos cnkeltc deba ttanter sett en tendens 
til å ville vurd ere fo rskjelli ge na turve rn prob lemer i fo rh o ld til hve rand re, til fl 

trekke fram enkelte nat ur- og miljøvernsaker som viktigere enn and re, og ti l bevisst 
å avfe ie enke lte problemer som betyd ningsløse. 

Det er klart a t noen na tur- og miljøvernproblemer er a lvorligere og mer presserende 
en n and re. Likevel er det ytterst fa rli g i dagens situasjon ti negli sjere eller bagate llisere 
viktige naturvern sa ker fo rdi and re sake r er vikt igere. 

Na tu rvernet mil stå fo r et helhetssy n, de r i prin si ppet in gen sak er mindre viktig. Man 
kan ikke la ul ven gå til grunne fo rdi man mener at foru rensnin gen av Nordsjøen er 
er et mer presserende problem. Nat ur'vernet ka n ikke forsømme arbeidet med sikring 
av natu ra rea ler, fo rd i de t er av større betyd ning ti ftr stoppet svovelregnet . Man ka n 
ikke la væ re å a rbeide for en mer nya nsert skogbehandling med sikte på ti oppretth o ld e 
skoglandskapets mangfo ld og variasjo nsbredde , fo rdi det er vikti gere ti holde vass 
d rage ne rene. Man ka n ikke ro lig se pti at de siste vassdrag bygges ut, med den begrun
nelse a t and re energiformer gjør mer skade. 

Fo r No rges Naturvernforbund mil det være en sæ rlig pl ik t ti verne verdier som i dag 
så lett overses fo rdi de akut te forure nsningsproblemene stille r dem i skyggen. Forbun
det må arbeide på a lle fron ter og ikke bet rakte noen na tu rvernsak som <<Ilest vikt igst». 
Dette er av særli g betydning ford i det fi ns krefter som bevisst utnytter situasjonen 
for ti ivareta sine egne s,erinteresser, som med sto r iver henviser naturve rne t ti l 
«vikt iger'e» problemer n;h de føle r at naturvern et trår deres egne sirk ler for nær. 

Sisle parkeringsplass øSlel1sjOl'onnel. 
FOlo Henrik M oe . 

BILVRA K I NATUREN 

Det er meget merkeli g at bilvrak som 
skjemmer naturen skal være noe problem 
og ti l og med påfø re det offentli ge utgi !'.. 
te r 0111 de skal fJe rnes. Det må bli straff
bart å sette fra seg en utrangsjert bil. 
Og så enkelt som det kunne kont rol leres 
at våre omgivelser ikke blir utskjemt av 
disse bilvra kene. 

N{l r en bil bli r kassert ska l som kjent, 
skiltet innleveres til politiet. Ved inn
leveringen må det bli påbudt at bilens 
eier samtidi g er pliktig til å legge frem 
en bevitne lse om hvo r han har gjort av 
vraket. Enten de t nå er av levert på en 
offentli g sa mleplass fo r kasserte biler eller 
hos et firm a som dri ver med opphoggin g. 

Så enkelt kunne en hindre at hvem som 
helst kan sette fra seg en bil eller en 
moto rsykkel på en avsidesliggende skogs
veg. Skulle en slik kontroll føre med seg 
utgifter, måtte det bli bileierens sak å 
dekke disse. Kontro llen vil bli en baga tell 
sammenliknet med f. eks. det bry som 
det er å få registrert en moped. Da må 
en jo gå både til den bilsakkynd ige og 
politiet. 

A. Bern hoft-O sa 

HVOR G ÅR 
GRENSEN ? 
Utstillin gen «Hvor går grensen?», p ro 
dusert av Norges Na turvern fo rbund, 
hadde prem iere i Deichmanske Bi blio tek 
på T veita, Oslo, i juni . 

Utstillingen, som består av 16 skjenner, 
belyser problemer i fo rbindelse med for
urensninger av lu ft og vann . Den er i 
fø rste rekke myn tet på elever i ungdoms
skolen, og vil fra høsten bli vist ved 
skoler omkring i lande t. 

Utstillingen er fin ansiert ved bidrag 
fra Oslo Handel skammer. 

Forurel1sningsutslillingen begynner nå 
vandringen liI landets skoler. Til høyre 
direk tør Tore B. Laurit: sen i Oslo Han
delsk.ammer, lil venstreforbundets organi
sasjonssekretær Per Valset . 
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LYSERE TIDER FOR 
FOTor; R/-\ FER '! 

En fo togra f i Stockholmsavisen «Expres
sen» fremka lte i sommer en fi lm i vann 
fra en foru renset elv. Resu ltatet ble ikke 
tilfredsstil lende, en annen fi lm, tatt sam
tidig og fremka lt i va nlige fo tokjemikalier 
ble betydeli g bed re. Men med økende 
forurensingsgrad og mer erfaring når det 
gjelder fremka lli ngsteknik ken, mener 
«Expressens» fo lk at fo toamatører kan 
se fremtiden lys t i møte. Om dagen kan 
man ta bilder av det som måtte være 
igjen av natur . Så tar man med seg hjem 
et spann vann fra en fo rurenset elv og 

setter fremkallin gen i ga ng. Og når man 
våkner om morgenen er filmen ferd ig 
fremkalt. 

«Expressen» fremk alte film en i 48 ti
mer. Men det viste seg at det er for 
lenge. Åtte timer ville greidd seg, sier 
fotografen . Med sterkere fo rurensings 
grad vil fremka lli ngstiden kunne bringes 
ytterligere ned , og under enh ver omsten
d ighet er fremka llingen gra tis. 

Fremkallingsvannet ble ta tt tre kilo 
meter nedenfo r en pa pirfa brikk. «Ex
pressens» labo rato ri esjef fo rkla rer a t sul
fit og sulfat påvirker sølvsa ltene i filmen, 
og at også sursto ff og kve1stoff i vannet 
danner forbind else r som påvirke r frem
ka llingsprosessen. 
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Sisle parkeringsplass Øslensjovonl1el. 

Fola H enrik M oe. 

BILVRAK I NATUREN 

D et er meget merkelig at bilvrak som 
skjemmer naturen skal være noe problem 
og t il og med påføre det oA'entlige utgif
ter om de skal uernes. Det må bli straff
bart å sette fra seg en utrangsjert bil. 
Og så enkelt som det kunne kontrolleres 
a t våre omgivelser ikk e blir utskjemt av 
disse bilvrakene. 

Når en bil blir kassert skal som kjent, 
skiltet innleveres t il politiet. Ved inn
leveringen må det bli påbudt at bilens 
eier samtid ig er pliktig til å legge frem 
en bevitnelse om hvor han har gjo rt av 
vraket. Enten det nå er avlevert på en 
offentlig samleplass for kasse rte biler elle r 
hos et firma som driver med opphogging. 

Så enkelt kunne en hindre at hvem som 
helst kan se tte fra seg en bil ell er en 
motorsykkel på en avsidesliggende skogs
veg. Skulle en slik kontroll føre med seg 
utgifter , måtte det bli bileierens sa k å 
dekke disse. Kontrollen vi l bli en baga te ll 
sammenliknet med f. eks. det bry som 
det er å få regist rert en moped. Da må 
en jo gå både til den bilsakkyndige og 
politiet. 

A. Bernhoft-Osa 

HVOR GÅR 
GRENSEN? 
Utstillingen «Hvor går grensen?», pro
dusert av Norges Naturvernforbund , 
hadde premiere i Deichmanske Bibliotek 
på Tveita, Oslo , i juni. 

Utstillingen , som bestå r av 16 skjermer, 
belyser problemer i forbindelse med for
urensn inger av luft og vann. Den er i 
første rekke myntet på elever i ungdoms
skolen, og vil fra høsten bli vist ved 
skoler omkring i landet. 

Utstillingen er finansiert ved bidrag 
fra Oslo Handel skammer. 

Forurcnsningsulslillingcn bcgynner nå 
vandringen liI /andcts sko/er. Til høyre 
direktør Tore B. Laurit:sen i a s/o Han
de/skammer, liI vcnslreforbundels organi
sasjonssekretær Pcr Va/sel. 

NATURVERN PÅ 
FRIMERKER 
Nye frimerker med naturvernmotiver ser stadig dagens lys omkring i verden. 
Spesielt er det dyrelivet som står i sentrum for interessen, noe som også 
gjelder den amerikanske «Wildlife Conservation»-serien som vi gjengir 
her. I en annen gate ligger det nederlandske World Wildlife Fund-frimerket , 
med organisasjonens symbol, pandaen, som sentralt motiv. Frimerket ble 
utgitt i forbindelse med prins Bernhards 60 års dag i fjor. Prinsen av 
Nederland er som kjent president i World Wildlife Fund . 

«vARSLEREN» 

«Varsleren» er navnet på et nytt, be
skjedent men innholdsrikt naturblad for 
ungdom, utgitt på privat og ideell basis 
av lærerskolestudenter i Elverum. Dri
vende kraft er redaktøren, Erling Eikli , 
med redaksjonssekretær Einar ØfHaas 
som stø ttespi Iler. 

De numrene som hittil er utkommet 
gir særlig o rientering for fe ltbiologisk 
interesserte, og beskriver f. eks. enkelte 
spesielt interessante naturområder. For
uten hiemmel aget stoff. kan bladet også 
by på artik ler av kjente naturskribenter, 
med Mikkjel Føn/ms i spissen. Dessuten 
tas rene naturvern problemer opp. «Vars
lerens» adresse er Gamle Trysilvei 49 , 
2400 E lverum. 
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INDIVIDETS ØKOLOGISKE 
ANSVAR 

OM FORUTSETNINGENE FOR 0KOSAMFUNNET 

Mot øko-samfunn eller sammenbrudd? 
Forestillingene om fremtidens samfunn 
er i ferd med å endre seg. Uhemmet øko
nomisk vekstpolitikk etter de to verdens
kriger har ført til miljøforstyrrelser som 
allerede har redusert livsstandard en i mo
derne industrisamfunn. I årene som kom
mer vi l det ikke bare bli spørsmål om 
livsstandarden. Forskergrupper har 
drøftet seriøst neste generasjons mulig
heter for å overleve, eller unngå et ver
densomfattende sammenbrudd som kan 
endre vår sivilisasjons karakter. Bak
grunnen er omfattende og økende miljø
forstyrrelser , vårt enorme forbruk av jor
dens ressurser, og sterkt tiltagende over
befolkning ogmatbehov. 

D et alternativ som kan bety rednin
gen, er et endret samfunn, som kjenneteg
nes ved passende stor befolkning, kon

tro llert bruk av ressurser, vern om natur
grunnlaget, og hvor den industrielle pro
duksjon er lagt om til fl produsere varige 
bruksgjenstander, gi lite avfa ll , og ta av
fallet inn i ny produksjon. Dette er øko 
samfunnet. Stikkordene blir likevekt og 
stabilitet fremfor vekst og ekspansjon; 
målet å sikre og høyne livsstandarden, 
ikke ensidig -den økonomiske levestan
dard. 

Primitive samfunn har gjerne levet i 
slik harmoni med omgivelsene at de kan 
karakteriseres som øko-samfunn. For oss 
er oppgavene andre, mer omfattende og 
kompliserte, og vil stille svære krav til 
forskere, politikere ogallmenhet. 

0kopolitikk og ansvarlig individuell opp

treden. 

Det er blitt påvist gjentatte ganger de 


siste par årene at vår viten om sammen
hengene i naturen, om oss selv og vårt 
miljø, må få konsekvenser i praktisk poli
tikk. Som presisert av Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaug i Norsk Natur nr. 
1/1971 , trenger vi en økologisk fundert 
politikk, en økopolitikk. 

Samtidig ser det ut til å være på det 
rene at de miljøproblemer menneske
heten står overfor i dag, ikke bare skyldes 
nasjoners egenmektighet og utilstrekke
lige politiske handlingsprogrammer, men 
også uansvarlig individuell opptreden. 

Stort sett har ansvarsfølelsen hos den 
enkelte ikke rukket ut over individets og 
familiens interesser. Det har vist seg at 
handlinger på dette grunnlag har blitt til 
skade for samfunnet og enkeltmennes
kene på lengre sikt. Bruken av bilen har 
alt i mange år lettet de daglige gjøremål, 

Et ledd i løsningen - industri som pro

duserer varige bruksgjenstander som gir 

file avfall . 

FOlo P. A. Røs/ad. 


AV 
GEIR OG SIGMU ND HAGVAR 

men foregår i dag på en slik måte at vi 
merker forskjellige skadevirkninger. D e 
fleste foreldre har vurdert størrelsen på 
barneflokken eller økonomi , prestisje el
ler andre personlige grunner. På li gnende 
måte har industriledere lenge prioritert 
bedriftens egne interesser. Etter hvert er 
det blitt tatt sterkere hensyn til også de 
an satte, og i dag er man opptatt av indus
triens inn virkning i detsamlede livsmiljø. 

Det er nå påtrengende nødvendig at 
individene blir seg sitt økologiske ansvar 
bevisst. På forskjellig vis vil individendes 
holdning bidra til å prege miljøsituasjo
nen: 
* 	 M yn digh etenes økopolitikk må ha 

grunnlag i en opinion. Demokratiske 
poli tikere gir ofte uttrykk for at det er 
van skelig eller umulig å ta et stand
punkt som ikke har støtte hos folk. 
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Et ledd i løsningen - industri som pro

duserer varige bruksgjenstander SO/11 gir 

lite avfall. 

Folo P. A. Røstad. 


AV 
GEIR OG SIGMUND HAGVAR 

men foregår i dag på en slik måte at vi 
merker forskjellige skadevirkninger. De 
flesle foreldre har vurder t størrelsen på 
ba rneflokken etter økonomi, prestisje el
ler and re personlige grunner. På lignende 
måte har industriledere lenge prioritert 
bedriftens egne interesser. Etter hvert er 
det blitt tatt sterkere hensyn ti l også de 
a nsalte, og i dag er man opptatt av indus
triens innvirkn ing i det samlede livsmi lj ø. 

Det er nå påtrengende nødvendig a t 
individene blir seg sitt økologiske ansvar 
bevisst. På forskjellig vis vil individendes 
holdning bidra til å prege mi ljøsituasjo
nen: 
* 	 Myndighetenes økopo litik k må ha 

grunnlag i en opinion. Demokratiske 
politikere gir ofte uttrykk for at det er 
vanske lig e ller umulig å ta et stand 
punkt som ikke har stø tte hos folk. 

* 	 Kunnskaper og a nsvarsfølelse hos in
dividene er nødvendig for å kunne 
kritisere en uøkologisk politikk, og 
dermed nødvendig for å skape økopo
li tikk. 

* 	 Når økopolitikken skal gjennomfø
res, kan det bli nødvendig med indivi
denes medvirkning i enkelthetene. 

* 	 Myndighetenes økopo liti kk vi l ikke 
kunne omfatte alle livsområder. Ar
beidsoppgavene er mange, og myn
dighetene må prioritere. Selv på vik
tige livsområder vil det kunne ta tid 
før en effektiv miljøpolitikk kan 
iverksettes. På mange fe lter i dagligli
vet vil det fortsatt være overlatt til oss 
selv å handle økologisk. 

Individets holdning får derfor betyd
ning på flere felter: dels i samvirke med 
politikere, dels på det man kan kalle indi

videts eget virkeområde. Individets yrkes

utøvelse kan også gi an ledning ti l initia

tiv i miljøvernarbeidet. Grensen mellom 

virkefeltene er ikke skarp, men inndelin

gen kan være tjenlig som et utgangs

punkt. 


Samvirke individ - politikere. 

I et demokrati som har utviklet en øko

politikk, kan vi vente et gjensidig og sta 

dig samv irke mellom ind ivider og politi 

kere, slik vi kjenner det fra visse felter av 

samfunnslivet i dag. 


Norsk politikk blir nettopp i d isse år 
kritisert fo rdi miljøproblemene ikke b lir 
tatt alvorlig nok. Noe gjensidig samvirke 
av betydning mellom individer og politi 
kere i miljøvernarbeidet kan en ennå ikke 
peke på, heller ikke på noen utbredt po
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s iste par årene at vår viten om sammen
hengene i naturen, om oss selv og vårt 
miljø, må få konsekvenser i praktisk poli
tikk. Som presisert av Ivar Mysterud og 
Magnar Norderhaug i No rsk Natur nr. 
1/1971 , trenger vi en økologisk fundert 
politikk, en økopolitikk. 

Samtidig ser det ut til å være på det 
rene at de miljøproblemer menneske
heten står overfor i dag, ikke bare skyldes 
nasjoners egenmektighet og utilstrekke
lige politiske handlingsprogrammer, men 
også uansvarlig individuell opptreden. 

Stort sett har ansvarsfølelsen hos den 
enkelte ikke rukket ut over individets og 
familiens interesser. Det har vist seg at 
handlinger på dette grunnlag ha r blitt til 
skade for samfunnet og enkeltmennes
kene på lengre sikt. Bruken av bilen har 
a lt i mange år lettet de daglige gjøremål, 
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litisk vilje til å utforme en seriøs økopoli  å opparbeide en saklig grunnet folke materielle fordele r, blinde for bivirknin Mye taler for a t tilveksten nå bør redu Indivi. 
tikk. Henvendelsene går ofle,l Jen ene opinion. gene på miljøet og de skader som rammer seres eller stanses også i de nordiske land. forbruke 
vei, til politikerne, for om mulig å på Oppgaven er i virkeligheten å realisere oss selv i nesle omgang. Massevirkningen Samfunnsdebatten om de problemer fol redusere 
virke dem til handling. demokratiet også i miljøvernarbeidet. av individuelle feilgrep har vist seg å være kemengden skaper, viser dette, og det er lønnsforl 

Internasjonalt er situasjonen stort sett Klarer vi det, vil det kunne bety at vi for farlig. Vi kan tenke på bruken av synte ø nskelig av prinsipielle grunner, for at vi ved va lg: 
den samme. Vitenskapsmenn har gjen nyer demokratiet også for øvrig. Men tiske vaskemid ler, bruken av enkelte kje kan delta fritt i å løse befolkningsproble omhygge 
tatte ganger funnet det tvingende nød tiden arbeider ikke på vår side. Det er miske plantevernmidler og hvordan bil mene utenlands. trekke v 
vendig å summere opp kjennsgjerningene fare for at for løpet tar en gal retning, mot trafikken har blyforgiftet tilgren sende Individets holdning ti/materielle goder sterkt, O) 

for politikerne, ganske nylig gjennom et samfunn som stadig sterkere reguleres drikkevann eller dyrket mark. og økonomiske verdier er nervetråden i et den Oppi 
Mentonerklæringen (Norsk Natur nr. og styres over hodet på folk, og hvor yt  Vi tvinges nå til å se våre handlinger i annet vikt ig problemkompleks. Holdnin varer SOl 
4/ 1971). Hovedtrekkene i situasjonen ringene får form av streiker og demon fremtidsperspektiv og større geografisk gen gir seg uttryk k når individet ska l fast emballa~ 
burde nå være alminnelig kjent, og detalj strasjoner. Vi har alt sett eksempler på sammenheng. Dette forutsetter en ny legge sitt eget behov og familiens, nå r kes på n) 
kunnskap er å finne på stadig nere felter. slik kommunikasjonssvikt. tenkning som blir en personlig utford økonomiske betraktninger skal vurderes leren . M 
Det er følgelig viljen eller evnen hos ner rin g. Det er nødvendig å avstå fra mot andre hensyn, og konkret ved vare varer , ev 
lallet av politikere det skorter på. Individets eget virkeområde. visse handlinger som ut t'ra vårt nære valg ogi lønnsoppgjør. sjonen st 

Årsakene til at vi fremdeles mangler en De neste av våre utsagn eller handlinger interessefelt virker gunstige, og man må Individene er ved sin holdning i slike trekke pl 
helhetligøkopolitikk, kan være nere: er ikke ytringer til politikere, og går hel lære seg å verdsette økologisk riktige spørsmål med på å dirigere nasjonen s Pil dette 

* Hovedtankene i økopo litikken bry
ler ikke ut på a medvirke til en bestemt 
politikk. I stedet gjelder de vårt forhold 

handlinger, selv om disse skuJle stride 
mot ens umiddelbare, personlige interes

økonomiske li v og fastlegge de verdiopp
fatninger som blir regnet for gjengse. 

utfordrin 
er intere~ 

ter med tilvante, politiske forestillin til hverandre, enkeltvis og innen familien, ser. Del var rimelig at materielle hensyn dagli g. P: 
ger hos alle partier. 

* Det er sannsyn lig at mange politikere 
og til andre virksomme samfunnsen heter 
som bedrifter, skoler, vareleverandører, 

Problemet overbefolkning står i en sær
stilling, fordi befolkningstilveksten be

veiet tungt under gjenoppbyggingen de 
førsle ti-årene etter den annen verden

åregu ler, 
viktige v 

forholder seg passive av frykt for å ta organisasjoner o . I. Vi tenker foreløpi g på stemmes direkte av individene selv, og skrig. [ dag har folk i Norge det stort set t arbeid er 
upopulære avgjørelser. Dette kan individet som privatmenneske, og holder fordi overbefolkning trekker med seg en trygt økonomisk. Likevel viser individer liggende 
oppfattes som en svakhet ved partide yrkesutøvelsen utenfor. rekke andre problemer som samfunnet og grupper en kra vmentalitet som er ren t 
mokratiet. 

* En passiv holdning hos politikerne 
Vår daglige virksomhet innenfor disse 

store livsområder innvirker på miljøsi
gjerne forsøker å løse ad politisk vei. 
Selve overbefolkningsproblemet har poli

egois tisk og strider mol elementære prin
sipper for ansvarlig økologisk opptreden. 

[ USA 
handlin g 

blir lett fremkalt og forsterket ved den tuasjonen på mange forskjellige måter. tikerne stort sett ikke våget å angripe, Holdningen viser seg bl. a. i ukriti sk et  dividet b 
utbredte kravmentalitet som preger Derfor er det sannsyn lig at stadig nere av åpenbart fordi det vi l være å gripe inn på terspørsel og bruk av luksusbetonte talt om ~ 
dagens velferdssamfunn. våre handlinger vil bli forsøkt regulert det helt personlige plan , og sterkere enn bruksting, f. eks. snøscootere, og i lønns utvilsom 

Ganske mye kan gjøres av ikke-politi gjennom en økopoli tikk. Siden en økopo andre inngrep vil understreke situasjon forhandlingene. Store lønnsutbeta linger bør hand 
kere for å endre denne situasjonen, og for litikk ennå ikke er utformet og satt i verk, ens alvor. fra bedriftene min sker lønnsomheten , tidig bør 
il. endre politikernes oppfatning av situa er spørsmålet hva vi kan gjøre selv for å Tvungen barnebegrensning er en lite gjør det vanskeligere å investere i miljø betoner 
sjonen. Som individer og grupper kan vi fremme de formå l økopolitikken skulle ønskelig løsning, og kanskje ikke prak vernende tiltak , og presser produksjonen Det kan 
bekrejie vår vilje til ei innrette oss etler vareta, ut fra egen innsikt og vilje til for tisk gjennomfør li g. Den beste, og kanskje med ytterligere forurensn in ger som resul lingslaml 
kjennsgjerningene og de tiltak økopolitik svarlig opptreden. eneste løsningen er at barnetallet regule tal. Lønnsknivene svekker statens øko fruktbari 
ken krever. Forskerne står i en særstilling, Mange av dagens miljøproblemer har res frivillig ut fra økologisk ansvars nomiske evne til å løse milj øvernoppga  videt ha 
og har som sin fremste oppgave å for klar sammenheng med at individene har følelse. Normen må bli lo-barns-familier, vene. Den uhemmete kravmentalitet so m byggend 
midle kunnskap og påvise hetydningel1 opptrådt på en måte som var tillatt retts eller kanskje helst et lavere gjennom  kommer til uttrykk pti Aere felter , gjør ved rikti 
av de opplysninger som legges fram. lig sett, men som var forkastelig i økolog snittstall i begynnelsen for å oppnå en det i sin 1I1milll1elighel vanskeligere fo r ens egen 
Deres arbeide må dels bestå i å påvirke isk sammenheng. Vi har misbrukt vår fri gunstigere befolkningstetthet enn den ek myndighetene il vinne individene til sam verd ifull , 

politikerne direkt, dels indirekte ved het til å skaffe oss økonomisk gevinst og sisterende. arbeid i miljøvernspørsmål. samvirke 
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let lo lke materielle fordeler, blinde for bivirknin Mye taler for a t tilveksten nå bør red u lndivider med kunnskaper om ressurs Individets yrkesutøvelse. 
gene på miljøet og de skader som rammer seres ell er stanses også i de nordiske land. forbruket og miljøsituasjonen vil i stedet Den enkelte kan ha anledning til å ta 

realisere oss selv i neste omgang. Massevirkningen Samfunnsdebatten om de problemer fol redusere sitt eget forbruk, vise målehold i økologiske hensyn ved yrkesva lge t og i 

1arbeidet. av individuelle feilgrep har vist seg å være kemengden skaper, viser dette, og det er lønnsforhand linger, være omtenksom yrkes utøvelsen, og plikter i blant å gjøre 

at vi for farlig. Vi kan tenke på bruken av synte ønskeli g av prinsipielle grunn er, for at vi ved valg. av forbruksvarene og bruke dem det. 

'rig. Men tiske vaskemidler, bruken av enkelte kj e kan delta fritt i å løse befolkningsp roble omhyggeliger enn tør. Man vil lore Både vareprodusC'nter, bedrifisledere 

e. Det er miske plantevernmidler og hvordan bil mene utenlands . trekke varer som ikk e er foredlet for og politikere har et personlig ansvar, og 

ning, mot trafikken har bl yforgiftet tilgrensende Individel.S holdning til m(({('I"ielle god('/" sterkt , og som derfor har mest mulig av ansvaret hviler særlig tungt på dem fordi 

reguleres drikkevann eller dyrket mark. og økonomiske verdi!!r er nervetråden i et den opprinnelige næringsverdi i behold , de har spesielle forutset nin ger for å yte 
g hvor yt Vi tvinges nå til å se våre handlinger i annet viktig problemkompleks. Hold nin  varer som forurenser lit e, som har lite noe konstruktivt i miljøverna rbeidet. Po
g demon fremtidsperspe ktiv og større geografisk gen gir seg uttrykk når individet skal fast emballasje, ell er emba ll asje som kan bru litikernes oppgave består særlig i ii ny
~mpler på sammenheng. Dette forutsetter en ny legge sitt eget behov og familiens, når kes på nytt av produsenten eller forhand prøve verd ien av tradi sjonelle synsp unk

tenkning som bl ir en person li g utford økonomiske betraktninger ska l vurderes leren. Man vil boykotte miljøskadelige ter, bruke dagens viten som grunnlag for 
ring. Det er nødvendig å avstå fra mot andre hensyn , og konkret ved va re varer, eventuelt arbeide for å få produk et sam let politisk program, ta til strekke
visse handlinger som ut fra vå rt nære va lg og i lønnsoppgjør. sjonen stanset ell er endret, eller forsøke å lig in it iativ i en kelt saker og arbeide for il 

landlinger interessefelt virker gunst ige, og man må Individ ene er ved sin holdning i slike trekke produsenlen til ansvar I·eltslii!sett. forbedre samvirket indi vid - politikere. 
g går heI lære seg å verdsette økologisk riktige spørsmål med pfi å diri ge re nasjonens På dette feltet ligger det ut vilsomt en stor ForskerelJ.1 spesiell e iln SV<:i r overfor po liti
n bestemt handlinger, selv om disse skulle strid e økonomiske liv og fas tlegge de verdiopp utford rin g til den enkelte, og oppgaven kere og allmenhet er berørt tid li gere. Her 
rI forhold mot ens umiddel bare, personlige interes fatninger som bli r regnet fo r gjengse. er interessan t fordi man kan utrette noe kan del tilføyes at sam<:irbeidet ut over 
I familien , ser. Det var rimeli g at materielle hensyn daglig. Pfi litt lengre sikt kan man oppnfl tradisjonelle faggrenser blir stadig vikti
,nsenheter Problemet overbefolkning står i en sær veiet tungt under gjenoppbyggingen de å regulere etterspørsel og produksjon av gere for å sikre li vsmiljøet. I nnenforjuri
~randører, stilling, fordi befolkningstilveksten be første ti-årene etler den annen verden viktige varer. Organisert forhru ke rsam diske fag og si/mf/lI1m/i'g kan forskjellige 
reløpig på stemmes direkte av individene selv, og skrig. I dag har folk i Norge det stort sett arbeid er i denne sammenheng en nær vurderinger bli farget av vllr økologiske 
og holder fordi overbefolkning trekker med seg en trygt økonomisk . Likevel viser individer liggende tank e. viten. Tjenestell/enlJ i stat, fy lke og kom

rekke andre problemer som sa mfun net og grupper en kravmental itet som er rent mune vil opp leve at økologiske hensy n i 
nfor disse gjerne forsøker å løse ad politisk vei. egoistisk og strider mol elementære prin I USA er det bliLt sa ll opp omfa ttende blan t skal tillegges vekt ifølge van lige reg
,å miljøsi Selve overbefolkningsproblemet har poli sipper for ansvarlig økologisk opptreden. handlings -lister som ska l vise hvordan in  Ier om sakl ighet. Læremes og foreldrl'l1C's 
ge må ter. tikerne stort sett ikke våget å angripe, Holdningen viser seg bl. a. i ukritisk et dividet bør oppt re i dagliglivet. Man har <:irbeide for barnas undervisning og opp
ig nere av åpenbart fordi det vil være å gripe inn på terspørsel og bruk av luk susbetonte talt om øko-etikk og miljø-moral. Det er dragelse er blill ennå viktigere og mer an
:tregulert det helt personlige plan, og sterkere en n bruksting, f. eks. snøscootere, og i lønns utvilsomt verdifullt {I understreke at man svarsful lt enn før. Nih mi Ijøspørsmå lene 
en økopo andre inngrep vil understreke situasjon fo rhandlingene. Store lønn sutbetalinger bør handle ut fra et helhetssyn. Men sam er blitt drøftet på skolen e, har det gjerne 
,a tt i verk, ensalvor. fra bedriftene minsker lønnsomheten, tidig bør man være va rsom, så man ikke vist seg at barna har hall vanskeli g for il 
selv for å Tvungen barnebegrensning er en lite gjør det vanskeligere å investere i miljø betoner plikt-synspunktene for sterkt. forstrl den ens idi ge lankegang som lenge 

<en sk ulle ønskelig løsn ing, og kanskje ik ke prak vernende tiltak, og presser produksjonen Det kan føre til likegy ldighet og hand har preget mynd ighetenes politikk og 
ilje til for tisk gjennomførlig. Den beste, og kanskje med yllerli ge re foruren sninger som resul lings lammelse. Det er antagelig mest mange voksnes opptreden . 

eneste løsningen er at barnetallet regule lal. Lø nnskravene svekker sta tens øko fruktbart å påvise de valgmuligheter ind i Håpet for jremtidl'1/ bestiir i at kunn
,Iemer har res frivillig ut fra økologisk ansvars nomiske evne til II løse miljøvernoppga videt har. og understreke det positive, skap om situasjonen kan få nest mulig til 
. idene har følelse. Normen må bli to-barns-familier, vene:. Den uh emmete kravmentalitel som byggende og personlig tilfredsstillende å samarbeid e om økopolitikk og egne ti l
illatt retts eller kanskje helst et lavere gjennom kommer til utt rykk på Aere feller, gjør ved riktig handlemåte. Den inn stilling at tak, på tvers av yrke, partier og nasjonale 
s i økolog snittstall i begynnelsen for å oppnå en det i sin ulminnelighet vanskeligere for ens e:gen medvirkning er nødvend ig og grenser, i en solidaritet som også omfat
Ikt vår fri 
gevinst og 

gunstigere befolkningstetthet enn den ek
sisterende. 

myndighetene il vinn e individene til sam
arbeid i miljøvernspørsmtil . 

verd ifull , gir også det beste grunn lag fo r 
samvi rket individ - politikere. 

ter frem tidige generasjoner og det li v vi 
ser i miljøet rundt oss. a 
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MAGNAR NORDERHAUG 

BOUVETØYA 
FREDET SOM 
NATURRESERVAT 

Ulsyn li-o RIiSladko!/ell mol Norl'egio
odden. F% T.S. Winsnes/ Norsk Po/or
ills /illlll . 

Forh istorie 
Ved kongelig reso lusjon av 17. desember 
197 1 er Bouvetøya fredet som naturreser
va l. 

Tank en om fredning på Bouvetøya ble 
første gan g talt opp i 1962 av Den norske 
seksjon av det internasjonale fuglefred
nin gs råd, ved et forslag om fredning av 
fugl elivet på Bouvetøya og Peter I's øy. 
Saken ble imidlertid henlagt i påvente av 
regler for plante- og dyrefredning i Ant
a rktis under SCAR (den internasjonale 
komite fo r Antarktis-forskning). 

Anbefalinger om bevaring av plante
og dy rel ivet i Antarktis ble vedtatt på det 
5te kons ul tat ive møte under Antarkt is
traktaten i Paris 1968. Disse anbe fali n
ger ble god kjent av Norge (i statsråd, sep
tember 1969). og ga en god naturvern
messig sikr ing av de antarkti ske traktat
områder (herunder Dronning Maud 
Land og Peter I's øy). Bouvetøya , deri
mot, ligger utenfo r det område som Ant
arkt is-traktaten dekker. 

Fredningsspørsmålet på Bouvetøya 
fikk ny aktualitet i 1970 i og med en sør
afrikansk henvendelse om kommersiell 
fangst av pin gvi ner på Bouvetøya fo r salg 
til dyrehaver. Utfra gjeldende regler, va r 
fuglelivet på øya ikke underlagt noen 
særlig beskyttelse. Spørsmålet om en 
fredning av pingvinene ble da reist. Dette 
måtte imidlertid ansees som lite hensikts
messig, idet frednin g aven dyreart, uten å 
sikre dens livsmiljø, få r betraktes som en 
lite tidsmessig beskyttelsesform i vår tid. 
Med utga ngspunkt i dette fremmet 
Norsk Polarinstitutt et forslag i januar 
1971 om frednin g av Bou ve tøya som na
turreservat. Forslaget fikk til slutning fra 
de berørte organer, og Kommuna l- og ar
beidsdepartementet fremmet så det ut
kast til kongelig reso lusjon om fred ning 
av Bouvetøya som i desember 1971 ble 
ved tatt i sta tsråd . 

Bouvetøya 
ligger på 54?26'S , 3' 24'0 og er den mes t 

iso lerte øya på jorden. 0 ya, som er en 
vu lkantopp med krater, er den sørligs te 
av øyene på den midtatlantiske ryggen 
(som i nord begynner ved Jan Mayen). 

0yas lengde er ca. 9.5 km, og bredden 
er 7.5 km. Av totalarealet på ca. 50 km 2 

er maksimalt2 .5 km 2 (5% av totalarealel) 
bart land , (Lunde, 1965). I tilknYllling til 
hovedøya ligger en ca. 500 m lang holme, 
Larsøya. Denne har vesent lig betydning 
for dyrelivet, da hele holmen er isfri. Hele 
Bouvetøyas kra tertopp, (780 m o. h.) og 
sidene er dekket aven stor kåpebre. 

0 ya ble oppdaget i 1739 a v en fransk 
ekspedisjon ledet av J. B. L. Bouvet. Det 
neset som da kom til syne i tåkehavet ble 
antatt ~t være en del av det (da uoppda
gede) antarktiske kontinent. 

øya ble gj enoppdaget i 1808, men 
først i 1822 ble det gjort landstigning på 
øya fra et amerikansk fartøy. 

Den I. desember 1927 
anløp fartøyet Norvegia Bouvetøya, og 

kaptein H. Horntvedt annekterte øya for 
Norge. Senere har en rekke ekspedisjoner 
vært i land på øya, selv om både værfor
holdene, mangelen på havner og en rekke 
båer og skjær gjør landstigning vanskelig 
og risikobetont. (øya ligger i det vær
harde vestav indsbeltet , og er som regel 
tåkedekket.) 

I årene 1927- 31 va r Norvegia ved 
Bou vetøya 5 ganger i forbind else med de 
ekspedisjo ner som konsul L. Christensen 
lot utruste. 1 eksped iSjo nen i 1928- 29 del
tok forøv rig zoologen dr. O. Olstad . 
Hans undersø kelser ga den første, mer 
full stendige oversikt over øyas dyreliv 
(Holgersen 1960, Olstad 1929). 

Etter 1945 har nere ekspedisjoner, de
ribl ant britiske, norsk, sør-afrikanske og 
russ iske, vært i land på Bouvetøya. I 1958 
fo retok B. Lunde og T. S. Winsnes fra 
Norsk Polarinstitutt endel radarstudier 
av øya, ombord i m/s Polarbjørn (Wins
nes 1966). I mars/apri l 1964 deltok nord 
mannen T. Lunde som glasio log i en en
gelsk/sørafrikansk ekspedisjon som un 
dersøkte mulighetene for å etab lere en 
værvars lingssl< lsjoll der. Lunde, 1965). 

I 1966 deltok T. S. Winsnes påny i en 
ekspedisjon til øya, denne gang so m råd 
giver for en sørafrikansk ekspedisjon. Si
den da har ingen nordmann vært iland 
der. Det er imidlertid å håpe at det snart 
blir an led nin g til nye norske und ersø kel
ser på den ensomme øya. I og med reser
vatetableringen er det bl. a. av vesentli g 
interesse å få utført en mer utførli g bio
logisk kartlegging og stud ert bestands
forholdene hos Bouvetøyas fåta llige pat
tedyr og fugl er nærmere. 

Pattedyrfaunaen 
på Bouvetøya består av to arter, nemli g 
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1971 ble 

den mest 

isolerte øya på jorden. øya, som er en 
vulkan topp med krater, er den sø rligste 
a\ øyene på den midtatl an tiske ryggen 
(som i nord begynner ved Jan Mayen ). 

øyas lengde er ca. 9.5 km, og bredden 
er 7.5 km. Av totalarealet på ca. 50 km2 

er maksimalt 2.5 km 2 (5 /., av to ta larealet) 
bart land, (Lunde, 1965). I tilknytning til 
hovedøya ligger en ca. 500 m lang holme, 
Larsøya. Denne har vesentlig betydning 
fOl'd yrelivet, da hel e holmen er isfri. Hele 
Bouvetøyas kratertopp, (780 m o. h.) og 
sidene er dekket aven stor kåpebre. 

øya ble oppdaget i 1739 av en fransk 
ekspedisjon ledet av 1. B. L. Bouvel. Det 
neset som da kom til syne i tåkehavet ble 
antatt å være en del av det (da uoppda 
gede) anta rktiske kominent. 

øya ble gjenoppdaget i 1808, men 
først i 1822 ble del gjort landstigning på 
øya fra et amerikansk fartøy. 

Den I. desember 1927 
anl øp fa rtøyet Norvegia Bouvetøya , og 

kaptein H. Horntved t annekterte øya for 
Norge. Senere har en rekke ekspedisjoner 
vært i land på øya , selv om både værfor
holdene, mangelen på ha vner og en rekke 
båer og skjær gjø r landsti gnin g vanskelig 
og risikobetont. (øya ligger i det vær
harde ves tavindsbeltet, og er som regel 
tåkedekkel.) 

[ årene 1927-31 var Norvegia ved 
Bouvetøya 5 ganger i forbindelse med de 
ekspedi sjoner som konsul L. Christensen 
lot utruste. I ekspedisjonen i 1928-29 del
tok forøvrig zoologen dr. O. Olstad. 
Hans und ersøkelser ga den førs te, mer 
full stendi ge oversikt over øyas dyreliv 
(Holgersen 1960, Olstad 1929). 

Etter 1945 har fl ere ekspedisjoner, de
riblant britiske, norsk, sør-afrikanske og 
russis ke, vært i land på Bouvetøya. I 1958 
foretok B. Lun cke og 1'. S. Winsnes fra 
Norsk Polari nstitutt endel radarstudier 
av øya, ombord i m/s Polarbjørn (Wins
nes 1966). Imars/april 1964 delt ok nord
mannen 1'. Lunde som glasiolog i en en
gelsk/sørafrikansk ekspedisjon som un
dersøkte mulighetene for å etablere en 
værva rslingsstasjon der. Lunde, 1965) . 

I 1966 deltok T. S. Winsnes påny i en 
ekspedisjon til øya, denne ga ng som råd 
giver for en sørafrikansk ekspedisjon. Si
den da har ingen nord man n vært il and 
der. Det er imidlertid å håpe at det snart 
blir anledning til nye norske un dersøkel
ser på den ensomme øya . I og med reser
va telableringen er det bl. a. av vesentlig 
interesse 11 få utført en mer utførl ig bio
logisk kartlegging og studert bes tands
forh oldene hos Bouvetøyas fåta llige pat
tedyr og fugler nærmere. 

Pattedyrfaunaen 
på Bouvetøya består av to a rter, nemlig 

pelssel (ArclOcephalus tropicalis ) og sjø
elefant (Miroul1ga /eonino) og muligens 
Ross-sel ( Ol11l11alOjlhoca rossi) . Bestan
den av pelssel ble i 1928 ansl ått til 
1000-· 1200 (Olstad 1929) Dette er f. ø. 
i overen sstemmelse med angivelser ti'a 
1964 (Lunde 1965). Et område (West
vlindstranda) er nydannet i de senere år 
(utrasing eller vulkansk utbrudd). 1dette 
området hadde 500- 600 pelssel tilhold i 
1966 (Winsnes 1966). Hvorvidtdetteeren 
direkte beSlandsøkning, er ennå el uklart , 
men interessant spørsmå l 

Bestanden av sjøelef'anter ble av Olstad 
(1929) anslått til ca. 70-80 individer i 
1928. Lunde (1965) angir imidlertid be
standen til «flere hundre», slik at be
standsstørrelsen lar denne arten er tem
melig usikker. 

Både pelssel og sjøelefant har vært fre
det på Bouvetøya i medhold av kongelig 
resolusjon av 4. juni 1965 . 

BOUVETOYA søn

We~jwindstrondo 

, " 
,", 

\ 

'.17 

Non~ PQ/or".,nmlU, WI. 0./0 1966 

Fuglelivet 

er også ekstremt artsfattig, idet bare 14 

arter med sikkerhet er påvist der. Av 

di sse er 8 funnet he kkende og 6 selt spo

radisk. Tre pingvina rter, adeliepingvin 

(Pl'goce/is ode/iae). rin gp ingvin (PYKO

ce/i.1 wlIarclica ) og gulltopp-pin gvin ( Eu

dl'pl('s chl'1'sO/Oflhus ) hekker (hovedsake

li g på Larsøya og Westw1I1dstranda (Ny

rø ysa ). 


F ullstendi ge bestandsoversikter mang
ler, men observasjoner fra Nyrøysa i 1958 
(Heintz 1962 elter SoUanik), ka n muli
gens illust rere del innbyrdes mengdefor
ho ld et. ( nevnte område ble det registrert 
680- 800 ringpingviner. 150 gulltopp
pIngviner og 56 adeliepingviner. 

Særlig tallrik er den sølvgrå petreIlen 
(Fu/mams g/ocia/oidcs ) som ifø lge 
Lunde (1965) forekommer i ti-tusener. 
Andre hekkefugler er kappdue (Daplo 
capt'l1sis). storjo (Ca lhaI'llC/(f skua), 
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Bouvetøya seil Fa sørvest . Ved Norges fredning uv dennc øya er el (IV Jordens 
IIICSl iso/a tc og uberørlC okos)'slcmer sik ret jin· ellertidcl1. Foto T.S. W in.mes/ Norsk 
Po/arinslillllt. 

VITEN O 
snøpetrell ( Pagodromo nivea ) og en ter

GI:neart ( Srel'l1a virlara ) . 
Sporadisk forekommer blå albatross 

urøn, opprinnel ig natur er i ferd med å verte traktatland, blir søkelyset mer og(Phoebetria sp.), stinker (Macronectes 
bli en av jordens mangel va rer. Dette gjel mer rettet mot øyene i de su b-antarkti ske gigant eus) , iskappdue (Tha/assoiCCl 011

rbl<der ikke minst øysa mfunnene, som de farvann. De biologiske systemene påtareliea) , Wilsons havsva le ( Gceaniles 
neste steder er drastisk omformet ved ko mange av disse øyene, har på grunn av sinoeeanicus ) , svartbuket sto rmsvale (Fre
lonisering og menneskelige inngrep. lange isolasjon, utviklet helt spesielle sægeila lropica) og blå petrell ( Hu/obaena 

Med sin så rbarhet , si n spesielle egen regenheter. Hvo r lite motstandsdy ktige caeru/ea) . 
verdi og betydning som vitenskapelige re de er overfor menneskeli ge inngrep, vid
feranseområder er bevaringen av jordens ner dessverre forholdene på mange avDe fredningsbestemmelsene 
siste, urørte øyer og øygrupper idag en dem, så alt for godt om. som nå er gjort gjeldende for reserva tet AV BREDO BER NTSEN betydningsfull internasjona l naturvern Under et SCAR-sym posium om antBouvetøya tar ikke bare sikte på å gi dy
oppgave. Dette gjelder også i de antark arki sk økologi i Cambridge, 1968, blerelivet og den sparsomme lav-vegetasjo
tiske og sub-antarktiske farvann. Fred behovet 1'0 '· vern av de gjenvæ rende, nen beskyttelse. Bestemmelsene omfat ter 
ningen av Bouvetøya er også i pakt med urørte, sub-anta rktiske øyene særlig un Roma-k lubben «The Club of Rome» idet kon fredning av hele øya som et en hetlig livs

derstreket. er en gruppe ledende økonomer,det internasjonalt aksepterte grunnsyn at KreIIser fmiljø . In gen anl egg, bygninger e. I. kan planleggere og forretningsfolk som beplantc- og dyrelivet på de antarktiske På denne bakgrun n framstår Norges og befolleta bl eres der uten særskilt tilla telse fra de gynte sitt arbeid med å drøfte senlandområdene representere r særlig verne fredning av Bouvetøya ikke som noen uten at (norske myndigheter. Videre er ilandfø tra le samfunnsproblemer i 1968 elterverdige og uerstauelige naturdokumen kuriosi tet , men som et eksempel med matmanfring av fremmede dyrearter forbudt , og 
ter. Etter at det nå er enighet om for krav på internasjonal interesse. Frednin initati v av den ita lienske økonomen Au legger m 

det er iverksatt bestemmelser for å hindre 
holdsvis effektive naturvernbestemmel gen er et bidrag til arbeidet med å bevare reli o Peteei, tidligere leder for Oli ve tti og slett l 

a lle former fo r forsøpling og forurens
ser for selve Antarktis mellom de invol- jo rdens siste. urørte øy-systemer. konsernet. Med en donasjon fra «Stiftung sta bi li ser 

ning som ka n være til skade for øya og de Volksl"agensv1ek» søkte man til USA l'or skal slirfl biologiske systemene som eksisterer på Referanser. å undersøke hva som vil skje i tiden frem Det er 
denne ensomme utposten. Bestemmel Hein tz, N. 1962: Nyere iakttagelser over fuglelivet på Bou over om utviklingen mr l'ortsette 50111 til keI' opps
sene tar m. a. o . sikte på at dette biolo vetøya. 

nii . Jay Fo rres ter ved Massachusetts In seg når,
giske systemet, ska pt under lang tids iso Nursk Polarins I. A rb. 1962: 163-164. stitute o" Techno logy tikk i oppd rag P,l den viten
lasjon, fortsatt skal kunne eksistere uten Holgersen, H. 1960: Fugl i norske biland. 2. Bouvetøya. ED B-basis ,1 søke å løse oppgaven . poeng i
menneskelige inngrep. Slerna4(1): 1- 9. (Nordmannen Jø rgen Runders har vært denne a, 

Lunde, T. 1965 : Fra et besøk på Bouvetøya. en av med hjelperne til Fo rrester .) noen ny ttBetydningen. Norsk Polarins l. A rb. 1963: 197-203. Fors kn ingsprosjektet som Peeeei en klar 1'/
Mange vil kanskje spørre hvilken hensikt Olstad , O. 1929 : T rekk fra syd ishavets· dyreliv. mente det var viktig å få utredet fikk na v ger salt fr
det har å frede en nediset klippeøy der Norsk Geog. Tidsskr. 2 : 511-534. net «The Limits to Growth» . Det publi skere ha r 
mennesker så ål si a ldri, setter s ine ben. Winsnes, T. S. 1966 :. Besøk på Bouvetøya i· 1958 og 1966. serte resultat et av prosjektet som utkom lil å ta t

I den forbiooelse må vi huske på at Norsk PoiarinsI. A rb. 1965: 143- 149. iå r (1972) har va kt internasjonal opps ikt minst G c. 
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I Norges ji"edning av denne øya er el av Jori/ens 
lemer sikrelFn dlNlidel7 FolO T.S. Wil1sl1('sj Norsk 
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verte traktatland, blir søkelyset mer og 
mer retlet mot øyene i de sub-antarkt iske 
farvann. De biologiske systemene pfI 
mange av disse øyene, har på grunn av sin 
lange isolasjon, utviklet helt spesielle sæ
regenheter. Hvor lite motstandsdyktige 
de er overfor menneskelige inngrep, vid
ner dessverre forholdene på mange av 
dem. så alt for godt om. 

Under et SCAR-symposi um om ant
mkisk øko logi i Cambridge, 1968. ble 
behovet for vern av de gjen væ rende, 
urørte, sub-antarktiske øyene særlig un
derstreket. 

På denne bakgrunn framstår Norges 
fredning av Bouvetøya ikke som noen 
kuriositet , men som et eksempel med 
krav på internasjonal interesse. Frednin
gen er et bidrag til arbeidet med å beva re 
jordens siste, urørte øy-sys temer. 

Nyere iakttagelser over fuglelivet på Bou

vetøya. 

Norsk Polari;nsl. Arb. 1962: 163-164. 

Fugl i nors ke biland. 2. Bouvetøya. 

Slerna4( 1): 1- 9. 
Fra et besøk på Bouvetøya. 

Norsk PolarinsI. A rb. 1963: 197-203. 

Trekk fra sydishruvets;dyreliv. 

Norsk Geog. Tidsskr. 2: SI 1-534. 

Besøk på Bouvetøyru i; 1958 og 1966. 

Norsk Pola-rins/. Arb. 1965: 143- 149. 
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AV BREDO BERNTS EN 

Roma-klubben «The Club of Rome» 
er en gruppe ledende økonomer, 

planleggere og forretningsfolk som be
gynte sitt arbeid med å drøfte sen
trale samfun nspro blemer i 1968 elter 
initativ av den italienske økonomen Au
rel io Petcei, tidli gere leder ror Oli vetti
konsernet. Med en donaSjon fra «Stil"tung 
Volksl'lagensl'lek» søkte man til USA for 
,\ undersøke hva som vil skje i tiden frem
ove r om utviklin ge n !'år fortsette so m til 
nå. Jay Fon'ester ved Massachusetts In
stitute of Technology ('ikk i oppdrag pt, 
EDB-basis ti søke [\ løse oppgaven. 
(Nordmannen Jørgen Runders har v,crt 
en av medhjelperne til Fon'ester) 

Forskningsprosjektet som Peccei 
mente det va r viktig å rå utredet fikk nav
net «The Limits to Growth». Det publi
serte resul tatet av prosjektet som utkom 
iår (1972) har va kt intern<lsjonal oppsikt 

L'f. FOkl ,\G 

idet konklusjonen klart er <lt det finnes 
grenser for hvor langl den økonomiske 
og befolkningsmessige vekst kan tilla les 
ut en at en kalastrofe vi l inntreffe fordi 
matmangel oppstår, forurensninger øde
legger miljøet eller fordi ress ursene rett 
og slett tar slutt. Vekst- og befolknin gs 
stabilisering er eneste løsningen om vi 
skal slippe nære fremtidige katastrofer. 

Det er særs gledelig at ad varslene vek
ker oppsikt .- men man må også spørre 
seg når myndighetene ska l hondle eller 
den vilen vi nå sitter inne med. Et vikt ig 
poeng i denn e sammenheng er det at 
denn e ad varsel langtfra representerer 
noen nytenkning, men mere kommer som 
en kl ar l'i!lNI:!ø ring av tanker og slutnin
ger sa tt frem tidligere. Mange seriøse fo r
skere har tidligere søkt ti rå menneskene 
til å ta til vettet, ulen særlig hell. Ikke 
minst Georg BOI;ff,st r ijm bor nevnes. Hans 

!Hl/'. ""--"'-,...,........... '-..... 

bøker «Mat for milja rder» ( 1962), 
«Granse r for vår tillvaro» (1964) og 
<<Yaridens mat» (1968) - alle oversalt til 
norsk - har vært skjeIIset tende med de 
krav vitenskapsmannen har kommelmed 
om al menneskene må f~ av seg skylap
pene og handle. Hva ikke s~ mange idag 
vet, men som vi her ønsker å f~ slått fa st 
er at de virkelige pionertankene ble frem
satt allerede like etter kri gen. Forfatteren 
Fairrield Osborn er en av dem som tid
ligst var ute for å få menneskene til å 
endre kurs. Ha ns bøker «Our plundered 
Planet» (Boston 1948) og «The Limits of 
the Earth» (Boston 1953) er klassikere 
som burde ha vært obligatori sk lesning 
for samfunnsplanleggere, leknologer, 
bed riftsledere og politikere. En annen 
pioner er William Vogt, spesielt med bo
ken «Road to Survival» som kom ut sam
tidig med Osborns førs te (1948). En 
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nordmanll bør merke seg at den ble be
hørig anmeldt i en fire siders lederartik 
kel i Teknisk Ukeblad 21. april 1949: «En 
økologisk Jeremias» av ingen ringere enn 
Geo rg Brochm{{l1l1. I «Road to Survival» 
spådde Vogt - som da var sjef for den 
panamerikanske unions avdeling for na
tu rbeva ring - en verdensomfattende ka
tas trofe om en ikke snudde 0 111 i tide. Det 
va r på grunnlag av mod erne økologisk 
tenkning ( I) forEmeren kom til den kon
klusjon at det målle en drastisk nytenk
ning til 0111 en skulle få utvik lingen inn i 
et nytt og bedre spor. Rovdrift og gal 
bruk av teknikken har ført helt ga lt av
sted hevdet Vogt, ved siden aven uheldig 
befolkningsø kning. Hvis ikke sta tene en
dret kursen i tide - i retning av stabilise
ring istedenfor vekst - fryktet han en ver
densomfattende. ka tast rofa I kon kurs. 
Vogts katastrofeteori ble av enkelte 
våk ne mennesker, som Brochmann her 
hjemme, tatt ad notam, men Sn,l[\ ble 
tragisk nok - han s og andres advarsler 
glemt eller fortrengt aven bastant t'rem
sk ri lIsopt imisme. 

Senere er alts,l disse tankene latl opp 
nere ga nger og har nå gitt som resu ltat 
«The Limits to Growth» _. «Vekstens 
grenser». Delte grundige og interessante 
arbeidet hvor øko logi sk tenkning og mo
dern e datateknikk er brukt sammen gir et 
utmerket resultat til innsikt for dem som 
ønskerå vile i hvilken retning utviklingen 
gå r. Svaret er utvetydig: sultende men 
neskemasser, sykdommer, ødeleggelse av 
klodens sist e ress urser og enorme fOfl1

ren sninger. N~l r skal det /1111/(//('.\" like 
utvetydig for å få utviklingen i en annen 
og riktigere retning') Man mr h{lpe at 
Stockholmskonferansen har gitt støtet til 
en rad ikal kursend rin g. !'a 

MER Å VITE OM 
NATURVERN! 

De første hefte ne i Norges Naturvernforbunds nye bokserie fore ligger nå: 

BREDO BERNTSEN : LITTERATUR OM NATUR 
En omfattende bibliografi over naturvernlitteratu r. 
Dette er selve kilden til kildene for foredragsholdere , naturvern
skribenter og alle som vil skaffe seg allsidig or ientering om natur- og 
miljøvern 1 

96 sider. Fo rmat A 5. Pris kr. 16,-. 

ODDVAR SKRE: SUR NEDBØR 
En grundig innføring i de alvor lige problemene i forbindelse med 
svovelholdig røykulslipp, om årsakene og om virkningene på bio
logisk produksjon. For alle som mener at naturvernopinionen må 
bygge på kunnskap om problemene I 

50 sider. Format A 5. Pris kr. 13,- . 

Til Norges Naturvern forbund , Akersgl. 63, Postboks 8268, Hammersborg, Oslo I. 

Postgiro nr . 9460. Bankgiro nr. 6001.05 .70835 . 

Jeg bestiller med dette: 


eks. av B. Berntsen: Litteratur 0111 natur i, kr . 16. ' , til s. kr. 

eks. av O. Skre : SUl' nedbør il kr. 13,-· . [i ls. kr. 


Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Beløpe1 kr. sendes vedlag1 i sjekk/sendes sam tidi g [lr . bankgiro/[lost
giro/postanvisning (stryk det som ikke passer). 

Publikasjonene bes send1 i oppk rav . 

NB' Ved oppkravsbesti lling kommer P0rlO og o[lpkravsgebyr i lillegg. 
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NATURVERNFORBUNDET 
OG EF 

På Norges Naturvernforbunds representantskapsmøte på Bolkesjø 
5. og 6. mai i år, ble det besluttet å søke utgitt et spesialnummer 

av «Norsk Natur» med stoff til belysning av natur- og miljøvern

problemene i relasjon til norsk medlemsskap i EF. 

Representantskapet ønsket ikke å ta stilling til eller drøfte 

spørsmålet for eller mot norsk medlemsskap i De europeiske fellesskap, 

men det var bred enighet om å gi tidsskriftets lesere en innføring 

i det viktigste materiale som foreligger på området. 

Fra representantskapets side var det en klar forutsetning at 

«EF-nummeret» som helhet skulle fremtre som en nøytral publikasjon, 

der de to partenes syn skulle få tilnærmet samme spalteplass. 

Av praktiske grunner ha r det vært nødvendig å utgi EF-publikasjonen 

som en del av «Norsk Natur» nr. 3. Under det forberedende arbeide 

med publikasjonen har vi, bl.a. når det gjelder valg av forfattere, 

vært i kontakt med Europabevegelsen i Norge og Folkebevegelsen mot 

norsk medlemsskap i Fellesmarkedet. 


FRA STORTINGSMELDING 

MILJØPROBLEMER, 

OG FRITIDSMULIGH 


Begrepet levestandard har i de fleste eu
ropeiske land undergått en gjennomgri
pende revurdering i de senere år. Det er 
anerkjent i Norge, såvel som i andre land, 
at en ensidig økonomisk målsetting ikke 
lenger er tilstrekkelig i stater som allerede 
ha r oppnådd en høy materiell levestan
dard. Den høye materielle levestandard 
og de store befolkningskonsentrasj oner 
har hittil ført til belastninger på miljøet. 
Miljøvern er derfor ikke bare en kamp 
mot forurensninger , men et arbeid for et 
samfunn med høy livsstandard i videste 
forstand. 

Forurensningene stanser ikke ved 
grensene, og et internasjonalt samarbeid 
er derfor nødvendig for at kampen mot 
forurensninger skal bli effektiv. Havforu
rensning er særlig alvorlig, siden havene 
er den endelige mottaker for de fleste ut
slipp til luft , elver og innsjøer. 

Mange av milJø- og forurensningspro
blemene kan bare løses gjennom et [or
pliktendeinternasjonaltsamarbeid. Føret 
effektivt globalt samarbeid er etablert, vil 
det være naturlig å bygge på regiona le or
ganisasjoner. Det henger også sammen 
med det forhold at mange av problemene 
er regionale. For EF-landene fremstår 
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FRA STORTINGSMELDINGEN OM NORGES TILSLUTNING TIL EF 


MILJØPROBLEMER, NATURVERN 
OG FRITIDSMULIGHETER 

Begrepet levestandard ha r i de fleste eu
ropeiske land undergått en gjennomgri
pende revurdering i de senere år. Det er 
anerkjent i Norge, såvel som i andre land, 
at en ensidig økonomisk målsetting ikke 
\enger er tilstrekkelig i stater som allerede 
har oppnådd en høy materiell levestan
dard. Den høye materielle levestandard 
og de store befolkningskonsentrasjoner 
har hittil ført til belastninger på miljøet. 
Miljøvern er derfor ikke bare en kamp 
mot forurensninger, men el arbeid for el 
samfunn med høy livsstandard i videste 
forstand. 

Forurensningene stanser ikke ved 
grensene, og et internasjonalt samarbeid 
er derfor nødvendig for at kampen mot 
forurensninger skal bli effektiv. Havforu
rensning er særlig alvorlig, siden havene 
er den endelige mottaker for de fleste ut
slipp til luft, elverog innsjøer. 

Mange av miljø- og forurensningspro
blemene kan bare løses gjennom et for
pliktende internasjonaltsamarbeid. Før et 
effektivt globalt samarbeid er etablert, vil 
det være naturlig å bygge på regionale or
ganisasjoner. Det henger også sammen 
med det forhold at mange av problemene 
er regionale. For EF-landene fremstår 

Fellesskapet som en naturlig enhet for en 
fremtidig samordning aven rekke miljø
tiltak. Det utvidede EF vil omfatte de 
fleste industrialiserte land i Europa. 

Miljøverntiltak krever ofte betydelige 
investeringer, såvel fra det offentlige som 
fra næringslivets side. Det vil dermed bli 
en kostnadskrevende faktor for nærings
livet og således påvirke dets konkurran
seevne i forhold til nærings livet i andre 
land. Det er derfor av sentral betydning 
at det oppnås enighet landene imellom 
om en koordinert innsats for bedre miljø
beskytteise, samtidig som konkurran
seevnen over landegrensene ikke forsky
ves. Sl1m{1rheidet i EF har en slik tyngde 
{1t del ~ir ell rimelig garanti mot slik kon
kurra nseforvrid n ing. 

For Norges vedkommende er det av 
flere grunner nødvendig a t bl. a. luftforu
rensningsproblemene blir løst i europeisk 
sammenheng. Nedfall av sur eller foru
renset nedbør i form av snø eller regn er 
kanskje et av de mest alvorlige forurens
ningsproblemer i Norge. Problemet skyl
des i det alt vesentlige utslipp til luft fra 
kilder utenfor Norge, og det er sterke in
dikasjoner på at denne forurensning 
kommer fra kilder i Sentral-Europa og 

Storbritannia. Problemet er særlig alvor
li g for Norge fordi jordbunnen i motset
ning til i Storbritannia og store områder 
av Kontinental-Europa, har lite basiske 
materialer. Det er ba re gjennom et for
pliktende internasjonalt samarbeid at 
man kan påvirke utviklingen i retning av 
å få satt i verk tiltak mot disse foruren
sende utslipp i Europa. 

Miljøvernspørsmå let er i de senere år 
gitt høy prioritet i de enkelte EF-land. 
Roma-trakta ten inneholder ingen spe
sielle bestemmelser om miljøvern, men 
det er på det rene at traktaten kan anven
des som hjemmel for bestemmelser om 
tiltak mot f. eks. forurensninger. Det som 
eksisterer av regler og bestemmelser på 
miljøvern- og forurensningsområdet in
nenfor EF er i all vesentlig nasjonale til
tak, truffet av de enkelte medlemsland. I 
den senere tid pågår det en reorganisering 
og koordinerig av miljøvernarbeidet i 
EF-landene. Flere av disse land har om
fattende bestemmelser for natur- og mil
jøvern, og noen av dem har også oppret
tet egne miljøverndepartementer. 

Ønsket om å gi miljøvernspørsmålene 
en sentra l plass innen EF er kommet 
klart lil uttrykk. og KOJl1l1Jisjonen har 
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tatt initiativ for bl. a. å komme i gang 
med løsningen av konkrete miljøproble
mer. Kommisjonen fremla i juli 1971 en 
samlet miljøplan for Fellesskapet der det 
går fram at såvel Kommisjonen som de 
enkelte medlemsland må ofre større opp
merksomhet på de kvalitative sider ved 
den teknologiske utvikling, integrering 
av økologiske faktorer i økonomiske be
slutninger, akseptering av de økono
miske ofre som er nødvendig for å be
kjempe forurensinger, og tilpasning av 
eksisterende institusjoner med sikte på å 
behandle og løse problemer som måtte 
overskride tradisjonelle politiske og øko
nomiske grenselinjer. Handlingspro
grammet omfatter følgende punkter: 

- Innføring av felles bestemmelser ret
tet mot helseskadelige forurensinger. 

- Koordinert miljøforskning. 
- Koordinert registrering av forurens

ninger. 
- Beskyttelse av naturressurser og na

turområder. 
- Støtte til regionale tiltak mot foru

rensinger. 
- Opprettelse av europeisk miljøinsti

tutt. 
- Koordinert deltakelse i mer omfat

tende internasjonalt samarbeid om miljø
vernspørsmå l. 

Kommisjonen avventer for tiden med
lemslandenes kommentarer til planen. Ut 
fra norske interesser synes programmet å 
gi et godt utgangspunkt for samarbeid in
nen EF om behandling av miljøproble
mene. Det blir lagt vekt på at Fellesska
pene på regional basis vil kunne bidra til 
å påskynde iverksettelsen av samordnede 
og dermed mer effektive miljøverntiltak. 
Gjennom Fellesskapene vil det også være 
mulig at saksområdet blir tatt i betrakt

ning ved utformingen av den økonomiske 
politikk, særlig industripolitikken. 

I Kommisjonens plan blir det pekt på 
at de eksisterende traktatbestemmelser 
ikke gir EFs organer tilstrekkelig hjem
mel til å gjennomføre et slikt program. 
Behovet for et forpliktende internasjon
alt samarbeid om miljøvernspørsmål til
sier at det fra norsk side gis støtte til ar
beidet med å gi EFs organer særskilt 
myndighet på omforente områder av mil
jøvernpolitikken og det blir lagt vekt på 
at EF har større politisk tyngde enn øv
rige internasjonale organisasjoner. 

Som et eksempel på miljøverntiltak 
som er under aktiv drøfting i EF er å re
dusere eller fjerne skadevirkningene av 
avløpsgassene fra bilmotorer. Fra tysk 
side tar man sikte på å gjøre dette ved å 
redusere blyinnholdet i bensinen. Eksper
ter fra andre land anser imidlertid at en 
reduksjon av blyinnholdet vil kunne 
medføre, dersom man ønsker å bevare 
bensinens nåværende egenskaper, en øk
ning av andre tilsettingsstoffer og en øk
ning av avløpsgassenes giftighet. Kom
misjonen er innstilt på å nytte alle midler 
til dens rådighet for at effektive tiltak 
vedtas på fellesskapsplan så raskt som 
mulig. Etter Kommisjonens syn bør en 
rasjonell politikk på dette særlige område 
bestå i at man treffer de nødvendige sam
ordnede beskyttelsestiltak for å unngå 
ulikhet i lovgivningen og administrative 
bestemmelser mellom medlemslandene, 
samtidig som man snarest mulig gjennom 
forskning søker å fylle de hull som er til
stede i kunnskapene på dette område. 

Fellesskapet har allerede tatt initiativ 
til et samarbeid med andre europeiske 
land på visse områder. l dette samarbeid 
deltar Norge foreløpig i to forsknings

prosjekter. Det ene vedrører avløpsvann 
og kloakkslam, og det andre påvisning av 
mikroforurensinger i vann. 

På enkelte begrensede områder er det 
allerede etablert visse former for miljø
vernsamarbeid innen Fellesskapet. Innen 
EURATOM er det f. eks. iverksatt felles 
bestemmelser vedrørende beskyttelse 
mot radioaktiv stråling. Innen EKSF er 
det iverksatt regulering vedrørende be
skyttelse av arbeidstakernes helse mot 
gasser og partikler. 

Deltakelse i Fellesskapene fører ikke 
med seg at medlemslandene blir avskåret 
fra å iverksette nasjonal miljøvernpoli
tikk . Norge vil kunne beholde det eksiste
rende lovverk. f. eks. 

- Lov av 1971 om planlegging i strand
områder og som forbyr bygging nær
mere kystlinjen enn 100 meter. 

- Naturvernloven av 1970 om beva
ring og forurensning av naturen. 

- Lov av 1970 om begrensning av ad
gangen til bruk av fyringsolje m. v. 

- Bygningsloven av 1965 om bestem
melser for general- og regionalplanleg
gmg. 

- Plantevern loven av 1963. 
- Naboloven av 1961 som ved konse

sjonsbestemmelser dekker alvorlige for
mer for luftforurensning fra industri. 

- Vassdragsloven av 1940 som bl. a. 
inneholder konsesjonsbestemmelser ved
rørende bruken av landets vannkraftres
surser. 

Flere norske konsesjonslover, f. eks. 
de som gjelder erverv av skog-, jord-, 
fjell- og myrområder, praktiseres i dag 
stort sett slik at søkerens statsborgerskap 
er uten betydning. Erverv av hyttetomter 
o. l. for fritidsformål som ikke skjer i næ
ringsøyemed omfattes ikke av Roma-

FRA FOLKEBEVEGELSENS 

MILJ0- OG NATURVI 

Forord 
Natur- og miljøvern må i dag sees i et 
langt videre perspektiv enn det som hittil 
har vært vanlig. Man har inntil nylig be
traktet det fortrinnsvis som et spørsmål 
om å verne (frede) vakker natur, men det 
som kreves i dag er en radikal utvidelse 
av dette vern til den natur og det miljø vi 
stadig ferdes i. Derved kommer natur- og 
miljøvern imidlertid til også å omfatte 
alle de økonomisk e, poliliske og andre 
faktorer som virker inn på denne natur 
og dette miljø. Natur- og miljøvernspørs
målet berører således en rekke sektorer 

traktaten. De til enhver tid gjeldende ge
nerelle konsesjonsbestemmelser kommer 
da uavkortet til anvendelse. De ovenfor 
nevnte konsesjonslover vil for øvrig bli 
foreslått erstattet aven ny lov om erverv 
av fast eiendom som er under forbere
delse i Land bruksdepartementet. 

Medlemskap i EF vil føre til at Norge 
kommer med i et samarbeid som gir mu
ligheter for effektiv samordning av miljø
verntiltak på regional basis. 

Den økonomiske utvikling i Norge vil 
i høy grad være avgjørende for i hvilken 
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prosjekter. Det ene vedrører avløpsvann 
og kloakkslam, og det andre påvisning av 
mikroforurensinger i vann. 

På enkelte begrensede -områder er det 
allerede etablert visse former for miljø
vernsamarbeid innen Fellesskapet. Innen 
EURATOM er det f. eks. iverksatt felles 
bestemmelser vedrørende beskyttelse 
mot radioaktiv stråling. Innen EKSF er 
det iverksatt regulering vedrørende be
skyttelse av arbeidstakernes helse mot 
gasser og partikler. 

Deltakelse i Fellesskapene fører ikke 
med seg at medlemslandene blir avskåret 
fra å iverksette nasjonal miljøvernpoli
tikk. Norge vil kunne beholde det eksiste
rende lovverk. f. eks. 

- Lov av 1971 om planlegging i strand
områder og som forbyr bygging nær
mere kystlinjen enn 100 meter. 

- Naturvernloven av 1970 om beva
ring og forurensning av naturen. 

- Lovav 1970 om begrensning a v ad
gangen til bruk av fyringsolje m. v. 

- Bygningsloven av 1965 om bestem
melser for general- og regionalplanleg
ging. 

- Plantevernloven av 1963. 
- Naboloven av 1961 som ved konse

sjonsbestemmelser dekker alvorlige for
mer for luftforurensning fra industri. 

- Vassdragsloven av 1940 som bl. a. 
inneholder konsesjonsbestemmelser ved
rørende bruken av landets vannkraftres
surser. 

Flere norske konsesjonslover, f. eks. 
de som gjelder erverv av skog-, jord-, 
fjell- og myrområder, praktiseres i dag 
stort sett slik at søkerens statsborgerskap 
er uten betydning. Erverv av hyttetomter 
o. l. for fritidsformål som ikke skjer i næ
ringsøyerned omfattes ikke av Roma-

FRA FOLKEBEVEGELSENS MOTMELDING 

MILJ0- OG NATURVERN 

Forord 
Natur- og miljøvern må i dag sees i et 
langt videre perspektiv enn det som hittil 
har vært vanlig. Man har inntil nylig be
traktet det fortrinnsvis som et spørsmål 
om å verne (frede) vakker natur, men det 
som kreves i dag er en radikal utvidelse 
av dette vern til den natur og det miljø vi 
stadig ferdes i. Derved kommer natur- og 
miljøvern imidlertid til også å omfatte 
alle de økonomiske, politiske og andre 
faktorer som virker inn på denne natur 
og dette miljø. Natur- og miljøvernspørs
målet berører således en rekke sektorer 

traktaten. De til enhver tid gjeldende ge
nerelle konsesjonsbestemmelser kommer 
da uavkortet til anvendelse. De ovenfor 
nevnte konsesjonslover vil for øvrig bli 
foreslått erstattet aven ny lov om erverv 
av fast eiendom som er under forbere
delse i Landbruksdepartementet. 

Medlemskap i EF vil føre til at Norge 
kommer med i et samarbeid som gir mu
ligheter for effektiv samordning av miljø
verntiltak på regional basis. 

Den ø konomiske utvikling i Norge vil 
i høy grad være avgjørende for i hvilken 

av vårt samfunnsliv, nasjonalt som inter
nasjonalt. 

En uttømmende behandling av hele 
dette problemkompleks ville selvsagt 
sprenge rammen for den foreliggende ut
redning, og vi må derfor begrense oss til 
en mer prinsipiell drøftelse av de viktigste 
sider ved det. Dessuten må vi ta den re
servasjon at det naturligvis ikke er noen 
gitt il kunne si hvordan utviklingen i en
keltheter vil komme til å bli i tiden frem
over, hverken innenfor eller utenfor EEC. 
Hva vi imidlertid kan gjøre er å peke på 
utviklingen og politisk pra ksis frem til i 

utstrekning kampen mot forurensnin
gene lykkes. Miljøvern koster i første 
rekke penger, da tekniske løsninger fin
nes for de fleste problemer. Fortsatt 
økonomisk vekst er derfor en forutset
ning for effektivt miljøvern i Norge, idel 
økonomisk vekst er nødvendig for å 
kunne skaffe til veie de midler som tren
ges for investeringer i miljøvern. Redu
sert vekst vil nødvendigvis få følger for 
evnen til å investere i miljøvern. En slik 
situasjon vil slille krav om koslnadsredu
serende tiltak . Spesielt eksportindustrien 

dag, og videre påpeke de tendenser som 
ligger i EEC's struktur og i filosofien bak 
organisasjonen, og som ikke minst kom
mer til uttrykk i dens planer for natur- og 
miljøvern. 

l. Miljø og natur - utviklingen og situasjo
nen i Norge i dag. 
Karakteristisk for situasjonen i vårt land 
i dag er en stadig økende konsentrasjon 
og urbanisering. Folk !lytter fra bygdene 
og småstedene inn til byer og vekstsentra. 
Denne prosessen er ikke av ny dato, idet 
det allerede fra midten av 1800-tallet har 

vil derfor ved å stå utenfor EF ha redu
serte muligheter for å kunne investere i 
miljøvernutstyr. 

Medlemskapet i EF vil føre til at 
Norge kommer i gang med en industriut
vikling i retning av mer avansert produk
sjon, d . v. s. så kalt intelligensindustri som 
er særpreget ved høy bearbeidelsesverdi 
og små forurensningsproblemer. Utvik
lingen aven slik industri, f.eks. innen 
elektronikk og instrumentindustri forut
setter et stormarked. 
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vært en økende overgang fra primærnæ
ringer til indust ri og tjenesteyting. Bøn
der og fiskere er blitt mer og mer avhen
gige a v byen og dens økonomi og har i 
stigende grad mistet den politiske kon
tro ll over sine tilpa sningsmuligheter. 
Arsaken til denne utvikling er de endrin
ger i ulike økonomiske sektorers betyd
ning som følge aven vedvarende øko
nomisk vekstprosess. 

Disse strukturendringene kommer til 
uttrykk dels som relati ve endringer i sys
selsettingsmuligheten i ulike sektorer og 
dels som endringer i de relative prisfor
ho ld eller bytteforhold mellom sekto
rene. 

De mest typiske strukturendringer 
som følge av den vedva rende økono
miske vekst vi har hatt de siste 100 år, er 
en betydelig red uksjon i sysselsettings

mulighetene i primærnæringene og en 
rask økning i sysselsettingsmulighetene i 
industri· og tjenesteytende sektorer. 
Samtidig har det skjedd et relativt prisfall 
på primærnæringenes prod ukter. 

Denne prosessen pågår fortsatt, samti
dig som også store deler av den eldre in
dustrien gjennomgår en ha rdhendt struk
turrasjonalisering. Arbeidskraften over
føres til mer «produktive» bedrifter eller 
industrier eller til tjenesteytingssektoren. 

Fra et miljøvernsynspunkt har denne 
utviklingen to viktige aspekter: på den 
ene side avfolknin g: av hygder og smås te
der , på den annen øken de press på tett
områder - og begge de le r representerer 
betydelige skadevirkninger. Det skjer en 
forsert utbygging av byene, f. eks. i form 
av miUø fiendtlige drabantbyer, som ofte 
savner de mest elementære sosiale institu -

SORTELAND 
Tidlig i vinter ble Sør-Norge 
dekket av grå-sorl sne, /or
årsaket av ned/al/ri'a Ruhr
industrien. 

-Er vi nå i Fellesmarkede t ? 
(<<Politiken» , København) 

sjoner, ell er i form av masse bilisme, med 
den s forurensning, støy og press på area
lene. Samtidig øker avstanden mellom ar
beidss ted og hjem, bl. a . som føl ge av bil
køene, og det kollektive transporttilbud 
blir i mange tilfelle dårligere. Selv om 
også fritiden øker, blir arbeidsd agen for 
noen grupper arbeidstakere som følge av 
dette like lang, likesom en stadig mer 
enerverende arbeidsd ag i teknifiser te jo b
ber o fte ska per en følelse av at man ba re 
er et lite hjul i et stort maskineri. Til dette 
bidrar da også den suksess ive økning av 
bedriftsstørrelsen, som gjør at den enkel
tes mulighet for å innvirke på og få en 
oversikt over sin egen arbeidssituasjon 
blir stadig mindre. 

På bygdene er vi vitne til den annen 
side av denne utviklingen, som imidlertid 
ikke har mindre miljøskadevirknin ger. 
Fraflyttingen øker, gårder og endog hele 
bygder legges øde, eller bare de gamle blir 
sittende igjen (forgubbingsprosessen). 
Mange må bryte opp fra sitt fortrolige, 
loka le miljø og omplantes. I byene mister 
de den form for lokal tilhørighet de 
hadde før , og blir isolert som indi vid er og 
familieenheter. 

Men denne utviklingen har ikke bare 
hatt skadevirkninger for de menneskelige 
miljøer, men også for na turen og dens 
ressurser. Ved den ø kende industrialise
rings- og urbaniseringstakt, får vi nemlig 
også en øketforurensningstakt, og el øket 
forbruk av ekstraktive ( ikke fornybare) 
ressurser samtidig med en dårligere utnyt
telse av de selvfornyel1de ressurser . Delte 
er et faktum, selv om også en primærnæ
ring som jordbruket i dag er blitt betyde
lig «indust ria lisert » i den fors tand at den 
bidrar til forurensning av va nn og jord 
(jfr . den ø ked e bruk av kunstgjødsel og 

pesticider). Jordbruket , såvel som fisk e 
og skogbruk er nemlig nærin ger som 
både i driftsmåte og bruk av ressurser 
baserer seg på n({{urens kretslujl !lg hu
lanse , mens det typiske for det meste av 
industrien er at den vesentlig bygger på 
bruk av endelige og ikke reproduse rbare 
naturressurser , som mineraler , kull , o lje 
o. s. v . 

Industrialiseringen og den dermed 
sammenhengend e nedbygging av pri
mærn æringene representerer så ledes også 
ø kologisk sett (hva angår forurensning 
og ressursbruk ) en skadelig utvikling, 
so m derfor må motvirkes og som mange 
mener helst må vendes. 

D etteer a ltså situasjonen og tendensen 
i vå rt eget land i dag, men tross alt er vi 
allikevel kommet adskillig k ortere i denne 
prosess enn de neste andre industriali
serte land (og i den forbindelse ikke minst 
England og de nu værende EEC-landene). 
Fremdeles har vi et forholdsvis desentra
lisert bosettingsmøn ster, våre byer er re
lativt små og vår kultur er ennå ganske 
mangfoldig, samtidig som vår natur på 
langt nær er så ødelagt av forurensning 
so m tilfellet er i de sto re industriland på 
kontinentet. M en det kan være et tids
spørsmå l når forholdene hos oss blir like 
ille som i de nevnte land. Og hvi s vi går 
inn i et integrert økonomisk samarbeide 
nettopp med disse landene - med en 
sterkt økende grad av industr iell og øko
nomisk mobilite t over landegrensen e 
slik som forholdet er i EEC, vil dette nød
vendigvis måtte virke akselererende på 
den uheldige utviklingen i vårt eget land: 
forsterke nedbyggingen av primærnærin
gene til fordel for industriutbygging, og 
ø ke avfolkningen i jordbru ks- og fisk eri
distrikten e med tilsvarende øket konsen t
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sjoner, eller i form av massebilisme, med 
dens forurensning, støy og press på area
lene. Samtidig øker avstanden mellom ar
beidssted og hjem, bl. a. som følge av bil
køene, og det kollektive transporttilbud 
blir i mange tilfelle dårligere. Selv om 
også fritiden øker, blir arbeidsdagen for 
noen grupper arbeidstakere som følge av 
dette like lan g, likesom en stadig mer 
e nerverende arbeidsdag i teknifiserte job
ber ofte ska per en fø lelse av at man bare 
er et lite hlUI i et stort maskineri. Til delte 
bid rar da også den s uksessive økning av 
bedriftsstørrelsen, som gjør at den enkel
tes mulighet for å innvirke på og få en 
oversikt over sin egen arbeidssituasjon 
blir stadig mindre. 

På bygdene er vi vitne til den annen 
s id e av denne utviklingen, som imidlertid 
ikke har mindre miljøskadevirkninger. 
Fraflyttingen øker, gårder og endog hele 
bygder legges ød e, eller bare de gam le blir 
sittende igjen (forgubbingsprosessen). 
Mange må bryte opp fra silt fortrolige, 
lokale miljø og omplantes. J byene mister 
de den form for loka l tilhørighet de 
hadd e før, og blir isolert som individer og 
familieenheter. 

M en denne utviklingen har ikke bare 
hatt skadevirkninger for de menneskelige 
miljøer, men også for na turen og dens 
ressurser. Ved den økende industri al ise
rings- og urbaniserings takt, får vi nemlig 
også en økel forurensnings/akt, og el øket 
fOrbruk av eks/rak/ive (ikke fornybare) 
ressurser sa mtidig med en dårligere Ulny/
/else av de se/vfornyende ressurser. D ette 
er et fakt um, selv om også en primærnæ
ring som jordbruket i dag er blitt betyde
lig «indust rialisert» i den forstan d at den 
bidrar til foruren sn ing av vann og jord 
(jfr. den økede bruk av kunstgjødsel og 

pesticider). Jordbruket, såvel som fiske 
og skogbruk er nem lig næringer som 
både i driftsmåte og bruk av ressurser 
baserer seg på na/urel1.1' kr('I.l/o/' og hu
lanse, mens det typiske for det meste av 
indu strien er at den vesentlig bygger på 
bruk av endelige og ikke reprodu serbare 
naturressurser, som mineraler , kull , o lje 
o. s. v. 

Industrialiseringen og den dermed 
sammenhengende nedbygging av pri
mærnæringene representerer så ledes også 
økologisk sett (hva angå r forurensn ing 
og ressursbruk) en skadelig utvikling, 
som derfor må motvirkes og som mange 
mener helst må vendes. 

D ette er a ltså situasjonen og tend ensen 
i vå rt eget land i dag, men tross alt er vi 
allikevel kommet adskillig kortere i denne 
prosess enn de neste and re industria li
serte land (og i den forbindelse ikke minst 
England og de nuværende EEC-landene). 
Fremdeles har vi et forholdsvis desentra
lisert boseltingsmønster, våre byer er re
lati vt små og vår kultur er ennå ganske 
man gfo ldig, samtidig som vår natur på 
langt nær er så ødelagt av forurensning 
som tilfellet er i de store industriland på 
ko ntinentet. Men det kan være et tids
spørsmå l når forholdene hos oss blir like 
ille som i de nevnte land. Og hvis vi går 
inn i et integrert økonomisk samarbeid e 
nettopp med disse landene - med en 
sterkt ø kend e grad av indust riell og øko
nomisk mobilitet over landegrensene -
slik som forholdet er i EEC, vil dette nød
vendigvis måtte virke akselererend e på 
den uheldige utviklingen i vårt eget land: 
forsterke nedbyggingen av primærnærin
gene til fordel for industriutbyggin g, og 
ø ke avfolkningen i jordbruks- og fiskeri
distrikt ene med tilsvarende ø ket kon sent

rasjon av bosetting  med de skildevirk
ninger detle har for biide nalur, ress urser 
og de menneskelige mi ljøe r. 

2. Natur og miljø i det større perspektiv. 
D et er imidlertid i dag i a ller høyes te grad 
påkrevet å utvide perspektivet når det 
gjelder nat ur og miljøspørsmålene, ut 
over vårt eget land. D et a ller mest påtren
gend e pro blem i denn e for bindelse er at 
vi står overfor muli gheten aven ødeleg
gelse av natur og miljø i globalt perspek
tiv - en verdensomspennende økologisk 
krise eller endog katastrofe. Det er såle
des en utbredt oppfatn ing blant biologer 
at den store hungerkatastrofe ikke ligger 
fjern ere inn i fremtid en enn ca. 50 å r, selv 
om vi gjør drastiske endringer i jord
bruksprod uksjon , forskning og planleg
gll1g. 

Hvis forurensn ingen fortsetter l 

samme tempo som i dag, vil alt dyreliv av 
betydning dø ut, jo rdsmo nnet vil bli t il
fø rt så store mengder giftstoffer a t de 
øk()I ()~iske svstemer ødelegges. luften vil 
bli S~l I'tlrUrCllset <1t levealderen synker be
traktelig, og va nnet så forurenset (av kje
mikalier) at det blir ubrukelig som drik
kevann, o. s. v., o. s. v. Eksemplene kan 
lett forfleres, og de viser a lle det samme: 
en uba lansert, kortsikt ig utnyttelse av 
ressursene slå r tilbake også på mennes
kene selv, på len gre s ik l. 

Inntil i dag  og der er fremdeles ingen 
synderlig forandring å spo re i den her
skende politikk - har vi levet som om klo
dens ressurser var uendelige, og som om 
avfallet efter vår produksjon var uproble
matisk. Begrepet økologi er først ganske 
nylig overhodet kommet inn i debatten. 
Menn eskene har gan ske bekymringsløst 
forrykk et balansen i naturen for å oppnå 

kortsiktig vinning. Som den amerikanske 
økonomen Boulding uttrykker det , har vi 
praktisert en slags «cowboy-økonomi», 
der det stadig er mer å ta av, mens vår 
klode i virkeligheten er å sa mmen ligne 
med et «romsk ip>l, med ga nske bestemte 
og begrensede ressurser, som det derfor 
må husholderes varsomt med. 

3. Hvilken politikk og organisasjon tren
ger vi for å snu utviklingen'! 
D et spørsmå l vi da må sti lle er hvordan vi 
skal innrette vår politikk og samfunnsord
ning for å fremme en øko logisk og miljø
messig annen og bedre utvikling, enn den 
vi har beskrevet ovenfor, og som er en 
følgeavden herskende po litikk. På denne 
bakgrunn må vi så vurdere om EEC som 
organisasjon kan tilfredsst ille en slik mål
setting. 

D et krav som nu først og fremst må 
stilles til en fremtidsrettet politikk og 
samfunnsorganisasjon i dag, er at det ut
formes en økonomi hvo r uttaket av de 
ikke rerroduserbare ressurser (som olje, 
mineraler etc.) minlll1 a li seres, samtid ig 
som de selvfo rn yende ress urser tas mest 
mulig i bruk. En slik økonomi innebære
rer da bl. a. en omlegning av næringspoli
tikken , fra en orientering mot sekundær
næringene (industri) til en rehabilitering 
og videre utbygging av primærnæringene. 
D et betones da også med økende styrke 
fra økologer og økonomer verden over, 
at det må skje en slik næringspolitisk om
vurd er in g. 

I en rapport fra Massachusetts Insti
tute of Technology ifjor fremholdes det 
således at «man må gå inn for en priorite
ring av næringsmiddelproduksjonen og 
en red uksjon av behovet for og bruken av 
ind ustriprodukter» . 
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må være en trinn vis oppbygging, f. eks . Men, 
Men også foruren sningsprobl emene som vi vet, p~ toppen av næringskjeden. hvor derved også den ø kologiske sam fra familien t il grenda, kommunen , fylket bare i l 

gjør en omlegning av vå r politikk og øko D et vil si at de skadelige sto ffene, som menheng trer i bakgrunnen. Eksempler og sta ten og de problemer som er av in slett ikk 
nomi høyst på krevet. Allerede proble ikke er nedbrytba re , og derfor adderes på detsiste frembyr vår tids industrisam terstatligart. spektiv 
mene med å hindre forurensende utslipp i opp ledd for ledd , nå r et høydepunkt i det funn og de store sta ter og byer. De mo Det er a ltså her bare ta le om visse be beidsdel 
luft og vann vil således medføre radika le siste ledd, menn esket. Og skadevirknin derne metro poler er således intet mindre stemte og avgrensed e problemer som ma tva re 
forandringer i så henseende, nå r det gjel gene rammer allerede vå re ba rn, idet enn økologiske forstoppelser i kjempe ikke kan løses ba re i de mindre en heter, sursutny 
der ønskeligheten og lønnsomheten av stoffene overføres gjennom svangerskap format, samtidig som deres splittede mil og ikke om større tota le enh eter efter selv/om) 
visse næringer og produksjoner i fo rhold og morsmelk. jøer er notorisk menneskefiendtlige, noe møns ter av de små. Når det f. eks. gjelder gere enn 
til andre. Men enda mer betyr det at det F o rurensningene er så ledes ikke bare som bl. a. kan avleses i statistikken over d e pro blemer som må løses på det inter overhod 

ikke bare dreier seg om å hindre utslipp, et spørsmå l om uren luft og urent vann, psykiske lid elser og k riminali tet. nasjonale plan er det ikke tale om noen jordbrul 

men også om ei bringe avfallsstoffer til men de stiller oss overfor problemet om å Den store, motsatt den mindre enhet , overnasjona l «s tyring», om «overnasjon skjer er ( 

bake ti/naturens kretsløp slik at det ikke kontrollere forurensningsutslippene med er altså både miljø messig og økologisk a le» organer, men om samarbeide på be søkonor 

oppstår økologiske forstoppelser. Klo henblikk på en mest mulig tilba kefø ring mindre heldig. Den representerer kon stemte områder om spesifikke proble disse res 

akksystemene i våre storbyer, gifttøm av forbrukte stoffer til nat urens kretsløp. sentrasjonen og sentra liseringen , ikke de mer, mell om selvstendige stater, likesom gen. l E 

ningen i havet og de radioaktive avfall Og løsningen av det st iller oss igjen over sentrali seringen , som er nødvendig for sa marbeidet i den enkelte stat må baseres «null -on 

stoffer sier noe om hvilke dimensjoner for en omlegning av produksjon og næ menneskeli g oversikt, kontakt og trivsel. på grupper og selvstendige individer. Nå r ( 

disse problemene har. ringer, d. v. s. av økon omi og politikk. l den mindre enhet vil mennesket være Denne miljømessig og økologisk be beidsdel 

rdenne forbindelse skal vi jo også være Vi ser al tså: både nå r det gjelder res mer meddeltagende i det sosiale li v, i den grunn ede modell representerer a ltså det levestan 

klar over betydningen av del fo rhold at surs og forurensn in gsproblemene, må store enhet blir det lett fremmed gjort. st ikk motsatte av det som mange i dag ba re en 

t ilsynel atend e ufarlige stoffer i små menneskene komme bort fra en økonomi Følel sen av nærhet og forpliktende av synes å. se som et ideal, en større og større reelllevt 

mengder kan få katastrofale virkn inger hvor det skalter og valter med naturen hengighet har en ganske annen gro bunn internasjona l statsda nnelse, en superstat, luft , renl 

ved at de ikke absorberes i naturens ned  efter eget forgod tbefinnende, til en øko der enh etene er rela tiv t små. ja end o" cn verdensstal. ligheter, 

brytnings og oppbygningsprosesser, nomi hvor forvaltningen av godene fun Selvsagt er det også problemer - og 4. EI::< ' og kravene til en økologisk poli bare i 

men akkumulerer seg i næringsskjeden. damentalt baseres på naturens egen som vi har påpekt, ikke minst nå r det tikk og organisasjon. uko rrigt 

Det er nemlig karak teris tisk fo r meget av «økonomi», d . v. s. på dens økologiske gjelder natur- og miljøvern - som ikke 4.1. EEC's økonomiske vekstmålsetting i dien av ( 

det som i dag foreligger av offisielle rap balanse. kan løses ba re på det «lokale» plan . Men økologisk perspektiv. til uttry 

porter, f. eks. fra industrihold , at de lett Et viktig trekk ved en slik økonomi, og i den større sammenheng må man på den I Roma-tra ktaten s ~ 2 heter det at EEC dels for 

o bserverbare og kortsiktige virkningene som kan ha en særlig interesse for vårt annen side - av de grunner som er nevnt  har som målse ttin g «en kontinuerlig eks må les i 

vies oppmerksomhet, mens de enda mer tema, er nu at den er mer fo renl ig med en heller ikke trekke inn andre problemer pansjon og en stad ig sterkere stigning i Men 

a lvorlige langtidsvirkninger und erkjen desen lralisert samfunnsorganisasjon. Det enn dem som i strenges te forstand ikke leves tandarden». For ~ realisere denne økonorr 

nes eller oversees. I en utredning fra Nor er nemlig i den mindre, begrensede enhet, kan løses i de mindre organisasjonsen ø konomiske vekstmå l settin~ er det så i ma-trak 

ges Industr iforbund om «Forurensnings a t den økologiske balanse iva retas best. heter, for overgangen fra d en mindre til den følge nde pa ragra f instituert de øk o ger på e 

problemer i norsk ind ustri» er således de 
såka lte miljøgifter ikke tatt med, men 

Den lille, relativt selvstend ige en het, vil 
naturlig være selvfornyende, orientert 

den større enhet representerer a lltid en 
utvikli ng bort fra oversik t, helhetssyn og 

nomiske prinsipper om den «frie bevege
lighet av personer og kapita l», den frie 

kes ut a 
den trec 

bare de stoffer som fo rekommer i store 
og påfa ll ende men gder. D et vil si at gifter 
som PCB, biocider o. s. v. som konsent
reres i nærings kjedene fra planter og sm~

dyr og opp lil kjøttetern e ikke er behand
let. 

D isse gifter rammer nu i høy grad nett

mot og avhen gig av den omgivend e natur 
og dens livsmiljø, samtidi g som mennes
kene beholder oversikten. l den store en
het vil ikke bare denne overs ikten lett ta 
pes, men den utpregede spesia lisering og 
a rbeidsdeling g jø r menn eskene t il blott 
og ba rt «ledd i maskineriet», hvor hel

menn eskel ig kontakt, såvel som meddel
tageise og medbestemmelse, kor t sagt de
mokrati, ti l upersonlig byråkrati, fjern 
styring og umyndiggjørelse av de enkelte 
individer og grupper. Særlig viktig er det i 
denne sammenheng at beslutningsproses
sen ikke tillegges organer som ikke har 

konkurranse o. s. v. Tanken er a ltså her 
at den maksimale arbeidsdeling, styrt ef
ter bedri ftsø konomiske lønnsomhetskri
terier, ska l gi den mest «rasjonelle» utnyt
telse av sa mtlige ressurser innen et om
råde, og derved den største «økonomiske 
vekst». 

ser stor 
dennev, 
fremtidi 
ha for. 
fleste in 
EEC-lai 
sees SOl 

opp mennesket selv. M ennesket sitter jo , hetssynet erstattes av delperspektivet , og naturlige for bindelseslinjer nedover. Der 
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må være en trinnvis oppbygging, f. eks. Men dette er en «rasjonell» utny ttelse te rier. Et typisk eksempel på dette er 

gskjeden. hvor derved også den økologiske sam fra famili en til grenda, kommunen , fy lket bare i bedriftsøkonomisk forstand, og således Neder land, so m illustrerer den 

'ene, som menheng trer i bakgrunnen. Eksempler og staten og de problemer som er av in slett ikke i ø ko logis k. I økologisk per situasjon som stort se tt er rådende i 
. add eres på det siste frem byr vår tids industrisam terstatlig art. spek ti v representerer internasjonal ar Vest-Europa. Til tross for at det er et rikt 

unkt i det funn og de store stater og byer. De mo D et er altså her bare tale om visse be beidsdeling når det gjelder produksjon av jordbruksland, legger det f. eks. beslag 

evirknin derne metropoler er således in tet mindre stemte og avgrensede problemer som matvarer således en ytterst tv ilsom res på et areal utenfor landets grenser som 

a rn, idet enn økologiske forstoppelser i kjempe ikke kan løses bare i de mindre enheter, sursutnyttelse. Den fører nemlig til at de er like stort som dets ege t. Og på samme 

.ngerskap format, samtidig som deres splittede mil og ikke om større totale enheter efter selv[ornyende ressurser blir utn yttet dårli måte forholder det seg med andre ressur
jøer er notorisk menneskeriendtlige, noe mønster av de små. Nå r det f. eks. gje lder gere enn de ellers ville blitt, eller kanskje ser, som f. eks. energi. hvor det må im

kke bare som bl. a. kan avleses i statistikken over d e problemer som må løses på det inter overhodet ikke i visse regioner (f. eks. porteres 2 Y2 gange r det landet selv pro
nl vann, psykiske lidelser og kriminalitet. nasjonale p lan er det ikke tale om noen jordbruk i Nord-N orge). Og når dette duserer. 

met om å Den store, motsatt den mindre enhet, overnasjonal «styring», om «overnasjon skjer e r det nettopp fo rdi det rent bedrift På grunn av sin overlegne kjøpekraft 
ene med er al tså både miljømessig og økologisk a le» o rganer, men om sa marbeide på be søkonomisk ikke lønner seg å utnytte legger Europa i det hele tatt besl ag på en 
keføring mindre heldig. Den representerer kon stemte om råder om spesifikke proble disse ressurser som følge av arbeidsdelin betydel ig del av verdens knappe ressur
kretsløp. sentrasjonen og sentra liseringen, ikke de mer, mellom selvstendige stater, likesom gen. I EEC omtales slike o mråder som ser, som f eks. jord i de sultende land . 

tien over sentraliseringen, so m er nødvendig for samarbeidet i den enkelte stat må baseres «n ull-områden> . Europa ville i dag vanskelig kunne opp
n og næ menneskeli g oversikt, kontakt og trivsel. på grupper og selvstendige individer. Når det videre hvdes at denne ar rett holde silt eksisterende kosth o ld ell er 
litikk. I den mindre enhet vil mennesket være Denne miljømessig og økologisk be beidsdeling vil føre til den høys t mulige sin nåværende levestandard , uten nett
Ider res mer meddeltagende i det sosiale liv, i den grunn ede modell representerer altså det levestandard for den enkelte , gjelder dette opp ved hjelp av ikke-europei ske og tor

lene, må store enhet blir det lett fremmedgjort. stikk mo tsatte av det som mange i dag bare en snever materiell levestandard. En trinnsvis u-lands dyrebare ressurser. For 
økonomi Følelsen av nærhet og forpliktende av synes å se som et idea l, en større og større reell levestandard , som også omfatter ren å gi disse land sa mme forbruk av f. eks. 

naturen hengighet har en ganske annen grobunn internasjo na l statsdannel se, en superstat, luft, rent vann, godt bomiljø, kontaktmu metaller som de vest-europeiske industri
I en øko der enhetene er relativt små. ja endo~ en verdensst at. ligheter, adgang til friarealer o. s. v., blir land har i dag. måtte således verdenspro
ene fun Selvsagt er det også problemer - og 4. EEC og kravene til en økologisk poli ba re i begrenset grad ivaretatt aven duksjonen av jern være 75 ganger så sto r 
ns egen som vi har påpekt, ikke minst når det tikk og organisasjon. uko rri gert prismekanisme dels fordi ver som i dag, av bly og tinn 200 ga nger 

kologiske gjelder natur- og miljøvern - som ikke 4.1. EEC's økonomiske vekstmålsetting i dien av disse goder ikke adekva t kommer større o. s. v. I betraktning av a t det her 
kan løses bare på det «lokale» plan. Men økologisk perspektiv. til uttrykk gjennom markedsprisene og gjelder ress urse r som med dagens for

nomi, og i den større sa mmenheng må man på den I Roma-traktatens ~ 2 heter det at EEC dels fordi mange goder heller ikke kan brukstakt bare vi l rekke i fra 15 til 150 år 
for vå rt annen side- av de grunner som e r nevnt har som muJsetting «en kontinuer li g eks måles i kroner og øre. fremover , sier dette også noe om en poli

g med en heller ikke trekke inn andre problemer pansjon og en stadig sterkere stigning i Men ikke bare det. Storparten av den tikk som fremholder den økonomiske 
sjon. Det enn dem som i strengeste forstand ikke leves ta nda rden». Fo r å realisere denne økonom iske vekst det her ta les om (i Ro vekst og «stad ig sterkere stigning i leve
:de en het, kan løses i de mindre o rgan isasjonsen øko nomiske vekst må lsettin !! er det så i ma-traktatens målsettings-paragraf) byg standarden», i de europeiske industri land 
tas best heter, for overgangen fra den mindre til den følgende pa ragraf in stitue rt de ø ko ger på et fo rbruk av ressurser, som trek som hovedmålsetting (Roma-traktaten), 
nhet , vil den større enhet representerer alltid en nomiske prinsipper om den «frie bevege kes ut av andre land (fortrinnsvis land i og som på a lle områder - i industribyg
orientert utvikling bort fra oversikt, helhetssyn og lighet av personer og kapital», den frie den tredje verden), og fo rdi disse ressur ging, energipolitikk etc.  retter seg etter 

lde nat ur menneskelig kontakt, såvel som meddel konkurranse o. s. v. Tanken er a ltså her ser stort sett også er begrensede, skjer denne målsetting. 
mennes tageise og medbestemmelse, kort sagt de a t den maks imale arbeidsdeling, styrt ef denne vekst samtidig på bekostning av de 
store en mokrati , til uperson lig byråkrati, fj ern  ter bedriftsøkonomiske lønnsomhetskri fremtidige generasjoner. Man bør jo også 
n lett la styring og umyndiggjørelse av de enkelte terier , ska l gi den mest «rasjonelle» utnyt ha for øye at befolkningss tørrelsen i de 4.2 Er EEC's målsetting og økonomiske 

sering og individer og grupper. Særlig vik tig er det i telse av samtlige ressurser innen et om fleste indust ril and , hvortil de nuværende prinsipper forenlig med en prioritering av 
til bIol! denne sammenheng a t bes lutningsproses råde, og derved den største «økonomiske EEC-land hører i første rekke, må an natur- og miljøverdiene? 

wor hel sen ikke tillegges organer som ikke har vekst». sees som for sto r utfra øko logiske kri- Det er P~I bakgrunn av den økonomiske 
tivet, og naturlige forbindelseslinjer nedover. D er 
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vekstmålselting og den fak tiske situasjon må lsetting og de dermed forbundne øko lettere for et stort og innflytelsesrikt port et god t eksempel på. Denne nyl{g ell er fj en 
vi ha r beskrevet ovenfor, at vi også må nomiske prinsipper (som prinsippet om å EF-land som Ves t-Tyskland å sette seg fremlagte rapporten, som også tar sikte el sen her 
vurdere den påstand som ofte fremsettes i «unngå konkurransefor ry kning» ) slår opp mot konunisjonen i en slik sak enn på å trekke opp retnin gslinjene for natur Dette 
debatten om EEC, at denne organisasjon igjennom også i de planer og tiltak som for et lite som f. eks. Norge».) Det er og milj øverntiltak innenfor EEC, er helt rapport 
nettopp ska l kunne løse natur- og miljø ska l ta sikte på natur- og miljøvern - imid lertid på den annen side eksempler igjennom preget av organisasjonens øko klart at d 
vernproblemene, og at det er en grunn til samtidig som de er aven slik art at de på at også den store stat har måttet bøye nomiske vekstmålsetting, idet del alle kUlTanse 
at også vårt land burde gå inn som med hindrer de enkelte land i å sette sli ke til unna i lignende saker. Hva den tyske for red e i kapittel I , punkt l (<<En generell jøvern se 
lem. Og da er det innlysend e, at for a t tak ut i li vet i egen regi. bundsrepublikk angå r skjeddedet f. eks. i karakteristikk av miljøproblemene») skjeft igel 
dette sku lle kunne skje, måtte EEC oppgi At dette ikke bare gjelder planer og 1969, da den dava: rende lyske sa mferd fremholdes at «bekjempelsen av foru en slik p 
selve sin målsetting og tilli ke sine grunn programmer, d. v. s. er blott og balt pa selsminister ville redusere trailertrans rensn ingene ikke må føre til en bekjem net enn 
leggende økonomiske prinsipper (om fri pi rbestemmelser, fikk man forøvrig en il porten på de tyske motorveier og føre pelse av økonomisk vekst og fremskritt i holde øk 
kapitalbevegelse etc.) som er instituert lustrasjon til omtrent sa mtidig med at det godstransponen mer over på Bundes almindelighet». bekjemp 
for å realisere denne målsetting. ovennevnte «program» ble lansert , id et bahnen, ved å avgiftsbelegge trail ertrans Uttalelsen tør være ganske illustre økt urba 

Forhold et er jo at den frie kapitalbeve den samme EEC-kommisjonen som va r porten. De nederlandske trailerfirmaer rende på bakgrunn av det forhold , at det spørsmå 
gelse, arbeidskraftens mobilitet etc. inne programmets opphav, i et hemmelig protesterte mot dette og fikk Kommisjo nettopp er denne «alminnelige økono til å opp 
bærer en prioritering av økon omisk veks! stemplet brev av 23. juni 197 1 gaven nens medhold. Det ble ikke noe av av miske vekst» - hva vi har påpekt ovenfor ting og 
og økonomisk kalkulerbare verdier over ska rp advarsel til den vest-tyske for giftsbestemmelsen. - som er årsaken til både økningen i foru miske pl 
hodet på bekostning av and re som f. eks. bundsregjering mot å sette ut i livet en Forøvrig er det også avslørende for rensningstakten , den akselererende res sentligst( 
natur og miljø . BI. a. innebære r disse «fri  planlagt miljøvernl ov som tok si kte på å EEC-kommisjonens holdning til natur sursrovdriften og miljøskadene. Den a lt - og ikk 
heten> i kombinasjon en sterkere øko red usere blyinnholdet i bensinen. Dette og miljøvernspørsmål , at den i si n hen vesentlige del av denne «vekst» represen brukspo 

nomisk konsentrasjon med tilsvarende vill e nemlig, ifø lge EEC-kommisjonen, vendelse til den vest- tys ke regjering i teres jo nettopp av produksjon og virk av antal 
sosial konsentrasjon, d. v. s. økt urbani komme til å stille de franske, italienske saken om den ovennevnte miljøvernlov, somhet som har disse skadevirkningene, arealer, ~ 

serings takl med dens påpekte natur- og og and re EEC-lands bilprod usen ter, til foruten henvisningen til forrykningen av sa mtidig som de fund amentale li vsver eider, vi 
miljøskadevirkninger. like med deres oljeraffinerier, i en dårli konkurransevilkårene også fremførte det dier, natu ren, de fremtidi ge ress urser og skrevne ! 

En noe annen sak er imid lertid hva de gere konkurransemessig stilling på det klagemål at «man har ikke bevist at bl y i de menneskeverdige miljøer ikke inngår Det h 
enkelte sta ter hver for seg, og i samar tyske marked, enn de tilsvarende lyske bensin er usedvanlig farli g» (Jnforma hverken i de økonomiske vekstkriterier minste t€ 
beide med andre land (også utenfor prod usenter, og så ledes strid e mot Ro tionsdienst «U», 14/7 1971). Dersom stof eller de økonomiske kalkyler overhodet. Når t 

EEC), kan oppnå for milj øvern. Men ma-traktatens bestemmelser om like kon fer som tilføres natur og menneske må La oss imidlertid se videre på Spinelli des det il 
også her ser vi at EEC som organisasjon kurransevilkår (således dens a rtikkel 30). bevises å være farli gere enn bl y, for at rapporten, hvor det i fort settelsen bl. a. handlin~ 

virker bremsende og hemmende, ja di Nu ser det i dette tilfelle ut til at den EEC-kommisjonen skal ofre kravet om heter at «oppnåelsen av målene i Roma vern jo 
rekte hindrende. Et karakteristisk eksem
pel på det er således selve det «program 

vest-tys ke forbund sregjering vil trosse 
Kommisjonens ad va rsel og allikevel 

like konkurransevilkår, så står natur- og 
miljøvern et i sa nnhet svakt innenfor 

traktaten forutsetter handling ret tet mo t 
fjerning av de økonomiske skranker mel

hjemlige 
dette er 

for bekjempelse av forurensninger» som 
ble freml agt av EEC-kommisjonen som

gjennomføre love n, idel man håper at 
Kommisjonen ikke vil trumfe igjennom 

kommisjonens myndighetsområde. lom medlemsstatene og opprettelsen av et 
system fo r å forhindre forvridning av 

det noe 
bli medlt 

meren 197 1, og som uttrykkelig bestem sin rett ved EEC-Domsto len i denne kon kurranseforholdene innen fellesska til natur 
mer a t «forholdsreglene må treffes på in saken. hvilket den muligens he ller ikke vil 4.3. EEC-kommisjonens rapport om na pet. Del er hovedsakelig ved å basere. sin rekomm 
ternasjonalt plan (d. v. s. EEC-plan), idet 
inngrep fra det enkelte lands side mot 
forurensning, kan skade økonomien og 
industrien ved å svekke konkurranseev

gjøre i betraktning aval det her drei er seg 
om en av de store og mektige stater i 
EEC-samarbeidet (T et intervju med Dag
bladets Bonn-korrespondent nylig uttalte 

tur- og miljøvern - «Spinelli-rapporten». 
At Roma-trakta tens grunnleggende prin
sipper om å unngå «konkurranseforryk
ning» etc. i høyeste grad virker retnings

politikk på slike hensyn til konkurranse 
og økonomisk politikk at EEC er blitt en
gasjer/ i forurensningssaken , p. g. a. de 
virkninger på handelsforhold og konkur

for det r. 
jo bare \ 
neIse he 
slik den 

nem). 
Vi se r a ltså: den økonomiske veksl -

således den vest-tyske forbundsdagsre
presentant Horst Seefeld, at «det nok er 

givende og hindrende for miljøti ltak, er 
forøvrig også den såka lte Spinelli-rap

ranse som de ad ministra tive tiltak som 
med lemslandene griper til for å minske 

nettopp 
EEC-m€ 
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dne øko lettere for et stort og innflytelsesrikt port et godt eksempel på. Denne nylig eller fjerne forurens ing kan ha». (Uthev seg om «øket økonomisk vekst» . Men 

pet om å EF-land som Vest-Tyskland å sette seg fremlagte rapporten, som også tar sikte elsen her.) fremfor alt vil et slikt medlemskap gjøre 

19») slår opp mot kommisjonen i en slik sak enn på å trekke opp retningslinjene for natur Dette sitat fra EEC-kommisjonens det langt vanskeligere for oss å få endret 

iltak som for et lite som f. eks. Norge».) Det er og miljøverntiltak innenfor EEC, er helt rapport om miljøvernproblemene viser dette forholdet. For det vil ubestridelig 

Ijøvern - imidleliid på den annen side eksempler igjennom preget av organisasjonens øko klart at det er hensynet til handel og kon være ulike mer problematisk å nå frem 

art at de på at også den store stat har måttet bøye nomiske vekstmålsetting, idet det alle kurranse og ikke primært natur- og mil med informasjon og argumenter overfor 

~ slike til unna i lignende saker. Hva den lyske for rede i kapittel l, punkt l (<<En generell jøvern som har utløst kommisjonens be de fjerne sentralorganer i Brussel - som f. 
bundsrepublikk angår skjedde det f. eks. i karakteristikk av miljøproblemene») skjeftigelse med disse spørsmål. Og med eks. hverken leser Arbeiderbladet eller 

fJ laner og 1969, da den da værende tyske samferd fremholdes at «bekjempelsen av foru en slik prioritering forblir det jo ikke an Morgenbladet- enn å håpe på en nytenk

~ bart pa selsminister ville redusere trailertrans rensningene ikke må føre til en bekjem net enn vakre ord nal' det tales om «å ning på vår egen politiske arena. 

vrig en i1 porten på de tyske motorveier og føre pelse av økonomisk vekst og fremskritt i holde økosystemet i balanse», og om «å Og dertil kommer at vi altså  som på 

ned at det godstransporten mer over pa Bundes almindel ighet». bekjempe de skadelige virkninger aven pekt  heller ikke vil ha de samme mulig

Isert, idet bahnen , ved å avgiftsbelegge trailertrans Uttalelsen tør være ganske illustre økt urban befolkning». For det virkelige heter (d. v. s. virkemidler til rådighet) for 

som var porten. De nederlandske trailerfirmaer rende på bakgrunn av det forhold, at det spørsmålet er jo om man i EEC er villig å håndtere våre egne nasjonale og lokale 

emmelig protesterte mot dette og fikk Kommisjo nettopp er denne «alminnelige økono til å oppgi den økonomiske vekstmålset natur- og miljøvernproblemer. 
I gaven nens medhold. Det ble ikke noe av av miske vekst» - hva vi har påpekt ovenfor ting og de dermed forbundne økono

yske for giftsbestemmelsen. - som er årsaken til både økningen i foru miske prinsipper, det vil bl. a. si det ve 4.4. Sicco Mansholts «brev til kommi
i livet en Forøvrig er det også avslørende for rensningstakten, den akselererende res sentligste av Roma-traktaten, eller f. eks. sjonsmedlemmene». 
likte på å EEC-kommisjonens holdning til natur sursrovdriften og miljøskadene. Den alt - og ikke minst - oppgi sin egen land Det har i den siste tids debatt om EEC og 
en. Dette og miljøvernspørsmål, at den i sin hen vesentlige del av denne «vekst» represen brukspolitikk som med sin nedbygging na tur og miljøvernsspørsmålene vært 
misjonen, vendelse til den vest-tyske regjering i teres jo nettopp av produksjon og virk av antallet bruksenheter og jordbruks gjort et visst nummer av et brev som den 
italienske saken om den ovennevnte miljøvernlov, somhet som har disse skadevirkningene, arealer, sin monokultur og bruk av pesti nederlandske visepresident i EEC-kom
enter, til foruten henvisningen til forrykningen av samtidig som de fundamentale livsver cider, virker til det motsatte av de be misjonen har sendt de øvrige kommi
en då rli konkurransevilkårene også fremførte det dier, naturen, de fremtidige ressurser og skrevne siktemål for natur- og miljøvern. sjonsmedlemmer, med fors lag om «et 

g på det klagemål at «man har ikke bevist al bly i de menneskeverdige miljøer ikke inngår Det har iallfall hittil ikke vist seg de fem-års program» for miljøvern i EEC. 
lde tyske bensin er usedvanlig farlig» (I nforma hverken i de økonomiske vekstkriterier minste tegn til slike politiske handlinger. Man har endog betegnet dette brev som 
mot Ro tionsdienst «U», 14/7 1971). Dersom stof eller de økonomiske kalkyler overhodet. Når ting som disse påpekes, fremhol et «manifest» eller «testamente»  fra den 
like kon fer som tilføres natur og menneske må La oss imidlertid se videre på Spinelli des det imidlertid gjerne at erkjennelse og fremtredende EEC-politiker. 

kkeI30). bevises å være farligere enn bly, for at rapporten, hvor det i fortsettelsen bl. a. handling når det gjelder natur- og miljø Dette brev anslår da også en ny tone i 
til at den EEC-kommisjonen skal ofre kravet om heter at «oppnåelsen av målene i Roma vern jo ikke er mer utbredt blant våre denne sammenheng, forsåvidt som del 
l il trosse like konkurransevilkår, så står natur- og traktaten forutsetter handling rettet mot hjemlige politikere enn innenfor EEC, og ved siden av de tradisjonelle forslag om 
allikevel miljøvernet i sannhet svakt innenfor fjerning av de økonomiske skranker mel dette er trolig langt på vei riktig. Men er bekjempelse av forurensning etc. også 

håper at kommisjonens myndighetsomrade. lom medlemsstatene og opprettelsen av et del noe argument for at vårt land burde faktisk luftes tanken om en «begynnelse 
igjennom system for å forhindre forvridning av bli medlem av organisasjonen, av hensyn til en ny samfunnsordeJ1) som «skal sikre 

i denne konkurranseforholdene innen fellesska til natur- og miljøvernspørsmål? Det fo den befolkningsmessige balanse» og «en 
:r ikke vil 4,3. EEC-kommisjonens rapport om na pet. Del er hovedsakelig ved å basere sin rekommer en snarere at argumentet taler krelsløpsøkonomi (uthevet her) som vel 
:Ireier seg tur- og miljøvern - «Spinelli-rapporten». politikk på slike hensyn til konkurranse for det motsatte, idet vi ved medlemskap kan resultere i en materiell tilbakegang 
~ stater i At Roma-traktatens grunnleggende prin og økonomisk politIkk al EEC er blill en jo bare vil befeste den manglende erkjen for den enkelte borgem og «en viss be
ned Dag sipper om å unngå «konkurranseforryk gasjert i forurensningssak en, p. g. a. de nelse hos vå re egne ledende politikere, grensning i den frie utnyttelse av 
lig uttalte ning» etc. i høyeste grad virker retnings virkninger på handelsforhold og konkur slik den ikke minst kommer til uttrykk godene». 
jsdagsre givende og hindrende for miljøtiltak, er ranse som de administrative tiltak som nettopp i argumen tasjonen for norsk Bortsett fra det forsiktige «vel kan» og 
et nok er forøvrig også den såkalte Srinelli-rap medlemslandene griper til for å minske EEC-medlemskap, som fra A til Z dreier uttrykket «viss», som må erstattes med 
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l 

henholdsvis «vil» og f. eks. «radikal» -
hvis tanken overhodet ska l være virkelig
hetsnær - så er dette iallfall en uttalelse 
som peker i riktig retning. D en samme 
Sicco Mansho lt har forøvri g også ved et 
par andre anled ninger gitt uttry kk for at 
han skjønner en del mer enn de /leste av 
sine politiske kolleger, både innenfor og 
utenfor EEC, som f. eks. da han nylig ka
rakteriserte nobelprisvinneren Borlaugs 
forsvar for bruken av DDT og hans an
grep på de amerikanske na turvernfor
kjempere som «hys terisk». 

Men når dette er sagt må det også tas i 
betraktning a t nettopp den samme Mans
holt f. eks. er opphavsmann til de såkalte 
Mansholtplaner for jordbrukspolitikken 

være noe av det mest nærliggende, nemlig 
å trekke tilbake Mansholf-planene for 
jord brukspolitikken i EEC, hvilket i rea
liteten vil bety en total revurdering av 
denne politikken . 

Hvis ikke kan vi jo ikke feste mer lit til 
det omtalte brev enn på enkelte hjemlige 
politikere som f. eks. med bakgrunn i sitt 
eget yrke eller fag varmt forsvarer na tur
vern og frednin )1. av natur, men som i 
egenskap av po litikere i Storting og Re
gjering ikke desto mindre stemmer som 
a ndre for både miljøfiendtlig industrireis
ning og naturraserende kraftutbygging. 

4_5 Regler for natur- og miljøvern i EEC. 
N år vi skal bedømme natur- og miljøver

til 89 dBA , og for passasjerbiler til 82 
dBA . Disse data angis fordi de forteller 
adskilli!! nettopp om harmoniserings
standarden. Stoy pil 91 eiBA vil nemli g gi 
fare for hørselsskader allerede efter 2 ti
mers daglig eksponering, mens 82 dBA 
kan tåles i ca. 10 limer pr. dag. Nå r vi i 
tillegg vet at middel støybelastning i by
gater med over 1000 kj øretøy pr. time er 
70-80 dBA, så forekommer det unektelig 
betenkelig å sette så høy grense. Til sam
menligning kan nevnes at bruk av telefon 
er vanskelig eller umulig ved støyni vå 
over 60 dBA. Den internasjonale stand
ardiseringso rganisasjon ISO anbefa ler 
en norm for dagmiddelnivå og nattstøy
topp på 45 dBA i bo ligst røk. Når vi så 

(som sva r på EEC-kommisjonens miljø
vernrapport), hvor det bl. a . heter at 
«man må gi bilindust rien den nødvendige 
utsettelse for å tilpasse seg». Det er riktig
nok forsiktig uttrykt, men sammenholdt 
med EEC-myndighetenes tannløse tiltak 
hittil i spørsmå let om forurensninger, er 
det grunn til å fry kte en enda langsom
mere takt i tiltakene på dette felt. 

4.6 Den almindelige situasjon i EEC-om
rådet når det gjelder natur og miljø. 
Ser vi på den almindelige situasjon fo r 
natur- og milj ø i de land som faller innen
for EEC's myndi ghetsområde, sp ringer 
det også her i øynene hvor svakt disse in
teressene i realiteten stå r i dette området. 

fall ha r f 
strekkelig 
nenta le el 
dens stø r, 
syn til I 
T ysk land 
et ter Japa 
transport: 
minerend 

Vel ha 
miljøvern 
adskillig ! 
av natur
at budsjel 
gj ø r I pre 
overl ydsn 
densreko l 

i EEC, som vel tø r være noe av det mest 
na tur- og ikke minst miljø -fiendtlige ved 
EEC's politikk overhodet. Disse planer 
g,h jo ut pil en bevisst nedbygg ing av 
jordbruket som næring i EEC-landene, 
basert på en rask og hårdhendt st ruktur

nets fakti ske stilling innen EEC, må vi 
dels se på hvilke regler som er innført på 
dette felt, dels også se på den alminn elige 
situasjon innen EEC-området når det 
gjelder natur- og miljøvern. La oss først 
ta fo r oss de regler som foreligger. 

videre vet at halvpa rten av innbyggerne i 
Vest-Tysk la nd klager over støy, at bilene 
forårsaker 84% av denne støyen (i ng. 
Max Planck instituttet), så gir det grunn 
til alvorlig bekymring for EEC-myndig
hetenes vilje og mulighet til selv å gjen

De tradisjonelle es tetiske hensyn og re
kreasjonsinteresser har riktignok la nge 
tradisjoner, meget lengre enn i Norge, og 
man er pfi den hak !!runn meget akt ive på 
omraeier SOIll vem av plantearte l' , dyr og 
naturområder. % Iedes vurderes f. eks. 

gendeenk 
tor med d 
koste Fra 
millia rd er 
tildeles na 
dreier det 

rasjonalisering, med bl. a. et utpreget mo
nokultur-system som virk emidde l, d. v. s. 
en ensidig dyrking av f. eks. korn på be

Bakgrunnen for å innføre ens regler i 
EEC er altså å hindre at produsenter som 
har utgifter til bekjempelse av forurens

nomføre enkle, effekti ve lovbestemmel
ser på dette fei tet. 

Hva angår bestemmelsene om biiut

vern av fosser som vi ville betrakte som 
bekker, som en vik tig sak. Men det for
hindrer allikevel ikke at det er foru rens

maktspre~ 

4.7 Den vi 
stemte bruk, og overhodet en gjennom
ført «effektivisering» av jordbruket gjen

nin g blir dårligere stilt enn konkurrenter 
som unnlater slike tiltak. Når regler skal 

slipp, så er de mindre strenge enn de til
svarende for USA. I betraktning av at 

ningene og det enorme press på arealene 
som totalt dominerer forholdet ti l natu

rådet. 
Skal man 

nom industrielle metoder. En slik jord
brukspolitikk fo rutsetter videre utstrakt 
bruk av giftige plantevernm idler og 
økende tilførsel av kunstgjødsel, hvilket 
igjen betyr en utarming av jorden i det 
lange løp , fo ruten alvorlige skadevirknin
ger for natur- og livsmiljøene. 

Hva man a ltså må si lil det ovennevnte 
brev fra M ansholt er således at hvis dette 
ikke bare skal forbli vakre ord og talemå
ter, og dem mangler det i og for seg ikke 
på i natur- og miljøvernsammenheng  så 
må Mansholt (eller andre) følge dette opp 
med det som i denne forbindelse burde 

«ha rmoniseres» oppstår imidlertid a lltid 
problemet om de strengeste eller de mil
deste regler skal gjelde, og spørsmålet 
melder seg da hvilken retning denne 
«harmonisering» ta r innen EEC. De reg
ler som allerede er innført kan gi et 
grunnlag for å besvare dette spørsmålet. 

EEC har ved tatt 2 bestemmelser om 
mi ljøvern siden fe lless kapet ble etablert. 
Det er bestemmelser om støy og eksos
gasser fra biler (vedtatt 6/2 1970). For 
lastebiler over 12 tonn , eller med over 200 
hestekrefter, er støygrensen fastsatt til 91 
decibel (dBA), for lastebiler over 3,5 tonn 

luftforurensingene i USA økte fra 
1969-1970 på grunn av det økende antall 
biler, tiltross for renseti ltakene, gir også 
dette !! runn til bekymring for effektivite
ten av EEC's regler. D et er forøvri g i 
denne forbindelse bemerkelsesverdig a t 
også europeiske bilfabrikker produserer 
motorer som tilfredsstiller de amerikan
ske kravene  men disse motorer monte
res ba re inn i biler bestemt for markeder 
hvor disse strenge kravene gjelder. 

Ytterligere grunn til bekymring gir det 
ellers nå r man f. eks. leser i den fran ske 
regj erings memorandum av 20/ 1. d. å. 

ren i EEC-landene. 
Et uttrykk for denne situasjonen er det 

f. eks. at byene Bryssel og Antwerpen er 
helt uten kloak krenseanlegg og i Belgia 
som helhet slippes 80% av kloakken 
urenset ut (D oc. 3080 COE) . T de store 
byene i Vest-Tyskland er sykdomsfre
kvensen nesten 60 % høyere enn gjennom
snittet, hviket vesentlig skriver seg I'ra for
urensningene, og barna i Ruhr-distriktet 
bl ir endog direkte hemmet i sin vekst av 
samme grunn (Bundestags- kommisjon 
juni 1971). En rek ke skandaler med for
giftn ing av drikkevannet fra industriav

planer og 
forutsies 2 

det i å rem 
samme lir 

Presset 
vil forts ' 
Vest-Tys 
doble en 
og derm 
miljøprot 
der trans 
teristisk, 
banet ran 
gir mindr 
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til 89 dBA, og for passasjer biler til 82le, nemlig (som svar på EEC-kommisjonens miljø fa ll har forekommet på grunn av uti l gen fo rurensn ing, og også forbruker 
dBA. Disse data angis fordi de forteller mene for vemrapport) , hvor det bl. a. heter at strekkelige renovasjonstiltak. De konti mind re r~ls to ffe r og energi - samtidig som 
adski lli Q nettopp om harmoniseringsIket i rea «man må gi bilindustrien den nødvendige nentale elver rangerer da også blant ver man erklærer at man vil nke denne trans
standarden. StIly pil 91 dBA vi l nemlig giering av utsettelse for å tilpasse seg». Det er riktig dens største åpne kloakker. Og med hen porten - for ut setter ikke desto mindre 
fare for hørselsskader allerede efter 2 ti nok forsiktig uttrykt, men sammenholdt syn til luf'tforerensninger ligger Vest EEC-landenes egne eksperter i sine prog
mers daglig eksponering, mens 82 dBAmer lit til med EEC-myndighetenes tann løse tilta k Tysk land idag som nr. 2 i verden , nest noser at veitransporten vil øke fremfor 
kan tåles i ca. 10 timer pr. dag. Når vi i ; hjemlige hittil i spørsmålet 0111 forurensninger, er etter Japan , og hovedbidraget til dette gi r jernbanetransporten, prognoser som da 
tillegg vet at middel støybelast ning i byrunn i sitt det grunn til å frykt e en enda langso m transportsektoren (60%), der bilen er do vel å merke nettopp legges til grunn for 
gater med over 1000 kjøretøy pr. time er rer natur mere takt i tiltakene på dette felt. minerende. den faktiske planlegging av vei- og jern

,en som I 70-80 dBA , så forekommer det unektelig Vel har f. eks. Frank rike fått sit t eget b<lneutbyggingen. 
betenkelig å sette så høy grense. Til sam19 og Re 4.6 Den almindelige situasjon i EEC-om miljøverndepartement, men det forteller Sammenfattende må vi altså slå fast a t 

lmer som menligning kan nevnes at bruk av tel efon rådet når det gjelder natur og miljø. ads killig mer om den reelle prioritering nat ur- og miljøvernet innen EEC-områ
j ustrireis er va nskelig eller umuli g: ved støyni vå Ser vi på den almi ndeli ge situasjon for av natur- og miljøvern, nå r man får vile det har enormt store oppgaver å ta fatt 
lygging. over 60 dBA. Den internasjona le stand natur- og mi ljø i de land som fa ll er innen at budsjettet fo r dette departementet ut på, og det er naturlig og gledeli g at fo r

ard iseringsorga nisasjon ISO anbefale r fo r EEC's myndighetsområde, springer gjør l promille av sta tsbudsjettet , mens ståelsen av dette begynner å vå kn e. Men 
ni EEC. en norm for dagmiddelnivå og nattstøy det også her i øynene hvor sva kt disse in overlydsflyet Concorde _. som deler ver det skj er uten sammenligning mer innen
. miljøver topp på 45 dBA i boligstrøk. Når vi så teressene i realiteten står i dette området. densrek orden for natur- og miljøødeleg for opinionen i de enk elte land enn blant 
IC, må vi videre vet a t halvparten av innbyggerne i De tradi sjonelle estetiske hensyn og re gendeenkeltgjenstander på den sivi le sek politikerne og i EEC-org<lnene. Derimot 
innført på Ves t-Tyskland klager over støy, at bilene kreasjonsinteresser har riktignok lange tor med det russiske TU 144 - beregnes å ha r det i Europarådet - som altså ikke er 
. minnelige forårsaker 84% av denne støyen (i fl g . tradisjoner, meget lengre enn i Norge, og koste Frankrike og Storbritannia ca. 13 noe EEC-org<ln , og hvor også Norge er 
: når det Max Planck institUtle t) , så gir det grunn man er på den bakgr unn meget <lkt ive pil milliarder kr., d . v. s. 100 ganger det som medlem - vært adskil lig mer forståelse 
lOSS først til a lvor lig bekymring for EEC-myndig omrade r som vern av plantearter, dyr og tildeles nJtu r- og miljøvern tiltak. Men så for den virkelige betydning av natur- og 
er. hetenes vilje og mulighet til selv å gjen nat urområder. Således vurderes r. eks. dreier det segjo til gjengjeld her om stor miljøvern , og institusjonen ha r gjort litt 
os regler i nomføre enkle, effektive lovbestemmel vern <IV fosser som vi vi lle betrakte som maktsprestisje . aven pionerin nsats hva utredninger an
:en ter som ser på dette feltet. bekker, som en viktig sa k. Men det for går.
forurens Hva angår bestemmelsene om biiut hindrer all ikevel ikke at det er for urens 4.7 Den videre utviklingen innen EEC-om Innen EEC er det imidlertid, som vi jo

lkurrenter slipp, så er de mindre strenge enn de til ningene og det enorme press på area lene rådet. har påpek t, man ge kryssende hensyn å ta, 
regler skal svarende for USA. I betraktning av at som lotalt dominerer forholdet til natu Skal man legge de offisielle prognoser, hvorfor tiltakene nat urlig nok alltid kom
:rtid alltid luftforurensingene i USA økte fra ren i EEC-l andene. planer og prosjekte r til grunn, kan det mer sent og ikke er omfattende nok . Til 
ler de mil 1969-1970 på grunn av det økende antall Et uttrykk for denne si tuasjonen er det forutsies a t utviklingen innen EEC-områ tross for de åpenbare samfun nsmessige
.pørsmålet biler, tiltross for rensetiltakene, gir også f. eks. at byene Bryssel og Antwerpen er det i å rene fremover stort sett vil følge de fordeler ved f. eks. enkle rensetiltak skjer 
ng denne delte grunn til bekymring for effektivite helt uten kloakkrenseanlegg og i Belgia samme linjer som hittil. disse allikevel svært langsomt. 
:::. De reg ten av EEes regler. Det er forø vrig i som helhet slippes 80% av klo<lkken Presset på økosystemet og ressursene På denne bakgrunn er det da også liten 
kan gi et denne forbindelse bemerkelsesverdig at urenset ut (Doe. 3080 COE). I de store vil for tsatt øke sterkt. Industrien i grunn ti l å tro at nye I<lnd som måtte tre 
,rsmålet. også europeiske bilfabrikker produserer byene i Vest-Tyskland er sykdomsfre Vest-Tysk land f. eks. planlegger å for inn som medlemmer av EEC, skulle få
neiser om motorer som tilfredsstiller de amerikan kvensen nesten 60 % høyere enn gjen nom doble energiproduksjonen hvert 10. år, løst sine problemer lettere ved slikt med
e etablert. ske kravene - men disse motorer monte snittet, hvi ket vesentlig skriver seg fra 1'01' og dermed økes også ress ursbruken og lemskap, en n det har vært for de eksiste
og eksos- res bare inn i biler bestemt for markeder urensningen e, og barna i Ruhr-di st riktet miljøproblemene sterkt. Og når det gjel rende EEC-land. Derimot er det , som vi 
970). For hvor disse strenge kravene gjelder. blir endog direkte hemmet i sin vekst av der transportsektoren er det f. eks. ka rak har fremholdt, adskillig grunn til å anta 
dover 200 Ytterligere grunn til bekymring gir det samme grunn (Bundestags-kommisjon teristisk, at mens man er klar over at jern det motsatte, fordi EEC som organisasjon
tsall til 91 ellers når man f. eks. leser i den franske juni 1971). En rekke skanda ler med for banetransporten forbruker mindre areal, jo overhodet ikke er bygget opp for å løse 
~r 3,5 tonn regjerings memorandum av 20/ 1. d. å. giftning av drikkevannet fra industriav- gir mindre miljøproblemer og nesten in - slike problemer som natur- og miljøvern , 
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men nettopp fo r å rea lisere en politikk dreier seg om problemer som EEC ikke bindelse om de ovenfor omtalte tilfeller Sverige og Finnland. Avtaler mellom Av de 
som skaper slike problemer. kan løse alene. fra Vest-T ysk land, som åpner så meget disse landene som skades og de landene dig virkel 

Et typisk uttrykk for hvor ubehjelpelig mer uh ygge li ge perspektiver, som nett som forårsaker skadene er både ønskelig kelte syn 
denne organisasjon er nå r det gjelder å 5. Konkretisering av Norges situasjon. opp «ko nkurranse fo rrykkende» og «di s og nødvendig og bilateral e avtaler om hjemme, 
løse disse probl emene, er det f. eks. at 5.1 De nasjonale og lokale natur- og miljø kriminerende» avgi fter og rest riksjoner i forurensning er allerede inngåt t mellom miljøver 
man nu i en årrekke har vært opptatt av vernproblemer. ma nge forbindelser nettopp kan tenkes å EEC-land og land utenfor EEC. være beti 
spørsmålet om å ren se elven Rhinen - Allerede med det som ovenfor er sagt ge være meget tjenlige og anvendelige virke Ha vvannet utenfor No rge forurenses i EEC, 
som berører hele 5 av 6 EEC-land - men nerelt om EEC som organisasjon , er det midler i na tur og miljøvernpolitikken, internasjonalt av utslipp til ø stersjøen fra type. Hv 
praktisk talt ikke er kommet et skritt len selvfølgelig også sagt adskillig om vårt når det gjelder de nasjonale og lo ka le Sverige, Finnland , Sovjet, Po len , fe lle. da 
ger, alt mens elven lømmer ut stadig eget lands stilling som medlem eller ikke problemer. Øst-Tyskland, Vest-Tyskland og D an ta l. og vi 
større mengder av giftstoffer. Eller vi kan av EEC, når det gjelder na tur- og miljø mark. En annen hoveds trøm fører va nnet økoka tas 
tenke på det nederlandske giftskipet sist vernspørsmålene. Men la oss i det føl 5.2 De internasjonale natur- og miljøvern fra Den meksi kanske gulf tvers over At

sommer, hvor det ble erklært a t man gende se litt mer konkret og i enkeltheter problemene. lanterhavet og opp la ngs kysten av 5.3 Konk 
«ikke hadde regler og lovhjemmel til å på de konsekvenser et EEC-medlemskap De fler-nasjonale problemer som også Nord-N orge. En tredje strøm fører næ vemspørs 
stanse skipet», og når det i dette tilfelle for Norge vil kunne ha på disse o mråder. berører vårt land, som sur nedbør, bioci ringsstoffer opp fra dypet la ngs kanten av Vil no rs 
faktisk ble s ta nset, skyldtes det uteluk For det første har vi de natur- og mil der i nedbøren, generell havforurensnin g, kontinentalsokk e len. Med a lle di sse svekkes, 

kende det mora lske på l ry kk fra natur jøvernsrors må l som er begrenset ti l V{Ir! oljeforurensning, dumping av miljøgifter strømmene følger miljøgift er og tiltak fo r skal løse 
vernopinionen , innen som utenfor EEC la nd , og som ofte er rent lokale i sin a rt, i havet o. s. v., må naturligvis også løses å begrense virkningen på fiske- og fugle mer på n 
landene . og derfor også må løses på et loka lt plan, ved fl er-nasjonale, i mange lilfeller nød liv må derfor selvsagt treffes på en langt For d 

f. eks. a v kommuner eller bedrifter. Slike vendigv is globale tiltak. De færreste av videre basis enn innen EEC. muligå s 
På denne bakgrunn er det da hell er in spørsmå l må jo løses enten vi s tår innen disse problemene er overhodet knyttet til 

gen grunn til å tro a t de forhold i EEC for eller utenfor EEC. D et ka n i den for EEC-landene, som tross alt bare omfatter 
land som gir fo ruren sn in ger i a ndre bindelse være aktuelt med loka lt s tren ha lve Europa , og må lt i fo lketall ba re INDUSTRIGREN EKSPO 
land, som Leks. Norge, v il rettes på noe gere bestemmelser i mer belastede strøk l/ lO av jo rdens befolknin g. Fo r de største 
raskere ved no rsk medlem skap enn uten. av landet, og der hvor ø kosystemene er og viktigs te problemene er <1lt s;1 de nne o r Tremasse, papir etc. 2096 mill 

Disse fler-nasj ona le natur- og miljøvern spesielt følsomme . Virkemidler som av ganisasjon uhen siktsmessig allerede av Aluminium 1852 mill 

problemer følger jo forøv rig ikke gren
sene mellom eksisterende og potensielle 

giftsbeleggelse av varer fra for urensende 
ind ustri i utlandet, med øremerking av 

den grunn at den representerer en a ltfor 
liten enhet (ved siden av andre grunn er, 

Sildemel 
Jern , ferrosilis ium 

348 mill 
Ino mill 

EEC-land og land ut en for denne organi avgiften for jord og skogbruksformål som vi har på pekt ovenfor), noe det som 
sasjonen, men går på kryss og tvers av (begrunnet i de skadevirkninger slik in referert også gis uttrykk fo r inn en EEC Disse industriene er både sterkt eksport ved avgif 

disse grensene. Således utta lte den tyske 
innenriksminister Genscher nylig (i Euro

dustriproduksjon 
skog og jord), er 

medfø rer nettopp for 
f. eks. blant de tiltak 

og EEC-landene selv. 
Men dertil kommer, hva Norge ang~lr, 

orienterte og har et stort foruren snin gs
problem. Dersom vi antar a t hele rense

sende ut 
driftsutg' 

parådets konsultative forsa mling 21/1 d. som kan tenkes gjennomført, og likeledes at mange av våre viktigste natur- og mil budsjettet skal bæres av eksportvarene, Drifts 

å.), a t a rbeidet med na tur- og miljøvern importrestrik sjo ner fo r skade lige prod uk jøvernproblemer av flernasjona l art dels utgjør dette ca. 3% av eksportverdien . mindre e 

« ikke kan stanse ved EEC's grenser. Det ter. Men vil slike og lignende ti ltak være omfatter andre land enn dem som id ag er Dersom indust riens samlede rensebehov kelte ind 

ville være uforenli g med ekte miljø po li mulige hvis vi blir medlem av EEC? eller kan tenkes å bli medlemmer av skal bæres av landets samlede eksport, gevinst, 

tikk, som er en glo ba l utfordring». Og i 
samme retning konkluderer den ovenfo r 
omtalte Spinellirapporten , nå r den frem
holder at det i natur- og miljøvernspø rs
målene må eta bleres samarbeide med 
la nd utenfor EEC, da disse spørsmål 

Dersom vi er medlem av EEC må vi 
nemli g re tte oss etter de direktiver og de 
standarder som blir ved tatt og mister mu
ligheten til å fø re en selvstendig politikk 
med strengere eller mildere virkemidler 
tilpasset situasjonen. Vi minn er i den fo r-

EEC. Og når det gjelder de pro blemer 
som særlig refererer seg til de nåværende 
e lle r mulige EEC-land  som den svovel
holdige nedbør  har vårt land det mest 
naturlige interessefellesskap med land 
som ikke er medlemmer av EEC, nemli g 

får vi en investeringsutgift over 10 år på 
160 mill. kr. pr. å r sammenlignet med en 
samlet eksportverdi på 15 740 mill. kr. i 
1970. Her er det ikke korrigert for høyere 
eksportverdi i 1972 der Industriforbun
dets tall er hentet fra og ikke for inntekter 

moderni~ 

renseanl( 
som før 
solgt elle 
kan man 
viser seg 
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bindelse o m de ovenfor o mtalte tilfeller 
fra Vest-Tyskland, som å pner så meget 
mer uhyggelige perspek ti ver, som nett
opp «konkurran se lo rrykkende» og «d is
kriminerende» avgifter og rest riksjoner i 
mange forbindelser nettopp kan tenkes å 
være meget tjenlige og anvendeli ge virke
midler i natur- og miljøvernpolitikken, 
når det gjelder de nasjonale og lokale 

p roblemer. 

5.2 De internasjonale natur- og miljøvern
problemene. 
D e fl er-nasjona le problemer som også 
berører vå rt land, som s ur nedbø r, bioc i
d er i nedbøren, generell havforuren sning, 
o ljeforurensn ing, dumping av miljøgifte r 
i havet o. s. v., må naturli gv is også løses 
ved fl er-nasjonale, i mange tilfeller nød
vendigvis globa le tiltak. De færres te av 
disse problemene er overhodet kn yttet til 
EEC-landene, som tross alt bare omfatter 
halve Europa, og målt i folketall bare 
1/ 10 av jordens befolkning. For de største 
og vik tigste problemene er alts,\ denne or
ganisasjon uhensiktsmessig allerede av 
den grunn at den representerer en a ltfor 
liten enhet (ved siden av andre grunner, 
som vi har påpekt ovenfor), noe det som 
referert også gis uttrykk for innen EEC 
og EEC-la ndene selv. 

Men dertil kommer, hva No rge a ngå r, 
at mange av våre viktigs te natur- og mil
jøvernproblemer av flernasjonal ar t dels 
o mfatter a ndre la nd enn dem som id ag er 
e ller kan tenkes å bli medlemmer av 
EEC. Og når det gjelder de problemer 
som særlig refererer seg til de nåværend e 
e ller mulige EEC-land - SOIl1 den svovel
holdige nedbør - har vårt land det mest 
naturlige interessefellesskap med land 
som ikke er med lemmer av EEC, nemlig 

Sverige og Finnland. Avtaler mellom 
d isse landene som skades og de landen e 
som forårsaker skadene er både ønskelig 
og nødvend ig og bilaterale avtaler om 
forurensning er allerede inngått mellom 
EEC-land og land utenfor EEC. 

Havvannet utenfor Norge forurenses 
internasjonalt av utslipp til ø s tersjøen fra 
Sverige, Finnland, Sovje t, Polen, 
Øst-Tyskland , Vest-Tyskland og D an
ma rk. En a nnen hoveds trøm fø rer vannet 
fra Den meks ika ns ke gul f tvers over At· 
lan terhave t og opp langs kys ten av 
N o rd-Norge. En tredje st rø m føre r næ
ringsstoffer opp fra d ypet langs kanten av 
kontln en talsokke len. Med alle disse 
st rømmene følger miljøgifter og tiltak for 
å begrense virkningen på fiske- og fugle 
li v må derfor selvsagt treffes på en langt 
videre basis enn innen EEC. 

INDUSTRIGREN 

Tremasse, papir etc. 
Aluminium 
Sildemel 
Jern , ferros ilisi um 

Disse indus triene er både sterkt eksport
orienterte og har et stort forurensnings
problem. Dersom vi a ntar at hele rense
budsjettet ska l bæres av eksportvarene, 
utgj ør dette ca. 3% av eksportverdien. 
Dersom industriens samlede rensebehov 
skal bæres av landets samlede eksport , 
får vi en investerings utgift over 10 å r på 
160 mill kr . pr. å r sa mmenlignet med en 
samlet eksportverd i på 15 740 mill. kr. i 
1970. H er er det ikke korrigert for høyere 
eksportverdi i 1972 d er Industriforbun
d ets tall e r hentet fra og ikke for inntekter 

Av den grunn er det da også fullsten
dig virkelighetsfjernt å resonnere, s li k en
kelte synes å gjøre i EEC-debatten her 
hj emme, som om løsningen av natur- og 
miljøvernproblemene nærmest sk ull e 
være bet in get av «overnasjona le o rganer» 
i EEC, eller andre o rganer av sa mme 
type. Hvis dette forøvrig hadd e væ rt til
fe lle. da ville s ituasjonen virkelig være fa 
ta L og vi kunne like god l se den globa le 
økokatastro fe i øynene. 

5.3 Konkurranseevne og natur- og miljø

vernspørsmål. 

Vil norsk industris konkurranseevne 

svekkes, hvis vi forblir utenfor EEC, og 

skal løse våre egne natur- og miljøproble

mer på nasjonalt grunnlag? 


For det første er det naturligvis fullt 
mulig å stå utenfor EEC og allikevel inn-

EKSPORTVERDI!ÅR 

2096 mill. kr. 
1852 mill. kr. 
348 mill. kr. 

12RO mill kr. 

ved avgifts belegning av varer fra foruren
send e utenla nds industri. Heller ikke er 
driftsutgiftertatt med. 

Dri fts utgiftene er i alle tilfelle meget 
mindre enn inves teringsutgiftene, og i en
kelte industrier gir fakti sk rensetiltakene 
gevinst, fo rdi prod uksjonsprosessene blir 
modernisert sa mtidig med ombygging for 
renseanlegg, og fordi en hel del stoffer 
som før gikk til spille blir tatt va re på og 
solgt e ller ført t ilbake i prosessen. r tillegg 
kan man regne med gevinster som ikke 
viser seg i bedriftens regnskap, men ved 

føre bestemmelser i takt med EEC. For 
det annet kan vi godt innføre egne, st ren
gere bestemmelser enn resten av verd en, 
uten å måtte finansiere dette over vare
p risene. Regningen må presenteres et 
sted , men allerede i dag er det et s terkt 
ø nske fra N o rges lndustrifo rbund 's side 
a t s ta ten ska l bidra til in vesteringsstøtte 
for s li ke tiltak. D ette vil si at det a llerede 
nå overveies tiltak for å unngå å heve va
repri sene med et beløp tilsvarende rense
om kostningene. 

For å få en ide om størrelsesordenen 
av de beløp det her er tale 0111, kan vi se 
på Norges utenrikshandel fo r 1970 og på 
Industriforbundets utredning om rense 
tilta k i norsk industri (reviderte overslag 
pr. februa r 1972) : 

ÅRLIG INVESTERINGSBEHOV (i 10 
å r) i rensetiltak. 
65 mill kr. 
JO mill. kr. 
Il mi Il. kr. 
40 mill. kr. 

besparelser over kommune- og s tatsbud 
sjett. 

Vi ser altså at de summer det er la le 
om, som ka n skape konkurranseforvrid
ning ved ensidige norske renset iltak, er 
meget små i forhold til eksportverd ien, 
og a t disse s ummene kanskje i alle tilfell er 
vil bli søkt dekket ved bidrag fra staten 
og ikke over vareprisene enten vi står in
nenfor eller utenfor EEC. 

Konkurranseforvridning ved a t uten
la ndske, miljøfiendtlige produkter blir 
avgiftsbelagt eller forbudt på det norske 
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marked er selvfølgeli g ikke noe problem i 
og for seg. Men dersom vi går inn i EEC, 
frask ri ver vi oss altså nettopp sli ke virke 
midleri miljøvernpolitikken. 

5.4 Eiendomsretten til og forvaltningen av 

naturressursene_ 

I og med prinsippene om den frie kapital 

bevegelse og etableringsrett etc. vi l et 

EEC-medlemskap for vårt land også få 

vidtrekkende konsekvenser for eien 

domsretten til og forvaltningen av natur
ressursene innenfor landets grenser. Det 
gjelder da både ressurser som mineraler 
og 1'. eks. arealer for bebyggelse. D et ik
ke-diskriminerin gsprinsipp som vi her vi l 
måtte praktisere, vi l således favorisere 
kapitalsterke utenlandske kjøpere, med 
den konsekvens at vi ikke får hånd om 
disponeringen av slike ressurser innenfor 
rammen av de nasjonale lovbestemmelser 
som bare tar sikte på lande ts egne inn
bygge re. (Forøvrig henvises det for en 
nærmere utredning av dette spørsmå l til 
kapitlet om «Etab1eringsreu , arbeids 
kra fl bevegelse og ka pi ta Ibevegeise» .) 

Et av vå rt la nds sterkes te ressursaktiva 
er energien , og et vikti g spørsmå l -- også 
med hensyn til na tur- og miljøvern - er 
derfor hva som vil kunne skje på dette felt 
ved e t eventuelt medlemskap i EEC Det 
er naturlig å ta utga ngspunkt i en del 
fakta : 

I. Vi ha r få tt lagt opp, men vel å merke 
ellnu ikke fått vedta tt , en vernepla n for 
våre vassdrag, som binder en ikke ubety
delig energiressurs (ca. 25% i forhold til 
hva som er utbygget idag.) 

2. Vi har meget store o lj e- og gassfore
komster i vår del av Nordsjøen. 

3. EEC har et stort energi underskudd. 
Importen utgj ø r en stad ig større del av 

det totale energiforbruket. I 1960 ble det 
importert 27% av totalt forbruk, i 1968 
hele 60,9%. 

N orges energireserve vil således klart 
være av meget stor betydning for felles
skapet, med dets stad ig stigende energi
behov. Jo større energiress Ufser et om
råde har innen sin e egne grenser, jo 
mindre sårbart er det, og for dette gjelder 
det selvsagt ingen unntagelse for EEC 
som tollunion, hvor siktemålet fremfor 
a lt er den videre økonomiske og politiske 
union. 

Å kunne få sikker adgang til de norske 
energiressurser må a ltså fremstå som et 
overordent lig viktig mål for EEC, og ved 
de prinsipper for ikke-diskriminerende 
etableringsrett etc. , som Roma-traktaten 
fastslår, ha r det også de nødvendi ge mid
ler til å oppnå delte mål - hvis vtt rt la nd 
blir medlem av EEC 

Det tør i den forbindelse være ga nske 
typisk , a t da statsminister Bratteli hadde 
ha ll s in sa mta le med de franske toppoliti
kere under s in rundreise til EEC-hoved
stedene i januar iår, ble det i det e lle rs in 
tets igende kommunike som ble sendt ut , 
dog uttrykkelig referert at det i fra nske 
industr ikre tser va r sterk interesse for å 
delta ved utnyttelsen av o ljen på den nor
ske kontinetalsokkel. (For en nærmere 
utredning av Norges forho ld ti l EEC når 
det gjelder energipolitikken på dette om
råde, henvises ti l kapitlet om «Energipo
li tikken».) 

5.5 Konsekvenser for natur-, miljø- og livs
form ved norsk EEC-medlemskap. 
Når det gjelder spørsmå let om konse
kvensene for natur og miljø av norsk til
s lutnin g til EEC, kan det være nærlig
gende å ta utgangspunkt i de tanker som 

er fremlagt i den såkalte Colonnaplanen 
(memorandum fra EEC-kommisjonen 
om industripolitikken). Planen omhand
ler regional samordning av industripoli 
tikken, med sikle på å utnytte ressursene 
mest mulig «rasjonelt». Her planlegges f. 
eks. kyst - og jordbruksbefolkningen 
brukt som arbeidskraft i en s trukturra
sjonalisert industri. De utgjør , som det 
heter, det «naturlige arbeidskraftspoten
sial». En logisk følge av dette er da f. eks. 
reisning av kraftkrevende industri med 
basis i oljeprodukter og «billig» va nn
kraft. Denne omstillingen av jordbrukere 
og fiskere til indust ripro letariat er forøv
rig ikke bare en smertefull prosess sos ialt 
se tt, men den har - som vi ha r påpekt 
ovenfor - også alvorlige konsekvenser for 
natur- og miljøverninteressene. 

La oss se nærmere på noen av disse 
konsekvensene. 

EEC's s to re energibehov vil måtte føre 
til et øket press på utn yttin~stak ten når 
det ~jelder o lje- o~ ~assforekomstene i 
Nordsjøen. Delte er ytterst uheldig både 
p. g. a. forurensningsfaren og fordi vi 
ik ke har noe godt planlagt mottagerap
parat på kysten. En langsom, vel plan
lagt, regulert utnyttelse av Nordsjøfore
komstene vil bli vanskeliggjort innen 
EEC Vid ere vil oljen innen EEC hoved
sakelig bli brukt til sterkt forurensende 
og ressursødende formål , f. eks. bensin 
og plaststoffer. Det ville være guns l ig om 
Norge kunne få hånd om produktutvik
lingen på dette område, med sikte på 
fremstilling av andre typer produkter, 
idet olje også kan brukes som råstoff for 
mat, d. v. s. proteiner. Det kan videre vise 
seg at andre, mindre forurensende olje
produkter, kan gi like gode inntekter som 
plaststoffer og bensin. 

EEC-medlemskap for vårt land vil 
føre til et øket press på våre o ljeressurser, 
og derved en forse rt utbygging. I a ll dis
kusjon om utnyuelsen av nettopp o ljeres
sursene er det forøvrig ganske karakter
ist isk, a t det i a lle offis ielle utta lelser om 
utvinning og foredlingsprosjekter, knaptl 	 er blitt reist det spørsmå l om vi overho
det har rett til idag - med tanke på de 
fremtidige generasjoner - å kaste oss overi/ 
disse begrensede og dyrebare ressu rser 
for å utnytte dem maksimalt efter dagens 
markedspris. Og man har også hørt lite 
om den meget nær li ggende konsekvens 
av denne utnyttelse, som er mer nærlig
gendejo mer den blir forsert, at det - som 
enkel te økologer allerede har pekt på 
kan komme til å innebære et være ell er 
ikke være for fiskebestanden i Nordsjøen. 

Fra et naturvernsynspunkt er det altså 
a ll grunn til å stille seg kritisk til et norsk 
EEC-medlemskap hva angflr utnyttelsen 
av våre energiressurser på havbunnen. 

Men konsekvensene er ikke mindre a l
vorlige når det gje lde r de me,lneskelige 
miljøverdier. Den nevnte plan om en re
gional samordning av industripolitikken 
(Colonna-planen) med dertil hørende 
kraftkrevende industri i Norge, vi l føre til 
en øket sentra li sering med konsentrasjon 
av bosetting også i vårIland, noe som vil 
påskynde avfolkningen i utkantområ
dene og samle befolkningen i de større 
byer og noen få industrisentra i hver 
landsdel. 

I denne forbindelse skal vi da også ta i 
betrakning at vi ved inntreden i EEC 
mister de vesentligste midler til å mot
virke en slik utvikling, som de ulike typer 
av produkSjonsstøtte (som er forbudt f. 
eks. ifølge Roma-traktatens artikkel 92). 
Den regiona lpo litikk som drives i EEC er 
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er fremla gt i den såkalte Colonnaplanen 
(memorandum fra EEC-kommisjonen 
om industripolitikken). Planen omhand
ler regi onal samordning av industripoli 
ti kken , med sikte på å utnytte ress ursene 
mest mulig «rasjonelt». Her planlegges f. 
eks. kys t- og jordbruksbefo lkningen 
brukt som arbeidskraft i en strukturra
sjonalisert industr i. De utgjør, som det 
heter, det «naturlige a rbeidskraftspoten
sial». En logisk følge av dette er da f. eks. 
re isning av kraftkrevend e industri med 
basis i oljeprodukter og «bi llig» van n
kraft. Denne omstillingen a v jord brukere 
og fi skere til industriproletariat er forøv
rig ikke bare en smertefull prosess sos ialt 
sett , men den har - som vi har påpekt 
ovenfor-- også alvorlige konsekvenser for 
natm- og miljøverninteressene. 

La oss se nærmere på noen av disse 
konsekvensene. 

EEC's store energibehov vilmåtle føre 
til et øket press på utnyttin!rstakten når 
det gjelder olje- og gass forekomstene i 
Nordsjøen_ Dette er ytt erst uh eldig både 
p. g. a. forurensningsfaren og fordi vi 
ikke har noe godt planlagt mottagerap
parat på kysten. En langsom, vel plan
lag t, regulert utnyttelse av Nordsjøfore
komstene vil bli va nskeliggjort innen 
EEC. Videre vil oljen inn en EEC hoved
sakelig bli brukt til sterkt fo ru rensende 
og ress ursødende formål, f. eks. bensin 
og plaststoffer. Det ville være gunst ig om 
Norge kunne få hånd om produktutvik
lingen på dette område, med sikte på 
fremsti lling av andre typer prod ukter, 
idet olje også kan brukes som rås to ff for 
mat, d. v. s. proteiner. Det kan videre vise 
seg at andre, mindre forurensende olje
produkter, kan gi li ke gode inntekter som 
plaststoffer og bensin . 

EEC-med lemskap for vårt land vil 
føre ti l et øket press på vå re oljeressurser, 
og derved en forsert utbyggin g. [ a ll dis
kusjon om utn yttelsen av nettopp oljeres
stil-sene er det forøvrig ganske karakter
ist isk, at det i alle offisielle utta lelser om 
utvinning og foredlingsprosjekter, knapt '} er blitt reist det spørsmål om vi overho
det har rett til idag - med tanke på de 
fremtidige generasjoner - å kaste oss over 
disse begrensede og dyrebare ressurser 
for å utn ytt e dem maksi malt efter dagens 
markedspris. Og man har også hørt lite 
om den meget nærli ggende konsekvens 
av denne utnyttelse, som er mer nærli g
gend e jo mer den blir forsert , a t det - som 
enkelte økologer allerede har pekt på -
kan komme til å innebære et være eller 
ikke være for fiskebestanden i Nordsjøen. 

Fra el naturvernsynspunkt er det altså 
all grunn til å sti lle seg kritisk til et norsk 
EEC-medlemskap hva angå r utn yttelsen 
av vå re energiressurser på havbunnen. 

Men konsekvensene er ikke mindre a l
vorlige når det gjelder de me.l11 eskelige 
miljøverdie r. Den nevn te plan om en re
gional samordning av industripolitikken 
(Colonna-planen) med dertil hørende 
kraftkrevende industri i Norge, vi l føre til 
en øket sentralisering med konsentrasjon 
av bosetting også i vå rt land _. noe som vi l 
påskynde avfolkningen i utkantområ
dene og samle befolkningen i de større 
byer og noen få industrisentra i hver 
landsdel. 

I denne forbindelse skal vi da også ta i 

betrakning at vi ved inntreden i EEC 

mister de vesent ligste midler til å mot

virke en slik utvikling, som de ulike typer 


l av produksjonsstøtte (som er forbudt r. 

eks. ifølge Roma-t rak ta tens artikkel 92).
l: Den regionalpolitikk som drives i EEC er 

da også preget av dette, og er mer en sosi
a lpolitikk enn en distriktspolitikk som 
ta r sikte på å und erstøtte og utbygge en 
bedrifts- og markedsøkonomisk «ulønn 
som» næring, ved siden av at den overho
det gå r mer ut på å lette presset på de 
største sen tra, enn på å hindre avfolknin
gen i det vi ka ller utkantdistrikter. Typisk 
for denne regionalpolitikk er f. eks . 
Frankrike, hvor det man er opptatt av er 
å minske presset på hovedstaden Paris 
ved å bygge ut regionen omkring Lyon og 
Lille, hvilket ville svare til at vi i Norge 
sk ulle bedrive en dis /rik lspol it ikk med 
det siktemål å ytterligere bygge ut Ber
gen, Trondheim - og f. eks. Fredrik 
stad /Sarpsbo rg. 

Men også når det gjelder den energi
ressurs vi har i våre vassdrag vi l EEC's 
store energibehov og behov for å reise 
kraftkrevende industri måt te virke som et 
press. Og dette press på va nnkraftress ur 
sene skal iallfall ikke gjøre det mindre 
vans keli g enn det allerede er å få vernet 
uberørte na turområder av uvurderlig 
verdi for både de nuværende og ikke 
minst de fremtidige generasjoner i vån 
land (fordi det her i det vesentlige drei er 
seg om irreversible na turødeleggelser). 
Sterkt verneverd ige områder vil da 
komme i enda meget større fare for å bli 
utbygget enn tilfellet er idag. 

Vi må altså kort sagt konklud ere vå r 
betraktnin g over energiressurser og -ut
bygging med at et eventuelt no rsk med 
lemskap i EEC vil forsterke faren for ve
sentlige natur- og miljøverd ier. Vel kan 
en slik utvikling også komme til å skje om 
vi forblir utenfor organisasjonen, men vi 
vil da ha meget større mulighet er for å 
kunne avverge den, i det minste ved at vi 
selv kan bestemme utbygningstakten_ (l 

denn e for bindelse må det forøvrig un 
derstrekes at vi overhodet ikke vil rå noen 
vans keligheter med å ekspo rtere energi 
såvel som olje og oljeprodukter, dersom 
vi forblir utenfor EEC. EEC's energi un
derskudd er så stort, og vi l forbli det, at 
noen toJlbarriere å snakke om vil være 
uten kelig. Tvertimot vil vå r posisjon her 
kunn e utnyttes til å ska ffe oss fordeler på 
andre områder, f. eks. for fi skeproduk
ter.) 

Ved eventuelt med lemskap i EEC vil 
sterke kapitalkrefter på kontinentet i 
stø rre grad sø ke å komme inn på det nor
ske kapitalmarkedet, slik a t norske be
drifter' blir integrert i større utenlandske 
konsern er. Dette vil kunn e ha til følge a t 
bes lutn ingsmyndigheten over bedriften, 
hva gjelder produktutvikling, rasjonalise
ring o. s. v. , ja dens være eller ikke være, 
nyttes ut av Norge (sli k det r. eks. har 
skjedd i a luminiumsindust rien, elektrisk 
indus tr i og bilfirmaer). Og dette får di
rekte følger for f. eks. bosettingsstruktu
ren i landet, idet vi på denne måten heller 
ikke få r hånd om den. 

Vel er sentralisering og integrering en 
prosess som også foregår i dagens Norge. 
Men vi mener at for å kunn e styre den 
prosessen, og i særdeleshet kunne mot
virke de skadev irkninger som den medfø
re r når det gjelder na tur, ressurser og 
miljø ø, må vi selv ha råderett over både 
styringsm uli ghetene og virkemidlene - og 
det vil vi ha utenfor, men ikke innenfor 
EEC Ja, den prosess det her er tale om - i 
retning av konsentrasjon og sentralise
ring - bør stanse opp, og på lengre sikt 
vendes. Dette er nem li g den enes te for
sva rlige målsettin g for en øko logisk og 
miljømessig begrunnet industri- og dis
triktspolitikk . 
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SPINELLIPLANEN 

KONSENTRAT UTARBEIDET AV 
EUROPABEVEGELSEN l NORGE 

Spinelliplanen - en ny holdning. 
Den første tiden etter at De europeiske 
Fellesskap var opprettet, kom samarbei
det til å konsentrere seg om den økono
miske utvikling. De spørsmål som i dag 
er kommet i brennpunktet, som f. eks . 
vern av miljø og natur, distriktsutbygging 
og de uheldige følgene av den sterke be
folkningskonsentrasjonen i enkelte om
råder, va r saker som naturlig hørte til de 
seks medlemslandenes eget nasjona le an
sva r - i den utstrekning noen var opp
merksom på dem i det hele ta tt. 

Men ved inngangen til 70-årene be
gynte EF-kommisjonen for alvor å inte
ressere seg for miljøvern fordi det viste 
seg at den sterke økonomiske vekst ikke 
bare løste mange av menneskenes proble
mer - den skapte også nye. Velstandsøk
ningen var kommet som et resul tat av 
sama rbeidet mellom de seks medlemslan
dene og derfor var det naturlig at de nye 
problemene også måtte løses gjennom et 
overnasjonalt samarbeid. 

Ikke bare vekst og stabilitet 
Det fø rste betydn ingsfulle sk ritt mot en 
ny politikk , ble tatt i februar 197 1 

da Ministerrådet vedtok et nyt! økonom
isk program. Der heter det: 

«Fellesskapets økonomiske politikk 
kan ikke begrense seg til bare å prøve å 
nå de to mål: vekst og sta bilitet. Denne 
politikk får sin mening gjennom det bi
drag den yter til forbedring av levevilkå
rene. Den må ta sikte på både 11. heve den 
materielle levestandard og bedre de kvali
ta tive levevilkår. Videre må den i særde
leshet bidra til å styrke solidariteten til 
beste for de sos iale grupper som er for
fordel!.» 

Dette vedtaket innebar uten tvil en 
kursendring og kom som et naturlig re
sultat av den våknende bevissthet om de 
farer som truer de moderne velstandsam
funn. Tidligere hadde EF tatt til orde for 
tiltak på spredte områder, som f. eks. 
konservering av næringsmidler, oppret
telse av fredede naturparker og støygren
ser for biler. Men nå var en helt ny poli
tikk underveis. 

- Det gjelder, hevder Kommisjonen, 
ikke så meget å arbeide for et kompro
miss mellom en økonomisk vekstpolit ikk 
og en forbedring av omgivelsene, men 
snarere om å skape en ny holdning. Mil
jøvern og miljøutvikling er en virkelig si
vilisatorisk forpliktelse og må heretter 

betraktes som en vesentlig fellesskapsfor
pliktelse. 

Spinelli-planen. 

I juli 197 1 la Kommisjonen fram en ar

beidsplan for miljøpolitikken - som fikk 

navn etter ita li eneren Altiero Spinelli . I 

Kommisjonen har Spinelli, som har sin 
bakgrunn i italiensk fagforeningsarbeid , 
ansvaret for forskning, teknologi og in
dustri. Kommisjonen begrunner sitt ini
tiativ bl. a. med at miljø- og naturskader 
ikke stanser ved grensene, og at miljøska
der har betydelige økonomiske og han
delspolitiske følger. Derfor må disse tilta
kene behandles på internasjonalt plan. 

Spinelli-planen risser opp disse hoved
målene: 

- Å bekjempe de skadeli ge virkninger 
på miljøet som skyldes den tekniske ut
vikling og den sosiale og økonomiske 
virksom het - uten at dette fører til noen 
kamp mot økonomisk vekst og alminne
li g framgang. 

- Å bevare de naturrikdommer som 
trues av ødeleggelser, blan t annet ved å 
overvåke den økologiske likevekt og ved 
å beskytte dyre- og planteriket. 

- Å utvikle en miljøplan legging, fram

for alt for å bekjempe de skadelige virk
ninger som skyldes at befolkningen i sti
gende grad presses sammen i byene. 

- Å styre framgangen i samsvar med 
menneskenes virkelige behov, uttrykt 
ikke bare kvantitativt, men også kvalita
tivt. 

Aksjonsprogram. 

Kommisjonen foreslår et alminnelig ak

sjonsp rogram i ni punkter, som i noe for 

kortet form kan gjengis slik: 


I) 	De eu ropeiske Fellesskap skal heret
ter gi forskrifter for å bekjempe na
tur- og miljøskader som går ut over 
menneskenes sunnhet og velvære. 

2) 	 Fellesskapene oppretter - på grunn
lag av ordn inger som allerede finnes i 
medlemslandene - et nett av stasjoner 
som kan overvåke forurensning av 
luft, vann og jordsmonn. Dette in ne
bærer en utvidelse av det system Fel
lesskapene a llerede har for å overvåke 
radioaktiviteten. Et felles senter ska l 
behandle observasjonsresultatene og 
pilse at de felles fo rskrifter blir over
holdt. 

3) 	 Medlemslandene bør utarbeide et 
samordnet program for forskning om 
miljøpolitiske problemer. Program
met stø ttes finansielt med fellesskaps
midler. 

4) 	 Medlemslandene må samarbeide for 
å samordne og forbedre kontrolltil ta
kene. 

5) 	 Fell esskapene skal gi finansi ell støtte 
ti l vikt igeenkeltaksjoner. 
Områder, ressurser og miljø skal be
va res og utvikles, særlig innen ram 
men av den felles landbrukspolitikk 
og distriktspolitikken. 

7) 	 Felle 
plan 
som 
land, 
kystl 

8) 	 Felle 
delta 
som 
doml 
ger. 

9) 	 Spør 
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utrec 
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for alt for å bekjempe de skadelige virk 7) Fellesskapene bør fremme landskaps En annen presserende oppgave knytter 
ninger som skyldes at befolkningen i sti planlegging for geografiske områder seg til en del produkter og prosesser som 
gende grad presses sammen i byene. som er av felles interesse for medlems volder skader eller ulemper. Kom misjo

- Å styre framgangen i samsvar med landene, eksempelvis Rhin-dalen og nen nevner her en lang rekke handelsva
menneskenes vi rkelige behov, uttrykt kyst beltene. rer : oppløsningsmidler, plantevernmid
ikke bare kvantitati vt, men også kvalita 8) Fellesskapene ska l som institu sjon ler, gjødningsstoffer, vaskemidler, diesel
tivt. delta i in te rnasjonale organisasjoner motorer, flymotorer , visse maskiner og 

som a rbeider for å bevare naturrik verktøy foruten atskillige andre produk
Aksjonsprogram. dommer og avvikle handelshindrin ter. Når det gjelder skade li ge prosesser, 
Kommisjonen foreslår et alminnelig ak ger. retter den søkelyset mot produksjonen av 
sjonsprogram i ni punkter, som i noe for 9) Spø rsmålet om il opprette et eu ro jern og andre meta ller, trefo redlingsin
kortet form kan gjengis slik : peisk institutt for natur- og miljøvern dustrien , den kjemiske og petro kjemiske 

økonom betraktes som en vesentlig fellesskapsfor utredes. industri , og produksjonen av energi. Vi 

pliktelse. I) De europeiske Fellesskap skal heret dere understreker Kommisjonen a t det er 

politikk ter gi forskrifter for å bekjempe na Kommisjonen fo reslå r at Ministerrå nødvendig å begrense eller for by bruken 

li prøve å Spinelli-planen. tur- og miljøskader som går ut over det gir de fullmakt er som trenges for å av visse landbrukskjemikalier. 

~t. Denne I juli 1971 la Kommisjonen fram en ar menneskenes sunnhet og velvære. gjennomføre et slikt program. Det må En rekke forskningsprosjekter blir 

m det bi beidsplan for miljøpolitikken - som fikk 2) Fellesskapene oppretter - på grunn gjøres klart a t Fellesskapene kan utfer også prioritert, blant annet forskning for 

levevi lkå navn etter ita lieneren Altiero Spinelli . I lag av ordninger som a llerede finnes i dige bestemmelser om miljøvern som er å finne fram til nye produkter og proses

l heve den Kommisjonen har Spinelli, som har si n medlemslandene  et nett av stasjoner direkte anvendelige i medlemslandene, ser som ha r små eller ingen skadelige bi

~ de kvali bakgrunn i italiensk fagforeningsarbeid , som kan overvåke forurensning av og som utfyller deres nas jonale lovgiv virkninger. Kommisjonen nevner spesielt 

ni særde ansvaret for forsknin g, teknologi og in luft , vann og jordsmonn. Dett e inne ning om miljøvern. Likeledes må Felles behovet for å utv ikle en biologisk be

.riteten til dustri. Kommisjonen begrunner sitt ini bærer en utvidelse av det system Fel skapene ha til rådighet de finansielle vir kjempelse av skadelige dyr og plan ter s lik 

,m er for tiativ bl. a. med a t miljø- og na turskader lesskapene allerede har for il overvåke kemidler som trenges. a t landbruket kan bli mindre avhengig av 
ikke stanser ved grensene, og at miljøska radioaktiviteten. Et felles sen ter ska l kjemiske midler. 

:n tvil en der har betydelige ø konomiske og han behandle observasjonsresultatene og Høy prioritet. Innenfor de nåværende EF-land finnes 

lturlig re delspolitiske følger. Derfor må disse tilta p{ise at de felles forskrifter blir over På bakgrunn av det a lminnelige aksjons store, urbaniserte områder med opp til 

het om de kene behandles på internasjonalt plan. holdt. program peker Kommisjonen ut for 1000 innbyggere pr. kvadratkilometer 
;tandsam Spinelli-planen risser opp disse hoved 3) Medlemslandene bør utarbeide et skjellige oppgaver som den gir høy priori (Vest-Nederland og Ruhr) og i gjennom
il orde for målene: samordnet program for forskning om tet. Et utva lgav dem ska l o mtales her. sn itt lever det 163 mennesker pr. kvadrat
m f. eks. miljøpolitiske problemer. Program Det haster å redusere omfanget av de kilometer. Det er et høyt tall ta tt i be
r, oppret - Å bekjempe de skadelige virkninger met støttes fina nsielt med fe llesska ps fa rligste forurens ninger i naturen. Kom trak tnin g a t det her dreier seg om et 
støygren på miljøet som skyldes den tekn iske ut midler. misjonen gi r en liste over slike forurens stø rre geografisk område. Dette medfø

It ny poli vik ling og den sosiale og ø konomiske 4) Medlemslandene må sama rbeide for ninger. I luft er det svoveldioksyd , en rer at miljøpolitikken i sterkere grad enn 
vi rksomhet  uten at dette fører til noen å samordne og forbedre kontrolltilta kelte foto-kjemiske midler , kvelstoffok her hjemme blir et spørsmål om å bremse 

lmisjonen, kamp mot økonomisk veks t og alminne kene. syder, kulloksyd, produkter som kan veksten i storbyene slik a t disse kan bli 
kompro lig framgang. 5) Fellesskapene ska l gi finansiell stø tte fremkalle kreft, og bly. I vann dreier det mer menneskevennlige. Samtidig un

:stpoJitikk - Å bevare de naturrikdommer som til viktige enkeltaksjoner. seg om fosfor- og kvelstoffholdige stof derstreker Spinelli at samtidig med en 
;ene, men trues av ødeleggelser, blant annet ved å Områder, ressurser og miljø skal be fer, kullvannstoff-fo rbindelser, fenoler , fo rbedri ng av bomiljø og de nære omgi
ning. Mil overvåke den økologiske likevekt og ved vares og utvikles, særlig innen ram a vfallsstoffer fra byene og mikroforu velser, så må det komme en nivåhevning 
,irkelig si å beskytte dyre- og plan terikeL men av den fe lles landbrukspolitikk rensn inger foruten tempera turforstyrrel av a rbeidsmiljøet, først og fremst innen
l heretter - Å utvikle en miljøplanlegging, fram og distriktspolitikken. ser. for ind usl rien. 
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Distriktspolitikk. 
Men en effektiv miljøpolitikk er neppe 
mulig dersom man ikke også trekker inn 
distriktspolitikken. Også den har i hoved
sa k vært de en kei te med lemsla nds ansvar, 
men Spinelli-planen inneholder konkrete 
forslag 0111 EF-støtte for å hindre avfolk
ning av det vi vanligvis kaller utkant
strøk. Kommisjonen tenker seg direkte 
subsidieti ltak for å redde jordbruket i 
fjellbygdene og kystområdene, men vil 
også spille en langt mer aktiv rolle for å 
sikre en bedre loka liseringspoli tikk når 
det gjelder plasseringen av nye bedrifter. 

l og med at dette er nye oppgaver for 
organene innenfor De europeiske Felles
skap, så sier det seg selv at man i første 
omgang vil konsentrere seg 0111 tiltak SOI11 

automatisk peker seg ut som velegnede 
for et internasjonalt sama rbeid . Kampen 
mot forurensningene i Rhin en er en slik 
sak - forsøplingen av Nordsjøen og Mid
delhavet er to andre. Dessuten vil kra
vene til en forurensningsfri industri være 
en oppgave som må løses gjennom inter
nasjonalt samarbeid. Om et land legger 
strenge restriksjoner på si n industri , vil 
det føre til dyrere varer som så igjen gjør 
industrien lite konkurransedyktig over
for utenlands ke fabrikker. Om restriksjo
nene kommer på industrien i ti ves t-eu ro
peiske land samtidig, vil vi ikke få noe 
alvorlig problem. 

Etter at Altiero Spinelli hadde lagt 
fram arbeidsplanen, dro han og an dre re
presentanter rundt om tilmedlemslande
nes regjeringer og til Europaparlamentet. 
Planen ble møll med stor interesse og 
flere av forslagene er nå blitt fremmet for 
Ministerrådet. En kan regne med å få de 
første bindende vedtak innen overskuelig 
framtid. 

MANSHOLTS 
MANIFEST 

Til M. Franco-Maria Malfatti, 
President for Kommisjonen. 
H err Presiden/ 
Det vi lle elter min oppfatning være øn
skelig at KommiSJonen , i det siste åre t av 
sin mandatperiode, i særlig grad ville be
skjeft ige seg med spørsmålet om hvilken 
økonomisk politikk den skal følge. Vi vil 
sannsynligvis ikke være i stand til å frem
se lle konkrete forslag for Ministerrådet, 
men vi må kunne formulere et visst anta ll 
bærende ideer som kan danne grunnlag 
for utformingen aven ny politikk. 

En krise truer 
Jeg mener at Kommisjonen, i kraft av de 
oppdrag som er pålagt den , er det eneste 

organ som på fritt grunnlag kan frem
sette forslag til retn ingslinjer. 

Tillat meg først il anføre noen kjens
gjerninger: 

I) Det blir mer og mer klan at de na
sjonal e regjeringer hver for seg ikke len
ger kan sik re en stab il vekst i si n nasjon
a le økonomi. Dette er egentlig ikke et fe
nomen begrenset til Europa ; man ser det 
samme i alle de industrialiserte land (i 
USA, Japa n og andre land ) som er utsatt 
for en gallopperende infl asjon - til og 
med ledsaget aven stadig stigende ar
beidsløshet. 

2) Pengemessig likevekt er ikke opp
nådd: det meste man kan tale om er et 
pusterom, men na ligger det til retle for 

La meg slippe cl SI' deg igjen med denne 
stinkende pipa I 

en ny krise. De internasjonale fond s og 
tilsvarende institusjoner behandler bare 
symptomene; de bidrar ikke til en varig 
stabili tet. 

Slik er noen av dagens problemer, men 
enda a lvorligere er de spørsmå l som vi 
snart vil bli stilt overfor, og som begyn
ner å avtegne seg tydeligere og tydeligere. 
Når jeg sier «vi», tenker jeg ikke ene og 
alene på Europa; jeg tenker på hele men
neskeheten. 

Problemene 
Spørsmålene knytter seg til følgende fak
torer som i det store og hele bestemmer 
menneskehetens fremtid: 

- befolkningseksplosjonen i verden. 
-matvareproduksjon, 
- industrialiseringen, 
- forurensningen , 
- utnyttelsen av naturressursene. 
Jeg begrenser meg til disse punkter, 

spesiell fordi de danner grunnlaget for 
den rapport som Dynamics Group ved 
Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, Massachusetts, utarbeidet 
juli 1971. 

Man kunne tilføye føl gende emner: 
- det menneskelige arbeid , 
- gjennomføringen av et virkelig de

mokrati, 
-like muligheter for alle, 
- våre forbindelser med utviklingslan

dene. 
Rent juridisk kan man sette et spørs

målstegn ved å trekke de sistnevnte em
ner inn under Kommisjonens arbeidsom
råde. Personlig interesserer den juridiske 
side av saken meg mindre, for det er som 
politisk organ at vi bør legge fram våre 
forslag, som etter alt å dømme vil få ka
rakter av et «testamente» som kan vekke 
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organ som på fritt grunnlag kan frem
setteforslag Lil retningslinjer. 

Tillat meg først å anføre noen kjens

gjern inger: 
I) Det blir mer og mer klarl al de na

sjona le regjeringer hver for seg ikke len
ger kan sikre en stabil vekst i sin nasjon
a le økonomi. Dette er egent lig ikke et fe
nomen begrenset til Europa; man ser det 
samme i alle de industria liserte land (i 
USA , Japan og andre land) som er ulsatt 
for en gallopperende innasjon - lil og 
med ledsaget aven stadig sti gende ar

beidsløshet. 
2) Pengemessig likevekt er ikke opp

nådd: del meste man kan tale om er et 
pusterom, men nil. ligger det lil relle for 

La meg slippe å se deg igjen med denne 
stinkende pipa I 

en ny krise. De internasjonale fonds og 
tilsvarende institusjoner behandler bare 
symptomene; de bidrar ikke til en varig 
stabilitet. 

Slik er noen av dagens problemer, men 
enda alvorligere er de spørsmål som vi 
snart vil bli stil t overfor, og som begyn
ner å avtegne seg tydeligere og tydeligere. 
Når jeg sier «vi», tenker jeg ikke ene og 
alene på Europa; jeg tenker på hele men
neskeheten. 

Problemene 
Spørsmålene knytter seg til følgende fak
torer som i det store og hele bestemmer 
menneskehetens fremtid: 

- befolkningseksplosjonen i verden. 
- matva reprod uksjon, 
- industrialiseringen, 
- forurensningen, 
- utnyttelsen av naturressursene. 
Jeg begrenser meg til disse punkter, 

spesielt ford i de danner grunn laget for 
den rapport som Dynamics Group ved 
Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, Massachusetts, utarbeid et l 

juli 1971. 
Man kunne tilføye følgende emner: 
- det menneskelige arbeid, 
- gjennomføringen av et virkelig de

mokrati, 
-like muligheter for alle, 
- våre forbindelser med utviklingslan

den e. 
Rent juridisk kan man sette et spørs

målstegn ved å trekke de sis tnevn te em
ner inn under Kommisjonens arbeidsom
råde. Personlig interesserer den juridiske 
side av saken meg mindre, for det er som 
politisk organ at vi bør legge fram våre 
forslag, som etler alt å dømme vil få ka
rakter av et «testamente» som kan vekke 

den offentlige opinion, og så overlate til 
de nyvalgte organer i de t utvidede felles
skap å utarbeide direktivene. 

Rapporten fra instit uttet vil snart bli 
offentliggjort; og selv om man ennå ikke 
vet i hvilken grad beregningene er nøyak
tige, er den alminnelige retning i dem så 
innlysende at den allerede nå kan legges 
ti l grunn for våre diskusjoner og vå re st u
dier. 

De reneksjoner jeg legger fram, er ba
sert på rapportens konklusjoner og dreier 
seg om følgende tema: 

Hva kan vi gjøre i egenskap av «Eu
ropa», og hva bør vi gjøre for å unngå at 
maskineriet går i stå? 

Problemene er så grunnleggende, så 
kompliserte og sammenfi ltret at man kan 
spørre seg selv: 

Er det i virkeligheten noe vi kan gjøre? 
Kan Europa gripe inn? Dreier del seg 

ikke her om en oppgave som angår hele 
verden? 

Selv om problemene i første rekke gjel
der hele verden, mener jeg det er helt nød
vendig at Europa gjør det som står i dets 
makt for å gjennomføre positive tiltak på 
alle de områder hvor det har innflytelse. I 
så henseende er det klart at en radikal 
reorientering av politikken er nødvendig, 
men i øyeblikket skal jeg avholde meg fra 
å vurdere midlene som kan gjøre denne 
politikk akseptabel i offentlighetens 
øyne, og følgelig gjennomførbare. Det 
dreier seg forøvrig her om en oppgave 
som snarere er de politiske partiers enn 
Kommisjonens. 

Jeg mener det er en illusjon å tro at det 
vi lle være mulig å oppnå snarlige resulta
ter i verdensomspennende grad. FN sle
per seg fram fra krise til krise og gir inn
trykk av kaos og maktesløshet. 

Til gjengjeld er Europa av «de ti» i ferd 
med å bli en faktor av betydning i verden, 
og en styrk ning av dets institusjoner vil 
se tte det i stand til å føre en effekt iv poli
bikk i årene fremover. I all e tilfeller er det 
a llerede nå Kommisjonens plikt å un
derstreke nødvendigheten av en slik poli
tikk. 

USA kan ikke 
Hvis Europa meisler ut en klar politikk 
her , vi l det kunne fremkalle en tilsva
rende politikk i resten av verd en, særlig i 
USA og Japan. 

Hvis Europa ikke fører en klar poli
tikk, men dilter etter uten å ta noe initia
tiv, så tror jeg saken er tapt. Etler min 
oppfatning har USA ikke den nødven
dige politiske kraft til å lede verden mot 
løsningen av dens store problemer. USA 
er inne på tilbakegangens vei , og det skal 
bli meget vanskelig for oss å hindre det 
fra å falle helt sammen. 

Konklusjon: Europa har en oppgave å 
løse. 

7 milliarder 
Nøkkelproblemet er befolkningseksplo
sjonen i verden. Det er særlig i utviklings
landene at fødselstallene antar urovek
kende størrelser, men heller ikke det in
dustrielle Vesten kommer utenom nød
vendigheten av å kontrollere fødselstal
let. Hvis intet blir gjort , vil verdens be
folkning prakt isk talt bli fordoblet på 
tretti år, fra tre og en halv milliard til syv 
milliarder mennesker i år 2000. I Vesten 
er forbruket og energibehovet i de indu
strialiserte land omtrent femogtyve gan
ger høyere pr. innbygger enn gjennom
snittet i utviklingslandene. 

Selv om vi sk ulle oppnå at 2-barns fa
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milier ble normen innen en tretti års tid , 
vil ikke desto mindre befolkningstallet på 
jorden bli omtrent seks milliarder. Det 
henger sammen bl. a. med den kjensgjer
ning at i utviklingslandene er omtrent 
45% av befolkningen under femten år. 
Det er sannsynlig at en befolkning på 
seks milliarder overstiger mulighetene for 
å sikre et forsvarlig forsyningsnivå . Det 
er iallfall mer enn ønskelig i det lange løp 
å få stabilisert befolkningstallet i verden. 
Det er vår plikt å peke på de økonomiske 
elementer som kan bidra til fl holde føds
elstallet nede. Her kan man tenke på 
skattepolitikken og på opphevelse av 
ordningene med sosial støtte til barnerike 
familier. Vi bør fremsette konkrete for
slag på disse områder. 

Hvis vi går ut fra et stabilt antall i ver
dens befolkning, forekommer det, i det 
minste teoretisk, mulig å oppnå at utvik
lingen av de forskjellige faktorer kommer 
i en viss likevekt, såpass at menneske
helen kan overleve. Likevel må alle de 
følgende betingelser oppfylles: 

I. Prioritering av matvareproduksjo
nen , også produksjon av landbrukspro
dukter som ikke anses som 
«lønnsomme». 

2. En sterk reduksjon av forbruket av 
materielle goder pr. forbruker , kompen
serl med en økning av de immaterielle go
der (sosiale tiltak), intellektuelle aktivite
ter, organiseringav ferie og fritid , o. s. v.) 

3. Betydelig forlengelse av varigheten 
av alle forbruksgoder kan avverge sløs
ning, og man må unngå produksjon av 
«uviktige» varer. 

4. Kamp mot forurensing og utpining 
av naturen ved en omlegning av investe
ringene til «kretsløpproduksjon» og anti
forurensningstiltak, hvilket naturlig vil 

føre til en forOytning av etterspørselen og 
følgelig også av produksjonen. 

Da hypotesen om en stabil verdensbe
folkning virker altfor optimistik i øye
blikket, må man spørre seg om vi ikke 
bør gå til politiske «tiltak» som er mer 
radikale enn de ovenfor nevnte. J samme 
øyeblikk stilles vi skarpt overfor spørs
målet om slike tiltak er mulige innenfor 
rammen av den etablerte sosiale ordning, 
og om for eksempel det nåværende pro
duksjonssystem kan holdes på det nåvæ
rende aktivitetsnivå. Stiller man først 
dette spørsmål, har man etter min me
ning allerede besvart det negativt. Likevel 
er det vanskelig å finne en løsning som er 
mer fullgod og bedre. 

Ettersom statssosialismen etc. ikke gir 
noen løsning, bør vi kanskje søke pro
duksjonsformer som er meget differensi
erte og forutsetter en sterkt sentralisert 
planlegging og en produksjon som i vid 
utstrekning er desentralisert. 

Liv- og levestandard 
Teoretisk stiller problemet seg slik: For å 
komme i stabil likevekt, må verdens be
folkning forminskes på en enda mer 
merkbar måte. Kalkylen om at en ver
densbefolkning fra 500 millioner til en 
milliard (på et meget lavere levestan
dardsnivå) vil holde likevekten i 500 år, 
tror jeg ikke kan tjene som et utgangs
punkt for oss. Vi bør trekke opp linjer for 
en politikk som vil nå målet hurtigere, og 
tenke ut de midler som vil gjøre det mulig 
ut fra teorien om en stabil verdensbefolk
ning. 

Det er åpenbart at morgendagens 
samfunn ikke kan knyttes til bare vekst, 
iallfall ikke på det materielle område. 

For å begynne: vi bør ikke lenger rette 

vårt økonomiske system mot oppnåelsen 
aven maksimal vekst, og et maksimalt 
brutto nasjonalprodukt. (Det gjenstår 
ennå å få vite om det er mulig å kvantifi
sere det «nyttige».) Jeg minner her om 
Tinbergens forestilling om «brutto na
sjonal-lykke». Det ville være ønskelig å 
undersøke på hvilken måte man kunne 
bidra til utviklingen av et økonomisk sys
tem som ikke lenger var basert på en 
maksimal vekst pr. innbygger. Her måtte 
man holde seg til planleggingsproble
mene, skattepolitikken, fordelingen av 
råstoffene og kanskje også av visse fer
digvarer. 

Forå bidra til denne tenkning, og for å 
gi et eksempel på hva en slik politikk ville 
innebære, vil jeg gjerne trekke opp noen 
antydninger om en europeisk politikk. 

Planlegging 

Jeg skal begrense meg til to sider av pro

blemet: 


l. En nøye planlagt økonomi som sik
rer alle det nødvendige minimum. 

2. Et produksjonssystem som ikke vir
ker forurensende, og en kretsløpøko
nomi. 

Det annet mål vil hurtig redusere den 
materielle velstand pr. innbygger og føre 
til en begrensning i den fri anvendelse av 
godene. Hvis vi vil tilfredsstille de mest 
elementære rettferdighetskrav, bør vår 
økonomi utformes på den måten at den 
gir alle like muligheter. J så fall ser vi oss 
tvunget til å organisere fordelingen av 
råstoffer og forbruk mellom den offent
lige sektor og den private sektor. Samti
dig bør pl anleggingen skje på en slik måte 
at den , med et så vidt som mulig begren
set forbruk av råstoffer og energi, sikrer 
den materielle velstand. For å kompen

sere minskingen av de materielle goder, 
villedet bl. a. være rimelig at de offentlige 
organer tar seg mer av den intellektuelle 
og kulturelle utvikling, og derfor straks 
treffer de nødvendige tiltak. 

Europa-plan 
Det forekommer meg at det ville være ri
melig om Kommisjonen formulerte et 
forslag med sikte på utarbeidelse av 

a) en «sentral europeisk plan» (eller eu
ropeisk økonomisk plan). 

Etter denne plan vil man oppgi å søke 
etter det størst mulige bruttonasjonalpro
dukt og erstatte det med en bruttonasjon
allykke. 

Vi må medgi at selv om de offentlige 
organers større befatning med den intel
lektuelle utvikling i virkeligheten vil 
kreve en økning i brutto nasjonalpro
dukt, har vi rett ut sagt ikke mulighet til å 
virkeliggjøre den, fordi vårt fremste mål 
vil være å bevare den økologiske balanse 
og reservere tilstrekkelige energikilder 
for de kommende generasjoner. 

Den europeiske økonomiske plan i 
form av et direktiv bør altså bli respektert 
under utarbeidelsen av de nasjonale øko
nomiske planer. 

b) en femårsplan for utviklingen av et 
nytt anti-forurensings-system, basert på 
det sluttede kretsløps økonomi. 

Vi må undersøke i hvilken grad disse 
strenge disposisjoner kan gjøres lempe
lige gjennom oppmuntrende tiltak på det 
skattemessige og tariffmessige området, 
og eventuelt med tildeling av råstoffer. 

Produksjonskontroll 
Jeg kunne tenke meg at Kommisjonen 
fremsetter konkrete forslag på følgende 
områder: 
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vårt økonomiske system mot oppnåelsen 
aven ma ksimal vekst, og et ma ksima lt 
b ru tto nasjonalprodukt. (D et gjenstår 
ennå å få vite om det er mulig å kvantifi
sere det «nyttige».) Jeg minn er her om 
Tin bergens forestilling om «brutto na 
sj ona l-lykke» . Det ville være ønskelig å 
und ersøke på hvilken må te man kunne 
bid ra ti l utvikli ngen av et økonomisk sys 
tem som ikke lenger va r basert på en 
maks imal vekst pr. innbygger. Her må tte 
man hold e seg til pl anleggingsproble
mene, ska ttepoli t ikken, fo rdelingen av 
rås toffene og kanskje også av visse fer

digvarer. 
Fo r å bidra til denne tenkning, og for å 

gi et eksempel på hva en slik po litikk ville 
innebære, vil jeg gjerne trekke opp noen 
a ntyd nin ger om en europeisk politik k . 

Planlegging 

Jeg ska l begrense meg ti l to sider av pro 


blemet : 

l . En nøye planlagt økonomi som sik 

rer alle det nødvendige minimum. 
2. Et prod uksj onssystem som ikke vir

ker fo rurensende, og en k.retsløpøko 
nom1. 

Det ann et mål vil hurtig redusere den 
materielle velstand pr. innbygger og føre 
til en begrensning i den fri anvendelse av 
godene . Hvis vi vil til fredss tille de mest 
elementære rettferdighetskrav, bø r vår 
ø konomi utfo rmes på den må ten at den 
gir a lle li ke muligheter. I så fa ll ser vi oss 
tv un get til å orga nisere fo rdelingen av 
rås to ffer og forbru k mellom den offent
lige sektor og den priva te sekto r. Samti
dig bør planleggingen skje på en slik må te 
a t den, med et så vid t som mulig begren
se t fo rbruk av råsto ffer og energi, sikrer 
den materielle velstand . For å kompen

sere minski ngen av de materielle goder, 
ville det bl. a. være rimeli g at de offentlige 
o rganer tar seg mer av den in tellektuelle 
og kulturelle utvikling, og derfor straks 
treffer de nødvendige tiltak. 

Europa-plan 
Det fo rekommer meg at det ville være ri
melig om Kommisjonen fo rmulerte et 
fo rslag med sikte på utarbeidelse av 

a) en «sentral europeisk plan» (eller eu
ro peisk økono misk plan). 

Etter denne plan vil man op pgi å søke 
etter det stø rst mulige br uttonasjonalpro 
duk t og ers tatte det med en bruttonasjon
all ykke. 

Vi må medgi a t selv o m de o ffentlige 
organers større befa tning med den intel
lektuelle utvikling i virkeligheten vil 
kreve en økning i brulto nasjona lpro 
dukt, ha r vi relL ut sagt ik.ke mulighet ti l å 
virkeliggjøre den , fo rdi vå rt frems te mål 
vil være å bevare den øko logis ke ba lanse 
og reservere tilstrekkelige energikilder 
for de kommende gen erasjoner. 

Den europeiske ø ko nomiske plan i 
form av et direktiv bør a ltså bl i respektert 
und er utarbeidelsen av de nasjona le øko
nomiske planer. 

b) en femårspl an fo r utviklin gen av et 
nytt anti-forurensings-system, basert på 
det sluttede kretsløps økonomi . 

Vi må und ersø ke i hvi lken grad d isse 
strenge disposisjoner kan gjøres lempe
lige gjennom oppmun trende t iltak på det 
skattemessige og tariffmessige området, 
og eventuelt med tild eling av råsto ffer. 

Produksjonskontroll 
Jeg kunne tenke meg a t Kommisjonen 
fremsetter konkrete fo rs lag på fø lgend e 
områder: 

l. Innfø ring av produksjo nsvitnes
byrd , (Certifikat C R) med kontroll på det 
europeiske pla n. 

2. En endring av moms-systemet slik 
at man favoriserer de produkter som er 
utstyrt med et C R-sertifikat, og ska tt
legge de tradisjonelle p rod ukter ha rdere. 
(F o rskjellen i ta riffen sku lle sva re til for 
skjellen mellom produksjonsomkostnin 
gene fo rhøyet med en straffeavgift for 
produkter som ikke er C R .) 

3. Fremme varigheten av forbruksva
rene. Dette kan med fø re en betyd elig be-o 
spareIse av basisrås to ffer. Senere bør 
man fas tsette bestemmelser for produk
sjonen , ska ttetiltak som kanaliserer fo r
bruket i retning av bespa relse og va ri g
hel. Et eksempel: skatt legge ha rdt biler i 
de fem fø rste å r, sette ska tten betraktelig 
ned i de fem fø lgende år, og sid en sløyfe 
all s ka t t. Her kan man også overvei e å 
forby prod uksjon av unyttige va rer, eller 
på legge dem større avgifter. l øyeblikket 
hengir vi oss til en uoversk uelig sløs in g I 

4. Et europeiskfordelillgssystel11 for rå 
s toff og fo rs kjellige ferd igprod ukter sy
nes å trenge seg på, 

a ) fo r å gi prio ri tet fo r godene i den 
offentlige sekto r, 

b) fod unngå sløsning, 
c) for å sikre li ke muligheter fo r a ll e, 

gjenno m en økonomi som sikrer fo rdelin 
gen av de va rer so m er a·v høyeste vikti g
het. 
5. Forskning . 
De pro blemer vi s tilles overfor ved en ik 
ke-forurensend e prod uksjon, baser t på 
en kretsløps-prosess, representerer frem
deles et en o rmt områd e som enn å ikke er 
utfo rsket. 

Helt t il nå er fo rskningen pra ktisk ta lt 
bare knyttet til «veksten» . Vi må snu den 

mo t «nytte» og «vel være». En nærl ig
gende løsning ville være å sette en slutt
strek fo r det kroni ske drama omkring 
budsjette t fo r Eurat oms fo rskning, og 
omdanne dette til et forsknin gsprogram 
so m i sin helhe t er vi et de mål vi nevnte 
ovenfo r. Den vitenskapelige forskning 
stå r i virkeligh eten overfor et sto rt anta ll 
spørsmål av teknisk og biologisk na tu r 
som ennå ikke er besvart. D et synes kl okt 
å knytte disse sammen med den nødven 
d ige økonomiske forskni ng, for i den nye 
ø ko no miske po litikk å kunne ta konse
kvensene av anvendelse av nye metoder 
(d en sentrale europeiske p lan). Altfor 
ofte er den tekniske forskning gjenn om
fø rt uten a t man har ta tt de ø kono miske, 
og fø lgelig de sosiale, følger i bet ra kt 
ning. 

Jeg mener at forskningsprogra mmet i 
særlig grad bør omfa tte: 

- beskyttelse av mi Uøet, 
- den ø ko logiske og biologiske like

vekt , 
- det sluttede kretslø ps prod uksjo n, 
- de økonomiske konsekvenser. 
Et pi·ogram bygger på de punkter jeg 

her ha r nevnt kan gjennomføres i Felles 
ska pet av de ti land . 

Beskyttelsen 
Vi er ved å forme et en kelt ma rked , uten 
indre stengsler , men beskyttet vis-a -vis 
and re land . D et er de rfo r ønskelig å få 
gjennomfø rt en po litikk som ø kono misk 
og fø lge lig også skattemessig er best mu
lig integrert. D et sier seg selv at utfø rel
sen av et sli kt program vil fø re med seg en 
fø lba r stigning av omkostningene og 
nødvendiggjøre beskyttelse mo t yt re 
krefte r. Dette kunne o rdnes etter fø l
gende skjema: 
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Omforming av den nåværende ytre ta
riff til en tariff som tar sikte på å beskytte 
CR-produktene. Man måtte naturligvis 
modifisere de gjeldende GATT-regler, 
som i alle tilfeller er foreldet allerede, og 
som må revideres med sikte på de utvi
dede Fellesskap. 

Man kunne tenke seg: 
en nul/-lClrif/på de varer som har et god
kjent certifikat CR, 
en LarifJ X for de varer som er produsert 
på tradisjonell måte (X = differansen 
mellom produksjonsomkostningene for 
CR-varene og de tradisjonelle varer -1 en 
straffetari ff). 

Dette system vil i vesentlig grad opp
muntre fremstillingen av CR-produkter. 
Hvis for eksempel Europa og USA kunne 
bli enige om en slik tariff, ville resten av 
verden være nødt til å følge etter. 

Særlige tiltak bør tas for å begunstige 
utviklingslandene. En må forberede hjelp 
som vil sette dem i stand til å skape en 
CR-produksjon. Deres vekst, som i øye
blikket er for langsom, kunne således om
formes til en hurtig ekspansjon, og det er 
i de rike lands interesse at de fattige land 
så snart som mulig tar til med CR-pro
duksjon. Man kan forestille seg et fond 
med investeringshjelp til de u-land som 
går over til CR-produksjon. 

Landbruksoppgaver 
Til slutt vil jeg gjerne komme med noen 
betraktninger om landbruksspørsmålet. 

Den naturlige likevekt spiller en stadig 
stigende rolle i matvareproduksjonen. 
Selv om det er nødvendig med en sterk 
utbygging av denne produksjon, støter 
man hurtig på begrensende faktorer: 

a) Det begrensede omfang av jord som 
kan dyrkes (3,5 milliarder hektar), og 
som man har tilstrekkelig mengder av 
ferskvann til. (Det nytter ikke å tenke seg 
en omfattende rensing av saltvann, det 
ville kreve en enorm mengde energi og 
forstyrre den thermiske likevekt.) 

b) Forstyrrelsen av den økologiske li
kevekt som i det vesentlige skyldes de 
sprøytemidler som er nødvendig for stor
produksjon. 

P~I dette området kan Europa
Kommisjonen tjene som eksempel: 

a) ved å forordne: 
l. kjemiske produkter som hurtig ned

brytes, og som således ikke i lengre tid 
medfører en forstyrrelse av miljøet, 

2. stoffer som beviselig ikke er sunn
hetsskadelige. 

b)Omforming av kvalitetskriteriene, 
ved å rette dem mot slike kvaliteter som 
næring og smak i stedet for varenes ut
seende. 

c) Tiltak for å oppmuntre til det slut
tede kretsløps produksjon , for å hindre 
ødeleggelse av verdifulle naturlige stoffer 
i produksjonen. (La oss bl. a. nevne gjen
opprettelsen av den natulige likevekt i 
insektenes og fuglenes verden og bevarin
gen av den alminnelige økologiske like
vekt.) 

Beskyttelsen mot utenverdenen kunne 
baseres på tariff CR, mens CR-sertifika
tene i landbruket også kunne gi rett til 
skattelettelser og en spesiell prispolitikk. 

Jeg har begrenset meg til eksempler for 
en politikk, jeg har ikke forsøkt å skissere 
et globalt perspektiv. 

Jeg betrakter det som høyst ønske
lig at vi i vårt siste funksjonsår ofrer tid 
på disse spørsmål , slik at vi kan fremsette 
veloverveide forslag for Ministerrådet. 

ø~~ 


HJALMAR HEGGE 

NATUR- OG MILJ0V 


MOT EF 


F ellesmarkedet er ikke opprettet og 
overhodet ikke organisert for å løse 

natur- og miljøvernproblemer. 
Derimot er dets organisasjon i høyeste 

grad egnet til å skape slike problemer. 
Dets økonomiske målsetting er en 

«uavbrutt vekst» og «stadig sterkere stig
ning i levestandarden» - som det heter 
allerede i Romatraktatens artikkel 2. Og 
den samme målsettingen gjennomsyrer 
de senere dokumenter såvel som frem
tidsplaner, f. eks. den høyst aktuelle Wer
ner-planen. 

Men en slik «økonomisk vekst» er det 
nettopp økologer, økonomer og sosiolo
ger verden over nå erkjenner er selve år
saken til natur- og miljøvernproblemene 
- til ressursrovdriften, forurensningene 
og ødeleggelsen av de menneskelige livs
miljøer, som ensidig strukturrasjonalise
ring, avfolkning og bosettingskonsentra
sjon. 

«Økonomisk vekst» og menneskelig 
velferd er idag blitt uforenlige begreper. I 
økningen av «nasjonalproduktet», som 
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HJALMAR HEGGE 

NATUR- OG MILJØVERN SOM ARGUMENT 

MOT EF 


Fellesmarkedet er ikke opprettet og 
::.. overhodet ikke organisert for å løse 

natur- og miljøvernproblemer. 
Derimot er dets organisasjon i høyeste 

grad egnet til il. skape slike problemer. 
Dets økonomiske målsetting er en 

«uavbrutt vekst» og «stadig sterkere stig
ning i levestandarden» - som det heter 
allerede i Romatraktatens artikkel 2. Og 
den samme målsettingen gjennomsyrer 
de senere dokumenter såvel som frem
tidsplaner, f. eks. den høyst aktuelle Wer
ner-planen. 

Men en slik «økonomisk vekst» er det 
nettopp økologer, økonomer og sosiolo
ger verden over nå erkjenner er selve clr
saken til natur- og miljøvernproblemene 
- til ressursrovd riften, forurensningene 
og ødeleggelsen av de menneskelige livs
miUøer, som ensidig strukturrasjonalise
ring, avfolkning og bosettingskonsentra
sjon. 

«Økonomisk vekst» og menneskelig 
velferd er idag blitt uforenlige begreper. I 
økningen av «nasjonalproduktet», som 

er et grunnleggende kriterium for «vekst» 
i EF, utgjør miljøfiend tlig virksomhet 
den vesentligste faktor, mens økologisk 
positive verdier overhodet ikke registre
res l 

Jo flere «pendlere», jo større «nasjon
alprodukt». Jo mer pressforsterkende, 
forurensende og ressursødende massebil
isme, jo mer økning i det samme «nasjon
alprodukt», i form av «inntektsnytting» 
mens skadene for menneskelig velferd, 
helse og miljø overhodet ikke registreres 
som negative faktorer. Jo mer naturøde
leggende veier i rekreasjonsområder, jo 
større «nasjonalformue», mens de samme 
områders umåtelige rekreasjonsverdi for 
nåværende og kommende generasjoner 
overhodet ikke inngår i hverken «nasjon
alformue» eller «Ievestandards»-kalky
ler, osv. 

Kort sagt: «Økonomisk vekst», og de 
økonomiske prinsipper som skal realisere 
dem - slik de er instituert og traktatfestet 
i EEC - er altså ikke bare ubrukelig som 
kriterier og retningslinjer for en politikk 

som ønsker å tilgodese miljøverdiene - de 
er idag direkte ødeleggende for disse ver
diene. 

Men så fremholdes det, at man jo også 
i Fellesmarkedet er på det rene med al 
natur- og miljøverdiene trues idag, og det 
fremlegges programmer og planer for 
miljøvern gjennom EP's organer. 

Det er ganske riktig - og det skulle da 
også bare mangle. Men ser man nærmere 
på disse planer og programmer, er det et 
forbehold som er felles karakteristisk for 
dem: Det er ikke planer for å fjerne årsa
ken til miljøproblemene - den «økono
miske veksten» - slik økologer og økono
mer nå krever. Tvertimot! Også natur- og 
miljøvernspørsmålene sees under den 
økonomiske veksts synsvinkel. Det er 
den siste som har prioritet. 

La oss ta et par eksempler som belyser 
dette: 

I et program for bekjempelse av foru
rensninger fremlagt av EEC-kommisjo
nen ijuli ifjor, understrekes det at de for
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holdsregler som treffes, ikke må «skade 
økonomien og industrien , ved å svekke 
konkurranseevnen» . Videre: I den så 
ka lte Spinelli-ra pport, som er det mest 
omfattende dokument som er freml agt 
om miljøvern spørsmål i Fellesmarkedet, 
frem holdes det uttrykkeli g a t bekjempel
sen av foruren sningene «ikke må bli en 
bekjempelse av økonomisk vekst i almin
nelighet». Og det understrekes at miljø
verntiltak som «forvrir konkurransevil
kårene og investeringene er uforenlig 

med Fell esmarkedets egentlige 
funksjon». Som det forøvri g påpekes i 
den samme rapporten, er det nettopp 
ønsket om å unngå slik «forvridning» 
som overhodet har gjort «EEC er blitt 
engasjert i forurensningssa ken» I 

Det finn es da heller ikke den minste 
hjemmel for miljøverntiltak i Roma -trak
taten eller andre Fellesmarkedsregler, og 
for a t slike tiltak i det hele ta tt skal kunne 
behandles, må de skytes inn under «kon
kurransereglene». Dette fremgår også ut
trykkelig av drøftelsene i Spinelli-rappor
ten . 

Men da kan en jo tenke seg hvor effek
tivt og initia tivrikt et slikt miljøvern vil 
være, hvor heller intet vil kunne skje, hvis 
de t ikke skjer det samme sa mtidig over 
hele markedet. Men ensrette! vil det na
turligvis bli - for når forurensningskil
dene skal belastes, må det skje i takt! 
noe vi f. eks. har sett i Brussel-kommisjo
nens forsøk på å stanse den vest-tyske 
blybensinloven I 

Men så får man høre, at det nå tenkes 
nye tanker i Fellesmarkedet. Og det 
er in gen ringere enn den nåværende 
kommi sjonspres identen Sicco Mansho lt 
som gjør det. J ha ns nå meget omtalte 
brev til den tidligere president tas det 
avstand fra den ensidige økonomiske 
vekstfilosofien, til fordel for en økologisk 
ori entert «kretsløpsøkonomi» eller «like
vektsøkonomi ». 

Utmerket. Men hva innebærer delte av 
realiteter? I hvilken utstrekning kan over
hodet slike ideer realiseres innenfor ram
men av EEC? D et er det essens ielle spørs
må let. 

Og her er forholdet, at ska l en slik like
vektsø konomi virkelig realiseres .. så betyr 
det noe langt mer enn å skifte ut en må l
setting med en annen , eller fo rtolke den 
tidligere på en annen må te. Det krever 
intet mindre enn en fill1damen tal revisjon 
[ll' hele Roma/ralua/en, og overhodet av 
sa marbeidsgrunnlaget i EEC I Man må lte 
da f. eks. oppgi de grunnleggende økono
miske samarbeidsprinsipper, som prin
sippet om den frie kapitalbevegelse, og 
den gjennom/ørte arheidsdeling, etc. 

Fo r prinsippet om den fri e bevegelig
het av kapital fø rer både ·til ressursrov
drifi og miljøødeleggelser. D et fører ti l 
rovdrift fordi man etter det ta r ul ress ur
ser etter markedøkonomiske rentabili
tetskriterier og ikke etter langsiktige vur
deringer. Det fører til milj øødeleggel ser, 
fordi det bl. a. betyr konsentrasjon av bo
setting og øket urbaniseringstakt. 

Arbeidsdelingens økologiske skadevirk
ninger er bl. a. at den innebærer en regi
onalt svakere eller in gen utnyttelse av de 
økologisk orienterte næringer, som f. eks. 
jordbruk i Nord-No rge. 

Skulle EEC omstille seg på «Iikevekts
økonomi» , måtte a ltså slike prinsipper 
som disse oppgis som grunnleggende for 
samarbeidet - d vs. praktisk talt hele sam
arbeid sgrunnlaget i Roma-tra ktaten I 

og hvilk e realistiske muligheter er det for 
dette ? Disse prinsippene er naturligvis 
heller ikke hvilke som helst. D et er jo den 
frie bevegelighet av kapital en, den gjen
nomført e arbeidsdelingen etc. innenfor 
tollunionen , som nettopp skal realisere 
den økonomiske inlegra.\jon - og derved 
igjen den politiske - som er Romatrakta
tens og overhodet EEC's impli sitte og ut
talte hensi kt I 

I Sicco Mansholts brever det da heller 
ikke antydninger til å trekke disse nød
vendige konsekvenser av id een om den 
økologisk orienterte «Iikevektsø kono
mi». Og det er f. eks. ikke trukket 
konsekvenser av denne ideen for Felles
markedets jordbrukspolitikk , noe som 
det burde ha vært så meget mer nær
liggende å gjøre, som det er den samme 
Mansholt som ha r hovedansvaret for 
den. Denne jordbrukspolitikken er jo 
noe av det mest natur- og miljøfiendtli ge 
som kan tenkes, med sin nedbygging av 
jordbruket som næring og sin mon ok ul
tur. Men når man vet hvor viktig denn e 
jordbrukspolitikken har vært og er for 

oppbyggingen av EEC-integ rasjonen, så 
forstår man hvor urealistisk det ville være 
å oppgi den. 

På denne bakgrunn er det kanskje ikke 
så merkelig, at selv så vage og generelle 
uttal elser som dem man finn er i Mans
holts brev, møter en massiv motvilje og 
mOIS/llI7d innen «fellesskapet» - fra ind u
striledere i Bonn til president Pompidou, 
som har uttalt at «Mansh o lts brev får 
stå for hans egen regning». Ja, endog 
Manshol ts egen kollega i Kommisjonen , 
den fø r omtalte Spinelli - som altså 
gjern e går for å være selve miljøverneks
perten i EF - har i høy grad uttrykt mis
billigelse. Han fremholdt så ledes på 
en EEC-konferanse i Venezia , at den so m 
talte mot «økonomisk veks t» - som 
Mansholt gjør i sitt brev -måtte være en
ten hoppie eller munk. Senere har da 
også kommisjonens visefo rma nn , Ray
mond Barre, ta tt kraftig avstand fra 
Mansholt. 

Vi ser altså: 
I. EF's målsetting og grunnleggende 

sama rbeidsprinsi pperjorSIerker årsakene 
til miljøproblemene. 

2. D e foreslåtte miljøverntiltak under
ordnes denne målsettingen og disse prin
sippene, og noe annet kan knapt tenkes 
mulig om integrasjonsprosessen skal 
kunne gjennomføres. 

La oss imidl ert id også se nærmere på 
de argumenter som har vært fremført ti I 
fo rdel for EF når det gjelder miljøvern: 
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Arbeidsdelingens økologiske skadevirk
ninger er bl. a. at den innebærer en regi
onalt svakere eller ingen utnyttelse av de 
økologisk orienterte næringer, som f. eks. 
jordbruk i Nord-Norge . 

Skulle EEC omstille seg på «Iikevekts
økonomi», måtte altså slike prinsipper 
som disse oppgis som grunnl eggende for 
samarbeidet - dvs. praktisk talt hele sam
arbeidsgrunnlaget i Roma-tra ktaten! 
og hvilke realistiske muligheter er det for 
dette? Disse prinsippene er naturligvis 
heller ikke hvilke som helst. Del er jo den 
frie bevegelighet av kapitalen , den gjen
nomførte arbeidsdelingen etc. innenfor 
tollunionen, som nellopP skal realisere 
den økonomiske in/egra5jon - og derved 
igjen den politiske - som er Romatrakta
tens og overhodet EEC's implisitte og ut
talte hensikt! 

JSicco Mansholts brever det da heller 
ikke antydninger til å trekke disse nød
vendige konsekvenser av ideen om den 
økologisk orienterte «Jikevektsøkono
mi». Og det er f. eks. ikke trukket 
konsekvenser av denne ideen for Felles
markedets jordbrukspolilikk , noe som 
d et burde ha vært så meget mer nær
liggende å gjøre, som det er den samme 
Mansholt som har hovedansvaret for 
den. Denne jordbrukspolitikken er jo 
noe av det mest natur- og miljø fiendtlige 
som kan tenkes, med sin nedbygging av 
jordbruket som næring og sin monokul
tur. Men når man vet hvor viktig denne 
jordbrukspolitikken har vært og er for 

oppbyggingen av EEC-integrasjonen, S~l 

forstår man hvor urealist isk det ville være 
å oppgi den. 

På denne bakgrunn er det kanskje ikke 
så merkelig, at selv så vage og generelle 
uttalelser som dem man finner i Mans
holts brev, møter en massiv motvilje og 
1110ls/{/nd innen «fellesska pet» - fra indu
striledere i Bonn til president Pompidou, 
som har uttalt at «Mansholts brev får 
stå for hans egen regning». Ja, endog 
Mansholts egen kollega i Kommisjonen , 
den før omtalte Spinelli - som altså 
gjerne går for å være selve miljøverneks
perten i EF - har i høy grad uttrykt mis
billigelse. Han fremholdt således på 
en EEC-konferanse i Venezia, at den som 
talte mot «økonomisk vekst» - so m 
Mansholt gjør i sitt brev - måtte være en
ten hoppie eller munk. Senere har da 
også kommisjonens visefo rmann, Ra y
mond Barre, tatt kraftig avstand fra 
Mansholt. 

Vi ser altså: 
l. EFs målsetting og grunnleggende 

sa marbeidsprinsipperforsterker årsakene 
til miljøproblemene. 

2. De foreslåtte miljøverntiltak under
ordnes denne målsettingen og disse prin
sippene, og noe annet kan knapt tenkes 
mulig om integrasjonsprosessen ska l 
kunne gjenn omføres. 

La oss imidlertid også se nærmere på 
de argumenter som har vært fremført til 
fordel for EF når det gjelder miljøvern: 

I. Konkurranseargumenlel. - Et av 
standardargumentene for at EF skulle 
tjene løsningen 'av miljøspørsmål, er at 
slike løsninger vil føre til «svekkelse av 
konkurranseevnen» om de skal skje i en
keltsta tlig regi. Som vi har sett er dette et 
grunnsynspunkl innen EF selv. 

Dette argument har imidlertid bare en 
viss vekt hvis del forutsettes at eventuelle 
omkostninger til miljøvern skal veltes 
over på vareprisene, hvi I ket slett ik ke er 
selvsagt (i Sverige r. eks. ytes det idag 
75% offentlig stølte til renseanlegg i in
dustrien). Forøvrig dreier det seg i disse 
tilfeller også om relativt mindre beløp 
(for vå rt eget lands vedkommende såle
des om ca. 3% av vå re mest forurensende 
industriers eksportverdi), noe som forøv
rig avslører det stadige snakk om «kon
kurranseforvridninger» som egentlig 
ba re manglende vilje til å prioritere miljø
verntiltak. Dessuten gjelder jo resonne
mentet om «konkurransehensyn» like 
meget overfor land utenfor EF, som 
EF-landene handler med , noe som da 
også tyd elig fremtrer som et ytte rst pro
blematis k forhold i Spinelli-rapporten, 
som fra A til Zer preget av slike hensyn. 

2. Vekslargumel7fel. - Dette a rgumen
tet, som gå r ut på at vi ikke kan løse mil
jøproblemene uten sterk ø konomisk 
vekst (som altså forutsettes å bli sterkere 
innen EF), er jo selve hovedargumentet i 
den nors ke regjerings markedsmelding. 

Etter det vi har påpekt ovenfor, vidner 
imidlertid et slikt argument bare om at 

man ikke har forstått hva miljøproble
mene egentlig dreier seg om, siden det 
nettopp er den eksisterende «økonomiske 
vekst» som er CIrsaken til disse proble
mene. Man vil altså bekjempe virknin
gene ved å fors terke årsaken I 

Forøvrig er dette «vekstargumen tet» 
et typisk eksempel på den ikke lite ut
bredte ensidighet, at miljøverntiltak nær
mest er identisk med in ves tering i rense
anlegg i industrien, idet man r. eks. over
ser hele ressursproblemati kken. Det bør 
jo også fremholdes at miljøverntiltak så 
langt fra «i første rekke koster pengep> 
(som det heter i regjeringsmeldingen), 
som mange s like tiltak tvertimot kan in
nebære store besparelser - r. eks. vil en 
nedtrapping av massebilismen til ford el 
for kollekti v-transport spare vårt land for 
hundreder av millioner kroner pr. år. 

3. «Problemene er il1lernasjonole»-ar
gumentel. - Det er i og for seg riktig at en 
rekke miljøproblemer er av internasjona l 
karakter. Men forholdet er bare at disse 
problemene jo slett ikke følger grensene 
mellom EF-land og land utenfor EF, men 
gå r på kryss og tvers av disse, fra beva 
ring av fiskebestanden i Atlanterhavet og 
rensning av østersjøen ti l luftforurens
ningen fra Ruhr (som f. eks. impliserer 
land som Sverige og Finland, men ikke 
EF-land som Italia og Frankrike) og en
dog rensningen av Rhinen (som innbefa t
ter ikke-EF-landet Sveits, men ikke ita 
lia) . 
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Mange viktige miljøproblemer er 
imidlertid nasjonale, og her er forholdet 
at vi ved medlemskap i EF mister vesent
lige virkemidler til å mestre dem (prinsi
pielt eller faktisk), som visse rettslige inn
grep (f. eks. etablerings forbud og import
restriksjoner), såvel som utstrakt bruk 
av avgifter og subsidier (f. eks. med hen
blikk på å bevare de økologisk orienterte 
primærnæringene, som jord bruket). 

4. «EF som «forpliktende» samarbeide 
og kontroll-organ»-argumen/el. - Man 
har hevdet at bare et «forpliktende» sam
arbeide av typen EF kan løse miljøprob
lemene, ved at det gjennom sine «overna
sjonale organem utøver tilstrekkelig 
«myndighet» og «kontroll» med gjen
nomføringen av miljøverntiltak. 

For det første kan vi imidlertid like 
godt se en kommende øko-katastrofe i 
øynene, hvis vi skulle gjøre løsningen av 
miljøproblemene betinget av organer av 
typen EF. Som vi har påpekt under 
punkt 3 ovenfor, går disse problemene 
også på tvers av grensene mellom 
EF-land og land utenfor, og overfor de 
siste kan jo den eventuelle «myndighet» 
og «kontroll» iallfall ikke ha noen rele
vans. Men rent bortsett fra dette er EF's 
organer, med sin målsetting og sine prin
sipper, nettopp så langt fra egnet til å 
fremme miljøverntiltak, som det mot
satte er tilfelle. Hittil har planer og prak

sis også vist at «myndighet» og 
«kontroll» heller utøves for å tilpasse mil
jøvernet til Fellesmarkedets «egentlige 
funksjon», enn omvendt. 

Internasjonalt samarbeide er nødven
dig på viktige områder av miljøvernet, og 
det er da også i ferd med å bygges opp på 
mange felter, i FN-regi, i NEACF (Kom
misjonen for fisket i det nord-østlige At
lanterhav), ved bilaterale avtaler mellom 
land innenfor som utenfor EF, osv. Men 
alt dette skjer innen for rammen av tradi
sjonelt internasjonalt samarbeide, hvor 
de avtaler som inngås er «forpliktende» 
nok, men uten å oppheve eller krenke en
keitstatenes suverenitet, idet de er foran

. kret i beslutningsprosessene i de enkelte 
lands demokra tisk valgte organer. 

Denne forankring i demokratiet når 
det gjelder beslutninger også på miljøver
nets område, er forøvrig i beste overens
stemmelse med de økologiske problemers 
egen natur. Fra økologenes side, f. eks. i 
erklæringen fra «Blueprint for Survival»
kretsen, (33 fremtredende britiske viten
skapsmenn ved ulik fagbakgrunn) , be
tones det sterkt at de store økosystemer 
ikke lar seg manipulere sentralt, men må 
bygge fundamentalt på desentralisering, 
for at «styringen» og «kontrollen» med 
prosessene skal bli adekvat I 

Ut fra denne «modellen» ville da et 
europeisk storsamfunn økologisk sett bli 

altfor komplisert at det kunne bringes i li
kevekt ved sentral ekspertstyring. En slik 
likevekt kan nemlig aldri oppnås gjennom 
mer makt til ekspertene parallelt med 
større maktesløshet for enkeltmennesker 
og lokalsamfunn. Man ville få en 
«system-fremmed» istedenfor en «system
egen» styring, fordi den «system-egne» 
styring bare kan realiseres ved desen
tra lisering, dvs. i et Europa basert på 
mindre samfunn med høy grad av selv
styre og selvberging. 

For en nærmere belysning av dette 
spørsmålet, så vel som av de øvrige spørs
mål som er behand let ovenfor, henvises 
det forøvrig til Folkebevegelsens Mot
melding, kapitelet om «Miljø- og natur
vern», og videre til den samme meldings 
Del TI, pkt. 7,3, Miljøproblemer, natur
vern og fritidsmuligheter», som er en kri
tikk og imøtegåelse av regjeringsrneIdin
gens avsnitt om miljøvern. For enkelte 
spørsmåls vedkommende henvises det vi
dere til motmeldingens kapitel 12, «Hel
hetssyn på Norge og Fellesmarkedet», 
pkt. 2 og 3. Dessuten gjøres det uttrykke
lig oppmerksom på boken «0kopolitikk 
eller EF ?», som er utgitt av Samarbeids
gruppen for Natur- og Miljøvern (SNM). 
Denne boken gir forøvrig samtidig den 
hittil bredeste presentasjon av økopoli
tikk i vårt land. 

ERLING EIDE 

NATUR- OG MILJ0V 

FOR EF 


Skal natur- og miljøvern (n&m) være 
et argument for norsk EF-medlem

skap må minst tre spørsmål besva res 
positivt: 

I. Prioriteres n&m tilstrekkelig høyt i 
EF's bestemmende organer? 

2. Tillater Roma-traktaten og andre 
EF-dokumenter bruk av nødvendige vir
kemidler? 

3. Er det en fordel for norsk og euro
peisk n&m at Norge blir medlem av EF? 

Da en annen artikkel i dette blad be
handler mot-argumenter, skal jeg i ho
vedsak trekke frem momenter som taler 
for norsk medlemsskap. Fremstillingen 
blir derfor noe mer ensidig enn det en hel
hetsvurdering av alle n&m-argumenter 
skulle tilsi. 

Som mange steder ellers i verden har 
det i EF funnet sted en gledelig utvikling i 
synet på n&m de aller siste år. 

Sammenlignet med myndighetene 

andre lan 
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altfor komplisert at det kunne bringes i li
kevekt ved sentral ekspertstyring. En slik 
li kevekt kan nemlig aldri oppnås gjennom 
mer makt til ekspertene parallelt med 
større maktesløshet for enkeltmennesker 
og lokalsamfunn. Man ville få en 
«system-fremmed» istedenfor en «system
egen» styring, fordi den «system-egne» 
styring bare kan realiseres ved desen
tralisering, dvs. i et Europa basert på 
mindre samfunn med høy grad av selv
styre og selvberging. 

For en nærmere belysning av dette 
spørsmålet, så vel som av de øvrige spørs
mål som er behandlet ovenfor, henvises 
det forøvrig til Folkebevegelsens Mot
melding, kapitelet om «Miljø- og natur
vern», og videre til den samme meldings 
Del Il, pkt. 7,3, Miljøproblemer, natur
vern og fritidsmuligheter», som er en kri
tikk og imøtegåelse av regjeringsmeldin
gens avsnitt om miljøvern. For enkelte 
spørsmåls vedkommende henvises det vi
dere til motmeldingens kapitel 12, «Hel
hetssyn på Norge og Fellesmarkedet», 
pkt. 2 og 3. Dessuten gjøres det uttrykke
lig oppmerksom på boken «0kopolitikk 
eller EF?», som er utgitt av Samarbeids
gruppen for Natur- og Miljøvern (SNM). 
Denne boken gir forøvrig samtidig den 
hittil bredeste presentasjon av økopoli
tikk i vårt land. 

FOR EF 


Skal natur- og miljøvern (n&m) være 
et argument for norsk EF-medlem

skap må minst tre spørsmål besvares 
positivt: 

l. Prioriteres n&m tilstrekkelig høyt i 
EFs bestemmende organer? 

2. Tillater Roma-traktaten og andre 
EF-dokumenter bruk av nødvendige vir
kemidler? 

3. Er det en fordel for norsk og euro
peisk n&m at Norge blir medlem av EF? 

Da en annen artikkel i dette blad be
handler mot-argumenter, skal jeg i ho
vedsak trekke frem momenter som taler 
for norsk medlemsskap. Fremstillingen 
blir derfor noe mer ensidig enn det en hel
hetsvurdering av alle n&m-argumenter 
skulle tilsi. 

Som mange steder ellers i verden har 
det i EF funnet sted en gledelig utvikling i 
synet på n&mde aller siste år. 

Sammenlignet med myndighetene i 

andre land kom imidlertid Kommisjonen 
ganske sent igang med arbeidet. Men 
særlig det siste året har vært preget aven 
sterk innsats. Denne utviklingen innebæ
rer at man lett kan få et galt inntrykk av 
EFs aktuelle politikk hvis man legger for 
stor vekt på tidligere års avgjørelser. Det 
innebærer også at det er litt for tidlig å 
etterlyse store konkrete resultater av EFs 
miljøpolitikk. Jeg skal forsøke å belyse 
denne utvikling nærmere, men vil legge 
hovedvekten på Kommisjonens aksjons
program av 22. mars i år. Først vil jeg se 
på prioriteringsspørsmålet. 

Prioritering 
Enkelte er bekymret over at Roma-trak
taten ikke inneholder et eneste ord som 
direkte angår n&m. Men hvem kan vente 
det i et dokument som ble skrevet 
lenge før noen ansvarlig myndighet i noe 
land begynte å tenke på disse spørsmål 

overhodet? Andre er redde for at trakta
tens bestemmelser er et direkte hinder for 
en tilfredsstillende prioritering av n&m. 
Kommisjonen har vært inne på dette 
spørsmål i sin rapport av 22. mars iår. 
Den henviser til bl.a. artikkel 2 i trakta
ten hvor det heter: 

«Fellesskapet har til oppgave å 
fremme en harmonisk utvikling av den 
økonomiske virksomhet i Fellesskapet 
som helhet, en uavbrutt og balansert 
vekst, økt stabilitet, en stadig sterkere 
stigning i levestandarden og nærmere for
bindelser mellom de stater det forener.» 

Dette tolker Kon~misjonen slik: 
«For å sikre stabilitet og balanse må 

den økonomiske vekst fra nå av bli ster
kere orientert og ledet ifølge kvalitets
krav. Beskyttelse av miljøet vil på sin side 
utgjøre en garanti og en betingelse for en 
harmonisk utvikling av den økonomiske 
aktivitet i Fellesskapet som helhet». 
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Kommisjonen er kjent for å holde seg 
st rengt til Roma-traktaten i alle spørs
mål, og det er betryggende å få klarlagt a t 
Roma-trakta ten ikke bare tillater ut
strakt n&m , men at n&m faktisk er en 
helt nødvendig beti ngelse for il få oppfylt 
traktatens formål. 

Lignende tanker går igjen i mange EF
dokumenter. Selv den sterkt angrepne 
og a llerede noe foreldede Colonna-plan 
om EF's industripo li tikk er relativt klar 
pfi dette punkt. Uten at n&m kan sies å 
være ti lfredsstillende ivaretatt i denne 
plan, heter det dog : 

«Det må nå på fellesskaps- eller inter
nasjonalt plan fi nnes en løsning på pro
blemet: hvo rd an bevare det natur li ge 
miljø? Skjer ikke dette, vil man ikke bare 
bli for sen med å finne den beste løsning, 
men det vil også reise seg nye handels bar
rierer og oppstå nye konkurransevridnin
ger innen det felles marked. De anstren
gelser som allerede gjort vedrørende har
monisering av de nasjonale regler til be
skyttelse av arbeidere, forbru kere og 
miljø har hittil først og fremst vært preget 
av bestrebelsene på å sikre fri varebevege
lighe!. De må i fremtiden innordnes i en 
mi lj øpo li tikk, hvis nødvendighet blir 
tydeligere dag for dag. Disse anstrengel
se r må først og fremst ta si kte på å ta mer 
hensyn til de sos iale omkostninger som er 
forbund et med en utbygging av industrien 
og ved konsentrasjon i industrisentra. 
Hvis det i samfunnets totalregnskap ikke 

gjøres fradrag for mi ljøforringelsesver
dien, er det ikke mulig å finne ut hvor 
store disse sos ia le omkostninger alt i alt 
er. En slik miljøpolitikk vil nødvendigvis 
på legge industrien visse byrder, men den 
vi l samtidig åpne for et nytt virkefelt med 
fremtidsmuligheter. Det vil kreve en stor 
innsats å oppfylle samfunnets ønsker om 
oppst illing av felles normer, utv ikling av 
nye fabrikkanl egg og nye produkter, 
byutvikling og area lplanl eggin g.» 

Ministerrådet gir uttrykk for en tilsva
rende holdning i en Ullaieise av 9. Februar 
i fjor: 

«Fellesskapets økonomiske politikk 
kan ikke begrense seg til bare å fremme 
de to mål: vekst og stabi li tet. Denne pol i
tikk få r sin mening gjennom det bidrag 
den gir til å forbedre levev ilkårene. Den 
må ta sikte på både å heve den materielle 
levestandard og å bed re de kva litative 
livsviJkår. » 

Spinelli-rapporten, som kom i fjor 
sommer, er preget av sa mme syn : 

«Miljøvern og miljøutredning .. er en 
av de mest presserende og omfattende 
oppgaver som idag reiser seg For Felles
skapet ogdets medlemsland . 

Fremfor ganske enkelt å søke et kom
promiss mellom en økonomisk vekst-po
litikk og et bedre miljø, må Fellesskapet 
og dets medlemsland heretter satse på å 
utForme en ny holdning: de må legge 
større vekt på de kvalitative enn på de 
kva ntitative sider ved den teknologiske 

utvikling, ta i betrakning de sa mFunns
messige belas tninger ved miljøødelegge l
ser, føre økologiske Faktorer inn i økono
miske programmer og avgjørelser, påta 
seg de økon omiske ofre som kreves i 
kam pen mot forurensninger og for ut
bedringer av de omgivelser som vi lever i, 
og tilpasse eksisterende institusjoner slik 
at de blir i stand ti l å angripe og løse pro
blemer som ofte sprenger de tradisjonelle 
politiske og økonomiske rammer.» 

En vik tig begynnelse til å Få satt disse 
tanker ut i praksis finn er vi i Kommisjon
ens aksjonsprogram som kom i mars iå r. 
Det heter der: 

«Dette program går først og fremst ut 
på å redusere fo rurensninger og å beva re 
det naturlige miljø. Forurensningspro
blemet må løses meget raskt på grunn av 
den tiltagende ustabilitet i miljøet. Natu
ren har ik ke kapasitet ti l å ta imot og om
forme den økend e mengde av biologiske 
og kjemiske stoFfer som slippes ut. Des
su ten har milj øforstyrrelser og miljøøde
leggelser nådd et slikt nivå enkelte steder 
i Fellesskapet og i resten av verden at det 
er en fare for at kva li teten på særdeles 
viktige naturressurser blir end ret og folks 
levestandard vesentli g forringet.» 

l tråd med disse tanker fremsettes det i 
aksjonsprogrammet en rekke fors lag om 
bl.a. måling av forurensn inger og vurder
ing av deres innvirkning på miljøet , fi
nansiering av Forskjellige tiltak, kontro ll 
aven effektiv overholdelse av di rektiver 

osv. Kom misjonen gir selv utt rykk for at 
aksjonsprogrammet bare er en sped be
gynnelse på et arbeide som i løpet av de 
nærmeste måneder og år vil kreve en me
get sterk innsats og omfatte langt krafti
gere vi rkemidler enn dem som er foreslatt 
i aksjonsprogrammets førs te fase. Et om
fattende forsk ningsprogram vil elter 
hvert gjøre det lettere å utforme detaljene 
i regelverket på dette område. 

På den ne bakgrunn kan det neppe 
være tvil om at EF prioriterer n&m meget 
høyt. Ifølge Kommisjonen er utstrakt 
n&m uomgjengelig nødvendig for å opp
fy lle Roma-traktaten, og selv om arbei
det kom sent igang, er det nå preget av 
Kommisjonens van li ge beslutsomhet. 

Men tillater Roma-trakta ten at pas
sende virkemidler blir tatt ibruk? 

Virkemidler 
Mange hevder at n&m er uforenlig med 
EF's frie markedsøkonomi . Delte er en 
forståelig, men hel t uholdbar oppfatning. 
Den er forståelig fordi det faktisk er slik 
at n&m neppe kan drives eFfektivt i et 
fritt marked uten innblanding Fra myn
dighetenes side. Men den er uh oldbar 
fordi EF ikke sa tser på en slik markeds
form. 

l Kommisjonens forslag til aksjons
program er en vesentlig inngripen i det 
frie marked Faststått som hovedprinsipp i 
spørsmål om n&m. Det understrekes at : 
«.. markedsøkonomien krever som prin
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utvikling, ta i bet rakning de samfunns
messige belastninger ved miljøødeleggel
ser, føre økologiske faktorer inn i økono
miske programmer og avgjørelser, påta 
seg de økonomiske ofre som kreves i 
kampen mot forurensninger og for ut
bedringer av de omgivelser som vi lever i, 
og tilpasse eksisterende institusjoner slik 
a t de blir i stand til å angripe og løse pro
blemer som ofte sprenger de tradisjonelle 
polit iske og økonomiske rammer.» 

En viktig begynnelse til å få satt disse 
tan ker ut i praksis finner vi i Kommisjon
ens aksjonsprogram som kom i mars iår. 
Det heter der: 

«Dette program går først og fremst ut 
på å redusere forurensninger og å bevare 
det naturlige miljø. Forurensningspro
blemet må løses meget raskt på grunn av 
den tiltagende ustabilitet i miljøet. Natu
ren har ikke kapasitet til å ta imot og om
forme den økend e mengde av biologiske 
og kjemiske stoffer som slippes ut. D es
suten har miljøforstyrrelser og miljøøde
leggelser nådd et slikt nivå enkelte steder 
i Felless kapet og i resten av verden at det 
er en fare fo r at kvaliteten på særdeles 
vi ktige naturressurser blir endret og Folks 
levestandard vesentlig for rin get.» 

l tråd med disse tanker fremsettes det i 
aksjonsprogrammet en rekke Forslag om 
bl.a. må ling av Forurensninger og vu rder 
ing av deres innvirkning på miljøet, fi
nansiering av forskjellige tiltak, kontroll 
aven effektiv overholdelse av direktiver 

osv. Kommisjonen gir selv uttrykk For at 
aksjonsprogrammet bare er en sped be
gynnelse på et arbeide som i løpet av de 
nærmeste måneder og år vil kreve en me
get sterk innsats og omfatte langt krafti
gere virkemidler enn dem som er Foreslatt 
i aksjonsprogra mmets første fase. Et om
Fattende forskningsprogram vil etler 
hvert gjøre det lettere å utforme deta ljene 
i regelverket på delte om råde. 

På denne bakgrunn kan det neppe 
være tvil om at EF prioriterer n&m meget 
høyt. Ifølge Kommisjonen er utstrakt 
n&m uomgjengelig nødvendig for å opp
fylle Roma-traktaten , og selv om arbei
det kom sent iga ng, er det nå preget av 
Kommisjonens va nli ge besl u tsomhel. 

Men tillater Roma-traktaten at pas
sende virkemidler blir talt ibruk? 

Virkemidler 
Mange hevder at n&m er uforenlig med 
EF's frie markedsøkonomi. Delle er en 
forståelig, men helt uholdbar oppfatn in g. 
Den er fo rståelig fordi det faktisk er slik 
a t n&m neppe kan drives effektivt i et 
fritt marked uten inn blanding fra myn
dighetenes side. Men den er uholdbar 
fo rdi EF ikke satser på en slik markeds
Form. 

I Kommisjonens forslag til aksjons
program er en vesentlig inngripen i det 
frie marked faststått som hovedprins ipp i 
spørsmål om n&m. Det understrekes a t : 
<<.. markedsøkonomien krever som prin

sipp ... at den som er ansvarl ig for foru
rensninger selv skal betale for de sosia le 
omkostn inger som skapes eller selv sette i 
verk tiltak som reduserer skadevirkn in
gene». Og videre: «1 en markedsøkonomi 
må alle omkostninger, inkludert de so
siale, belastes de produkter eller de aktivi
teter som er årsak til de sosiale skader». 

Dette prinsipp innebærer at man ved 
bruk av avgifter kan oppnå en hver øns
ket miljøkvalitet. Alle økonomer er en ige 
om at dette 50 år gamle (men nesten 
uprøvede) prinsipp er fullt ut t ilstrekkelig 
til å løse så godt som alle miljøproblemer. 
Ved å regulere avgiftenes høyde er det 
mulig å redusere forurensningene etter 
ønske. Ved å bruke forskjellige avgifter 
alt etter bedriftenes beliggenhet - slik 
Kommisjonen foreslår - kan man dessu
ten oppnå en bedriftslokalisering i over
ensstemmelse med fo lks ønsker. 

Dette viser at det er fullstendig uriktig 
som det påstås (bl.a. i Folkebevegelsens 
motmelding) at rene bedriftsøkonomiske 
kalkyler er den eneste retlsnor for pro
duksjonslivet. Forsøkene på å stemple 
EF's økonomiske system som en slags 
vulgærkapitalisme fra for rige århundre 
vitner i beste fa ll om grov uforstand. 

Det er viktig å være klar over at det 
avgiftssys tem som her er nevnt også kan 
brukes for å regulere ut tappi ngen av 
kna ppe naturressurser. l prinsippet kan 
man oppnå en ønsket uttappingsmengde 
pr. år ved å regulere avgiften på det kvan

tum som graves opp av jorden. Meg be
kjent har hverken Kommisjonen eller 
politiske myndigheter andre Sleder kom
met med kronkrete fo rs lag om et slik t 
tiltak. Poenget her er bare å vise at 
Roma-traktaten også på dette punkl til
later tilstrekkelige virkemidler. 

l silt berømte brev til Kommisjonen 
gikk Sicco Mansholt inn for å bruke det 
samme avgiftsprinsi pp fo r å stimulere 
folk til å ta vare på forbruksgoder i stedet 
for å kjøpe nye. Han foreslo at nye biler 
blir pålagt høye avgifter, mens eldre biler 
ik ke blir avgiftsbelastet. Dette vil føre til 
bedre ved likehold og mindre ressurs
bruk. Det synes derfor å være ganske 
klart at EF's n&m ikke vi l strande på 

manglende virkemidler. 
Men hva med norsk medlemsskap? 

Vil norsk medlemskap være til gavn for na

tur- og miljøvern? 

Elter det som hittil er nevnt virker det 

ganske åpenbart at EF har gode mulig

heter til å løse si ne egne n&m problemer. 

Men er det like åpenba re grunner til at 

Norge ska l bli medlem? Kan ikke vi f.eks. 

tilpasse oss EF'regler etter hvert som det 

passer oss? 


Det kan vi, naturligvis - og det er ikke 
utenkelig at vi kunne tjene på det. Vi 
kunne trosse Kommisjonens advarsel om 
å tiltrekke oss investeringer ved å negli
sjere miljøskader. Og vi kunne generelt 
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holde lavere kvalitetsnormer. Men dette 
er vel neppe aktuell politikk. 

Ideen om å holde seg utenfor forplik
tende internasjonalt samarbeide er heller 
ikke i overensstemmelse med norsk poli
tisk praksis. Vårt land har vel vært et av 
dem som sterkest har gått inn for bin
dende internasjonale avtaler. Vi har erfart 
at vi i det lange løp tjener på det. 

Men hvorfor kan vi ikke nøye oss med 
FN , OECD og andre internasjonale 
organisasjoner? Problemet med disse er 
at de arbeider langsomt og ineffektivt. 
De har ingen beslutningsmyndighet og 
intet kontrollapparat. Kommisjonen 
understreker også disse forhold, og den 
bemerker at en av dens oppgaver er å 
gjennomføre internasjonale overenskom
ster som er blitt liggende p~\ is . 

Norge er et lite land, og vår innflyte lse 
er beskjeden uansett samarbeidsformer. 
Vi må imidlertid ikke gjøre oss enda mer 
ubetydelige enn vi faktisk er, og huske 
på at et fast oppbygget administrasjons
apparat , hvor vi er representert på alle 
trinn, neppe kan gi oss mindre innfl ytelse 
enn om vi holder oss utenfor. Vi vil kunne 
ha et lite ord med i laget når Fellesskapets 
miljøpolitikk ska l bestemmes - en poli
tikk som etter all sannsynlighet vil få ve
sentlig betydning for hele Europa på lang 
sikt. Vi vil også kunne være med på å påse 
at det skjer en forsvarlig overvåking og 
kontroll med de utslipp i Fellesskapet som 
mer direkte angår oss. Selv om vi er små, 
må vi også være klar over at det letter 
miljøvernarbeidet innen Fellesskapet om 

vi er medlem. Også i denne forbindelse 
kan det være grunn til å huske på at det 
er de små land i EF som er mest fornøyd 
med organisasjonen. Dette er naturligvis 
bekreftelse på at Norges innstilling til bin
dende internasjonale avtaler er fornuftig. 

Enkelte tar det nærmest som en selv
følge at vi her i Norge er kommet meget 
langt i vernet om naturen, mens man i EF 
driver en rovdrift som vi for all del må 
unngå å få overført til oss. En slik selv
godhet er ganske forbausende når vi ten
ker på hva vi med vår beskjedne produk
sjon og befolkning har greidd å utrette i 
OsloDorden, Iddefjorden og andre steder. 
Sannheten er vel den, at man i EF fø ler 
miljøproblemene la ngt sterkere enn vi 
gjør-ogat man derfor har kommet vel så 
langt i forsøkene på å løse dem. Kanskje 
norsk miljøvern vil få et tiltrengt puff i 
riktig retning hvis vi får an ledning til å 
delta i EFs forsknings- og aksjons
program? 

Det er blitt advart mot en for sterk 
sentralisering av n&m i Brysse!. Kom
misjonens aksjonsprogram tyder ikke på 
at det er grunnlag for en slik frykt . Den 
skriver bl.a. : 

«Likevel må det være Fellesskapets 
målsetning å opprettholde så langt råd er 
den nasjonale, og lokale selvstendige vur
dering. Harmoniseringen må bare etter
strebes i den utstrekning den er helt nød
vendigfor å sikre Fellesskapet som helhet 
et visst minimum av beskyttelse og for å 
sikre et fritt varebytte uten konkurranse
forvridning. Fellesskapet må sørge for å 
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til EF --

finne løsninger som passer til forskjellige 
situasjoner, idet naturlige og geografiske 
betingelser, såvel som «målsetningen» 
med ulike regioner, i visse tilfelle kan 
kreve bruk av forskjellige normer.» 

Og videre: 
«Lokale, regionale og nasjonale myn

digheter bør beholde den størst mulige fri
het til selv å bestemme hvordan ferskvann 
skal utnyttes under forutsetning av at 
minstekravene til kvalitet for de for
skjellige typer av elver og vann ikke over
skrides.» 

Det fremgår av dette - og av rapporten 
forøvrig - at lokalforurensningsspørs
mål kan og ska l løses lokalt. Videre kan 
de enkelte stater gjennomføre tiltak det 
haster med selv om Fellesskapets konk ur
ranseprinsipper blir berørt. Slike tiltak 
må imidlertid varsles til Kommisjonen, 
som da får anledning til å foreta samme 
eller tilsvarende tiltak for hele Felles
skapet. Hvis Kommisjonen ikke gjør 
dette innen fem månder etter at den er 
vars let, kan den enkelte stat sette tiltaket 
i verk på egen hånd. 

Det er vanskelig å tenke seg en bedre 
fordeling av myndighet og ansvar. Norge 
vil bli fratatt myndighet bare på de om
råder hvor det saklig sett er nødvendig 
med en overnasjonal avgjørelse. Og vi vil 
i alle spørsmål og på alle trinn få delta i 
behandlingen av de spørsmål som angår 
oss. 

På denne bakgrunn er det urimelig å 
tro at n&m ikke sk ulle tjene på norsk 
EF-medlemskap. 

NORGES NArrUF 

REPRESENrrANrr 

PÅ BOLKESJØ 5. OG 6. 


TILSTEDE: 
Æresmedfem .' 

Fm fOf1dsstyret .' 

ho krelsjiJren ingen e .' 
Østlandske 
Naturvernforening: 

Mikkjel Fønhus 

Odd Lohne, formanr 
Alv Kveberg 
Øystein Dalland 
Bredo Berntsen 
Oddla ug Brunvoll 
And ers Kvam 
O. M. Jørgensen 
Hans J. En ga n 
Reidar Fritzvo ld 

Harald S. Høydahl 
Nil s Borchgrevink 
Karl Hagelund 
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til EF NORGES NATURVERNFORBUNDS -- REPRESEN~rAN'TSKAPSM0TE 

)rbindelse finne løsninger som passer til forskjellige 

på a t det situasjoner, idet naturlige og geografis ke PÅ BOLKESJØ 5. OG 6. MAI 1972 
' t fornøyd betingelser, såvel som «målsetningen» 

aturligvis med ulike regioner, i visse tilfelle kan 

ng til bin kreve bruk av forskjellige normer.» 

fornuftig, Og videre : 

en selv- «Lokale, regionale og nasjonale myn

net meget digheter bør beholde den størst mulige fri

man i EF het til selv å bestemme hvordan ferskvann 

II del må skal utnyttes under forutsetnin g av at 

slik selv- minstekravene til kvalitet for de for

lår vi ten  skjellige typer av elver og vann ikke over

e produk- skrides.» 

utrette i De t fremgår av dette - og av rapporten 

jre steder. forøvrig - at lokalforurensningsspørs
, EF føler mål kan og ska l løses loka lt. Videre kan 
'e enn vi de enkelte stater gjennomføre tiltak det 
met vel så haster med selv om Fellesskapets konkur 
. Kans kje ranseprinsipper blir berørt. Slike tiltak TILSTEDE : 
ngt puff i må imidlertid vars les til Kommisjonen, /Ern'lIwi//C'm: Mikkjel Fønhus Hedmark Naturvern: T erje Hagen 
ning til å som da får anledning til å foreta samme Torbjørn Bakke 


aksjons- eller tilsvarende tiltak for hele Felles
 Fm /l/Iu/s.I'll'l'el. Odd Lohn e, formann (ikke tilstede under 
skapet. Hvis Kommisjonen ikke gjør sakene 22,23, 24,25, Alv Kveberg 


for sterk dette innen fem månder etter at den er 
 Øystein Dalland 26 og 27) 
' el. Kom varslet, kan den enkelte stat sette tiltaket Bredo Be rntsen 

r ikke på i verk på egen hånd. Odd laug Brunvoll Oppland Naturve rn: Magnar Roseth 
'ryk t. Den Det er vans kelig å tenke seg en bedre Anders Kva m Kr. Bostad 

fordeli ng av myndighet og ansvar. Norge O. M. Jørgensen Buskerud Natur- og 
lesska pets vi l bli fratatt myndighet ba re på de om Hans J. Engan Miljøvernforening: Nils C hr . Bang 
ngt råd er råder hvor det sak lig sett er nødvendig Reidar F ritzvold Odd Senand 
ndige vur med en overnasjonal avgjørelse. Og vi vi l 
are etter- i alle spørsmå l og på alle trinn få delta i Telemark Natur- og Miljøvern: Sigva ll Rø rtveit 
helt nød- behandl ingen av de spørsmål som angår Fm /(1'C'lsj(JI'C'lIingene. (til stede I. dag) 

lom helhet oss. Østlan dske Kn ut Johnsen 
e og for å På denne bakgrunn er det urimelig å Naturvernforening: Hara ld S. Høydah l Kaare Sæther 
kUlTanse tro at n&m ikke skulle tjene på norsk Nils Borchgrevink 
rge for å EF-med lemskap. Karl Hagelund Vestl'old Naturvern: Ha lvdan Møll er 
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' 

Aust-Agder Naturvern : 
Vest-Agder Naturve rn: 
Rogaland Naturvern: 

Haugaland Naturvern: 

Vestlandske 
Naturvernforening: 

Møre og Romsdal Naturvern : 
Sør-Trøndelag Naturvern 

Nord -Trøndelag Na turvern : 
Nordland Naturvernfo rening: 
Troms Natu rvern: 

Finnmark Naturvern: 
Nlllur og Ungdom: 

Fra o/gilnisilsio/ler 

og/iJrel7il7ger : 

Norsk Speidergu tt-Forbund 
Norges Jeger- og 
Fiskerforbund: 
Det Kgl. Selskap 
for Norges Vel : 
Norges KFU M -Speidere: 

Kjell Bøe 
Age Kongs rud 
Theodor Hellvik 
Asbjørn Simonsen 

Sigrunn Stenby 

Per Chr. Endsjø 
In ger Lise Haug Skarstein 
Odd Kj os-Hansen 

Kåre Kopreit an 
John Jensen 
Ivar Moen 

Ni ls Chr. Hagen 
Gerd Holbye 
Thorleiv Hagensen 
Torbjørn Kvam men 

Roy Carlsen 
Nina Huso m 

Rolf Nilsen 

Per Søil en 

Jon Bja rn e Jordan ger 
Vidar Halaas 

Foreningen til Dyrenes 

Bes kytt else: 

Den Norske Turi stforening: 

Norges Skogtekni ker

forbund : 

Det norske Skogselskap: 


Spesiell il1l' i {er!e: 

KomIlluna 1- og 

a rbeidsdepartemen te t 

Adm. for fr ilurtsliv 

o.!! n<llll rve rn : 

Nat urve rnin spek tøren : 

0 NV's Va ss farlltval g: 


Fm I"{/lgkol1li{(;el1: 

Obser l'(J!orer: 

Fra 0stlandske 

Naturvernforening: 


Fra Kongsberg 

Nat urvernforen ing: 


Fm sek relari(J/e! : 

K. Fa lkenberg 
E. Nesse 

Arne Kildebo 
W. Elsrud 

R<lgnhild Sundby 

Kjell Hauge 
Kristen Krogh 
Bj ørn Kihl e 
Asbjørn Om berg 

Aksel Foyen 

Eri k Børset 
Johan Kie lland-Lu nd 
JensG ram 
Sylvi St ruk snes 

Olav Neumann 

Magne Midttun 
Roar Sæther 
Ragnar Frislid 
Th or Midteng 
Per Val set 
Liv Mil e 

I. Åpning av representantskapsmøtet. 

Na vnopprop ble foretatt og formannen, 

overingen iør Odd Lohne ønsket velkom

men og redegjorde ror saksfordeli ngen i 

utadvendte sa ker I . dag, mens de interne 

sakene va r lagt ti l 2. dag. 


2. Valg av møtedirigent. 

Formannen foes lo på vegne av landssty

ret O. M. Jørgensen som møted irigent. 

Jørgensen ble enstemmig valgt. 


3. Valg av 2 personer til å undertegne pro

tokollen. 

Borchgrevink (0NV) og Rørt veit (TNM) 

ble foreslå tt og enstemmig valgt. Rørtveit 

ble syk 2. elag og i hans sted ble da va lgt 

Knut Johnsen (TNM ). 

Saksli sten ble deretter god kjent. 


4. Telegram til H. K. H. Kronprins Har

ald. 

Representantskapet vedtok fl sende føt

gende telegram : «Norges Naturvern for

bunds representantskap, samlet i møle p{l 

Bolkesjø sender sin høye bes kytter si ne 

hj ertelige hilsner» 

Telegrammet undertegnet Odd Lohn e, 

formann. 


I løpet av møtet imtføp føl gende svartele
gram fra Kronprinsen : «Norges Natur
vernforoundL Jeg ta kkel" Norges NaLUr
vernfoFoJ!Jnds. represeMam1tskap for hyg
gelig hilsen og sender mine beste ønsker 
for et hygge li g og nyttig møte. Harald». 

5. Åpning~ 
Forl1llll"lJ/( 

enkelt e vi 
1971 , og 
den , som 
karak t e ri~ 

mi lj øve rn 
vikt ig sa n 

For N, 
elet vært ( 
fra knapt 
gen til 19( 
197 1. 

Forma 
197 1had, 
bin delse I 

og tok eie 
inn i et h, 
understre 
vernet sa 
standpun 
grunnlegl 

Forme 
ligc nat~ 

nøyc mc 
drevet pil 
fo rmcn 
dcpartclr 

Han p 
som had, 
så ak tivt 
et eget n~ 

Form; 
het overl 
sa ken en, 
pa rtemel 

70 



,reningen til Dyrenes 

skytte ise : 

:n Norske Turistforening: 

lrges Skogtekniker

'bund: 

:t norske Skogselskap: 


'esid/ inl'i/i'J'/(: : 

)mmunal - og 
Jeidsdepa rtemen tet 
1m. for friluftsli v 
naturvern : 
Iturverninspektøren: 
\lV's Vassl~lrUlvalg: 

:1 l'a~rt.kollli/"('/1: 

>.\·l'rl'{//ører : 

a Østlandske 
Iturvernforening : 

" Kongsberg 
'lurvernlorening : 

({ .\'ekrelaria/e! : 

K. Falkenberg 
E. Nesse 

Arne Kild ebo 
W. Elsrud 

Ragnhi ld Sundby 

Kjell Hauge 
Kristen Krogh 
Bjørn Kihl e 
Asbjørn Omberg 

Aksel Foyen 

Erik Børset 
Joha n Kielland-Lund 
Jens Gram 
Sylvi Struksnes 

Olav Neuma nn 

Magne Midttun 
Roar Sæther 
Ragnar Frislid 
Thor Midteng 
Per Valset 
Liv Mile 

I. Åpning av representantskapsmøtet. 

Navnopprop ble foretatt og fo rmannen , 

overingeniør Odd Lohne ønsket velkom 

men og redegjorde for saksfordelingen i 

utadvendte saker I. dag, mens de interne 

sakeneva r lagt til 2. dag. 


2. Valg av møtedirigent. 

Formannen foeslo på vegne av landss ty

ret O. M. Jørgensen som møtedirigent. 

Jørgensen ble enstemmig valgt. 


3. Valg a v 2 personer ti I å undertegne pro

tokollen. 

Borchgrevink (ØNV) og Rørtveit (TNM) 

ble foresl å tt og ens temm ig va lgt. Rørtve it 

ble syk 2. dag og i hans sted ble da valgt 

Knut Johnsen (T NM). 

Sakslisten ble deretter godkjent. 


4. Telegram til H. K. H. Kronprins Har

ald. 

Representantskapet vedtok å sende føl

gende telegram: «Norges Naturvernfor

bunds representantskclp, samlet i møte på 

Bolkesjø sender sin høye beskytter sine 

hjertelige hilsner» 

Telegrammet undertegnet Odd Lohne, 

formann. 


I løpet av møtet innløp følgende svartele
gram fra Kronprinsen : «Norges Natur
vernforl'mrr@.. Jeg takkel" Norges Natur
vernf0FVrJ.Ia-al<l. represen~aJil1tskap fo r hyg
gelig. hilsen og sender mine beste øns ker 
foret hyggelig og nyttig møte, Hara ld». 

5. Åpningstale ved formannen. 
Formannen ga i si n tale en oversikt over 
enkelte vikt ige trekk av det som skjedde i 
1971 , og gjen nom den siste 3-års perio
den , som han trodde ville bli husket og 
karakterisert som perioden da natur- og 
miljøvernarbeidet ble akseptert som en 
vi k t ig samfunnsoppgavee. 

For Norges Naturvernforbund hadde 
det vært en rik vekstperiode, mente han. 
fra knapt 8000 medlemmer ved inngan
gen til 1969 til ca. 19000 ved utgan gen av 
1971 . 

Formannen minnet også om at det i 
1971 hadde hevet seg kritiske røster i for
bindelse med nat ur- og miljøvernarbeidet 
og tok dette som et tegn på at man nå går 
inn i et hardere naturvernklima, noe som 
understreket nødvendigheten av at natur
vernet samlet seg om rene og utve tydige 
standpunkter, brlde i enkeltsaker og 
grunnleggende prinsipper. 

Formann en gikk også inn på det stat
lige naturve rnarbeidet og NNV's mis
nøye med den miitel1 detle hadde V<l' rt 

dreve t pi\, b;lde hva an gikk se lve arbeids
fo rmen og arbeid et innen de enke lte 
dep" rt cmcnter . 

Han pekte på a t det var disse forhold 
som hadde vært årsaken til at forbundet 
så aktivt hadde gått inn for å få opprettet 
et eget naturverndepartement. 

Formannen uttrykte dyp takknemlig
het overfor Regjering og Storting for at 
saken end elig var kommet så langt at de
partementet om kort tid ville bli en reali

tet, selv om forbundet hadde sett at de
partementets navn hadde blitt Natu r
verndepartementet og ikke Miljøvernde
partementet. 

I sin tale ga formannen ros for det ar
beid myndighetene hadde utført i fo rbin 
delse med bekjempelse av havforurens
ning ved dumping fra skip eller ny. Han 
mente det var a ll grunn til å gi honnør for 
resultatet fra forhandlingene mellom 15 
nasjoner høsten 1971, med påfølgende 
undertegning av kon vensjonen 15 . fe
bruar i å r. 

Den forestående FN-miljøvernkonfer
ansen i Stockholm ble også berørt i for
mannens tale. Han mente resultatet av 
denne konferansen ville gi visse indika
sjoner for hvo rledes arbeidet ville gå i de 
nærmeste ,\r. 

Formannen kunne også opplyse at for
bundet hadde fått anledning til å opp
nevne en representant til den offisielle 
norske delegaSJonen. 

Formannen uttrykte også glede over at 
Ressursutvalget hadde avsluttet sitt ar
beid. og mente Innstilling nr. 3 burde bli 
alminnelig folkelesning. 

I forbindelse med Norges energiforsy
ning gi kk formannen inn på petroleums
forekomstene i Nordsjøen , ct enormt 
problemkompleks som han , selv med den 
usikkerhet som knytter seg til ilandfø
ringsproblemet, mente måtte få konsek
venser for hele energiforsyningspolitik
ken. 

Formannen kom videre inn på verne
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planen for vassdrag som nå sto foran 
sluttbehandlingen. Han var personlig 
ikke optimistisk i denne sak, da det i en 
årrekke hadde vist seg at utbyggingssiden 
i kraftutbyggingssaker hadde en massiv 
majoritet i de besluttende organer. Det 
hadde vist seg nesten håpløst å nå fram 
med andre synspunkter, og han mente 
det derfor var grunn til å tro at det fort
satt kunne bli aktuelt for forbundet med 
aktiv innsats før den endelige votering i 
Stortinget. '. 

I sin tale kom formannen OgS~1 inn P:l 
E. F. og opplyste at landsstyret hadde 
drøftet Norges eventuelle tilslutning til E. 
F .. men at drøftelsene hadde vært preget 
av at det hadde foreligget lite konkret 
materiale om natur- og miljøvernproble
mene. Landsstyret hadde derfor bedt Re
gjeringen om å få nærmere opplysninger 
om fordeler og ulemper om disse proble
mene ved et eventuelt E. F.-medlems
skap. 

I svar fra Regjeringen ble det opplyst 
at det var nedsatt en arbeidsgruppe som 
skulle gjennomgå E. F. 's foreliggende 
planer på miljøvernområdet, samt vur
dere Norges plass innenfor et E. F.-sam
arbeid på dette felt. 

Formannen opplyste at forbundet 
ennå ikke hadde hørt fra arbeidsgruppen. 

Avslutningsvis rettet formannen en 
hjertelig takk til alle for det uegennyttige 
arbeid som var utført for et bedre vern 
om norsk natur. 

6. Nye kretsforeninger. 

Etter initiativ fra 0NV var det stiftet 2 

nye naturvernforeninger i h. h. v. Buske

rud og Telemark fylker. Samtidig halide 

Kongsberg Naturvernforening på eks

traordinær generalforsamling vedtatt å 


opphøre som kretsforening tilsluttet 
NNV og hadde i stedet blitt lokalfore
ning tilsluttet Buskerudforeningen. 

a. Buskerud Natur- og Miljøvern 
(BNM) 
Foreningen ble stiftet den 16. februar 
1972. og søkte i brev av 22. februar om 
opptakelse i NNV. Foreningens vedtek
ter var godkjent av forbundets styre. 

b. Telemark Natur- og Miljøvern 
(I:3NM) 
Foreningen ble stiftet den 9. mars 1972, 
og søkte i brev av 3. april om opptakelse i 
NNV. Foreningens vedtekter var god
kjent av forbundets styre. 

Representanter for de 2 nye forenin
gene var invitert til representantskaps
møtet og for at delegatene skulle få stem
merett under den resterende del av møtet, 
foreslo landsstyret av foreningene ble 
opptatt som medlemmer av NNV. 

Vedtak 
Buskerud Natur- og Miljøvernfore

ning og Telemark Natur- og Miljøvern 
opptas som medlemmer av NNV fra 5. 
mai 1972. 

7. Grunnlovfesting av vern om naturmiljøet 

og naturressursene. 

Den 3. januar i år framsatte storLingsre

presentant Helge Seip et forslag 0111 il 

grunnlovfeste vern om naturmiljøet og 

na turressursene. 


F()rlllilil/H'J1 sa at n~lr saken var ,'ort 
opp P~I sakslistel' var det ,'ol'di l11an 
gjerne ville støtte forslaget. Dersom re
presentantskapet var enig i dette ville det 
være gunstig om landsstyret kunne få i 
oppdrag å utarbeide en uttalelse. 

Ic!l/ilk 
Representantskapet gir grunnlovsfor

slaget sin støtte, og ber landsstyret ut
forme en uttalelse. 

8. Konvensjon om bekjempelse av havforu

rensninger ved dumping fra skip og fly 

(Oslo-avtalen). 

Landsstyret mente at representantskapet 

burde gi uttrykk for anerkjennelse og for

slag til uttalelse til Regjeringen ble kst. 


Kjos-Hansen (VNV) var enig i at avta
len burde ha honnør, l11en at en burde gi 
uttrykk for beklagelse over at man ikke 
var kommet til enighet om å anføre de 
stoffer SOI11 var fil/all å slippe ut, i 1110tset
ning til den vedtatte listen over stoffer 
som ikke var tillatt (det omvendte prin
sipp). 

Vedwk 
Forslag til brev, l11ed Kjos-Hansens 

bemerkninger godkjennes og brevet sen
des Regjeringen. 

9. Verneplanen for vassdrag. 
Representantskapsmøtet i Bodø (1971) 
peda landsstyret å gi arbeidet med verne
planen for vassdrag høyeste prioritet. 

Forbundet hadde den 30. september 
1971 levert en fyldig uttalelse til Industri
departementet hvor retningslinjene for 
ressursutnyttelsen i Sperstad ra pportens 
generelle del ble understøttet. Det ble 
dessuten fremholdt at SperstadrapporLen 
måtte legges til grunn for den verneplan 
Stortinget skulle vedta. 

Det fremkom at Regjeringen 5. mai 
(representantskapsmøtets I. dag) hadde 
lagt fram proposiSjon til Stortinget om 
fastsettelse aven landsplan for vassdrag 
som burde unntas fra kraftutbygging. 
Proposisjonen var utarbeidet av Industri
departementet i samarbeid med Kom
munaldepartementet. 

Hauge (Kol11m.dept) orienterte om 
proposiSjonen og pekte på at behovet for 
en landsplan for vassdrag som burde re
serveres naturvern- og friluftsformål var 
søkt avveid mot behovet for en forsvarlig 
kraftdekning og distriktenes behov for 
arbeidsplasser og bedret økonomi. 

Proposisjonen behandlet i alt 225 
objekter (vassdrag/områder). Av disse 
var 17 tidligere konsesjonsbehandlet, 49 
foreslått undergitt vanlig konsesjonsbe
handling, 57 objekter vernet i 10 år samt 
at 93 objekter ble foreslått varig vernet. 

I tillegg kom en gruppe på 37 vassdrag 
der spørsmålet om vern utsettes til senere 
vurdering samt at det for enkelte vass
drag ble foreslått dels vern, dels konse
sjons behand ling. 

Hauge refererte Regjeringens stand
punkt der det hadde vært dissens mellom 
Sperstadutvalget og NVE's hovedstyre. 

Bakke (HNV) 111 en te, under henvis
ning til at Trysilvassdraget var foreslått 
varig vernet, at det arbeid som var ned
lagt hadde vist seg svært nyttig. 

Enga/) (landsslyret) mente man hadde 
liten grunn til å uttrykke noen spesiell 
glede over planen som helhet betraktet. 
Han minnet om at man hadde vært villig 
til {l godta Sperstadutvalgets rapport som 
et minimum, og mente den foreliggende 
plan ikke ville kunne gi den ro over saken 
som forventet. Planen var et kompromiss 
på kompromisset. Han understreket at i 
Sperstadutvalgets rapport var det visse 
søyler som skulle bære planen. Det !'ore
liggende viste at det var blitt «gnaget» 
mye p{l disse. 

Engan ga uttrykk for at planen var et 
politisk minimum, og at den på ingen 
måte kunne aksepteres, og høstet stor 
applaus for innlegget. 

Form{/! 
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slaget sin støtte, og ber landsstyret ut
forme en uttalelse. 

8. Konvensjon om bekjempelse av havforu 

rensninger ved dumping fra skip og Ily 

(Oslo-avtalen). 

Landsstyret mente at representantska pet 

burde gi uttrykk for anerkjennelse og for 

slag til uttalelse til Regjeringer. ble lest. 


Kjos-Hansen ( VNV) va r enig i at avt<:t
len burde ha honnør, men at en burde gi 
uttrykk for be kl agelse over a t man ikke 
var kommet til enighet om å i:lI1føre de 
Sloffer som var lillal! å slippe Ul, i motset
ning t il den vedtatte listen over stoffer 
som ikk e va r tilli:lll (det omvend te prin
sipp). 

Ve!l/(/k 
Forslag til brev, med Kjos-Hansens 

bemerkninger godkjennes og brevet sen
des Regjeringen. 

9. Verneplanen for vassdrag. 

Representa ntskapsmølet i Bodø ( 1971) 

pål<:t landsstyret å gi arbeidet med verne

planen for vassd rag høyeste prioritet. 


Forbundet hadde den 30. september 
1971 levert en fyldig uttal else til Industri 
depa rtemen tet hvor retningslinjcne for 
ressurs ut nyt telsen i Sperstad rapportens 
generell e del ble undcrstøttel. Del ble 
dessuten fremholdt at Sperstadrapporten 
måtte legges til grunn fo r den ve rn eplan 
Stort inget skulle ved ta. 

Det fremkom at Regjerin gen 5. mai 
(represen tan tskapsmøtels l. dag) hadde 
lagt fram proposisjon til Stortinget om 
fastse ttelse <:tven landsplan fo r vassdrag 
Som burde unntas fra kraftutbygging. 
Proposisjonen var utarbeidet av Indust ri 
departementet i s<:tmarbeid med Kom
111 una ldepa rtemen tet. 

HalfRe ( Komm.depl ) orienterte om 
proposisjonen og pekte på at behovet for 
en lands plan for vassdrag som burde re
serveres naturvern- og fr il uftsformå l var 
søkt avveid mot behovet for en forsvarlig 
kraftdekning og distri ktenes behov for 
arbeidsplasser og bed ret økonomi. 

Proposisjonen behandlet i alt 225 
objekter (vassd ragjområder). Av di sse 
v::t r 17 tidligere konsesjonsbehandlet, 49 
foreslått undergitt v::tnlig konsesjonsbe 
h::tndling, 57 objekter vernet i la år samt 
at 93 objekter ble fores lå tt va rig vernet. 

Itillegg kom en gruppe på 37 vassdrag 
der spørsmålet 0111 vern utsettes ti l senere 
vurdering samt at det for en kelte vass 
d rag bl e foreslått del s vern , dels konse
sjonsbehandling. 

Hauge refererte Regjeringens stand 
punkt der det hadde vært dissens mellom 
Sperstadutvalget og NYE's hovedstyre. 

Bakke (HNY) mente, under henvis
ning ti l at Trysil vassdraget var foreslått 
varig vernet, at det arbeid som var ned 
lagt hadde vist segsværl nytt ig. 

Enga/7 ( lul/cisslyrr!l ) men te man hadde 
liten grun n til il uttrykke noen spesiell 
glede over planen som hel hel betraktet. 
Han minnet om at man hadde vært vi llig 
til å god ta Sperstadutva lgets rapport som 
et minim um, og mente den fo religgende 
plan ikke vi lle kunne gi den ro over saken 
som forventet. Planen va r et kompromiss 
på komp romissel. Han understreket at i 
Sperstadutva lgets rapport var det visse 
søyler som skulle bære planen. Det rore
liggende viste at det va r bli tt «gnaget» 
mye på disse. 

Engan ga uttryk k for a t planen var et 
politisk minimum, og a t den på in gen 
måte kunne aksepteres, og høstet stor 
applaus fo r innlegget. 

Formanl1el1 var opptatt av spørsmå let 
om hv ordan man skulle arbeide videre 
med saken . Han mente det muligens ville 
være behov for en henstilling fra repre
sentantskapet til landsstyret på linje med 
pålegget fra represen tantskapet i 1971. 

Jensen (S- TNV) mente at i det videre 
arbeidet sku ll e man spil le på behovet for 
referanseområder, samt sette søkelyset 
på konsesjonsbehandlingen. 

Generalsekretæren ga uttryk k for at 
det på det nåværende tidsp un kt var v<:t n
skelig ~l kom me fram til en entyd ig hold 
ning til planen. Det videre arbeidet, 
mente han , burde i første rekke nå på 
hvile kretsforeningenesom bl. <:t. burde ta 
vern epl<:tnen opp med de loka le stortings
represenl<:tntene og andre po litikere. 
Dette vant stor tils lutn in g. 

Dulsjø ( VN fl ) ønsket seg en klar pre
sisering <:tv arbeidsfordelingen , og mente 
det måtte være landsstyrets oppgave å ar
beide med en eventuell mot plan, og ta 
opp hele kraftbehovsspø rsmålet, mens 
kretsforeningene mer måtte arbeide på 
del lokale plan med opini onsdan nelse. 
Det var enighet om å utarbeide en mel 
di ng til N. T. B. , og denne ble forfattet, 
lest, vedta tt og sendt. 

Vedlak: 
Representantskapet gir s<:tken høy pri

oritet, og på legger at det må arbeides vi
dere i a ll e NNY 's organer. Spørsmålet 
om it uta rbeide en motpl<:tn vurderes av 
landsstyret. 

10.Syntetiske kjemiske midler. 

Det er i dag en lang rekke syntetiske kje

miske midler i bruk på forskjellige fe lter. 

Kontroll en med bruken av disse stoffene 

synes ikkeå være ti lstrekkelig. 


Landsstyret mente at representantska

pet burde drøfte denne alvorl ige sak med 
sikte på en henstilling til Regjeringen om 
en bedre og samordnet kontroll. 

Til ti in nlede saken v<:t r ." ro(essor RilRn
hild S umlhr invitert. Hun ga er. kort 
ori ent ering om stoffene, virkeområde og 
kontro ll og la fram forslag til reso lusjon. 

Hellvik (RNV) hen ledet oppmerk
somheten på vaskemidlene og henslille 
om å ta dette opp som egen sa k. 

Flere av representantene kom inn på 
uli ke stoffer som midler fra f. eks . lege
middeli ndustrien , im pregnert treverk, 
DDT, vegsalt, asfalt og stoffers genetiske 
l<:tn gtid sv irkninger på menneskene. 

Videre ble spørsmå let om destruksjon 
og returemba ll asje viet oppmerksom hel. 

Kjos-Hal1sf'11 (VN V) mente at pkl. 5 i 
Sund bys fo rsl<:tg ti l resolusjon burde gjø 
res til et hovedpun kt, da intensivert 
forskn ing og pr<:tklisk anvendelse av al
tern<:ttive metoder ville ku nn e avløse de 
farli gste stoffene. 

Endsjø (ViV V) sa tte fram fors lag om å 
hens till e til Regjeringen om il vurdere av
giftspolitikken for å dempe forbruket av 
miljøskadeli ge og ressursbelastende stor
fer. 

Kveberg ( lUIIdoIstyret) ga honnør til 
Sumlby for ul hUI1 her i lamleI hadde tatl 
opp delle SlOre sakskompleks. og m('nle 
Forbundel burdr! sa/Sr! Slort på del1ne sakel/ 
i årene/;-anJover. 

Formannen sa seg en ig med Kveberg i 
a t s<:tken burde ofres stor oppmerk som
het, og mente det nye landss tyre, på 
gr unnl ag av de fremkomne momenter 
hadde et godt utgangspunkt til vurdering 
av det videre arbeid . 

Vedlak: 
Representantskapet slutter seg i pnn

sippet, med tillegg vedrørende avgiftspo
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litikken, til det framlagte Forslag til hen
vendelse til Regjeringen. Landss tyret gis i 
oppdrag å utforme henvendelsen og ar
beidevidere med saken. 

l L Vassfaret i Buskerud og Oppland fyl
ker 
Sikring av Vassfaro mr,ld et i Buskerud og 
Oppland fylker hadde i mange å r vært en 
merkesak for 0stlandske NaturvernFore
ning. 0NV's arbeide førte til at det i 1966 
ble nedsatt et «vassFa rutva lg» bestilende 
av representanter for stat, kommune og 
gr unneiere. 0NV fikk ikke setei utvalget. 

Konkrete resultater av utva lgets ar
beid forelå ennå ikke, derimot øker pres
set på Vassfaret (flatehogster, veg- og 
hyllebyggingm. v.). 

Asbjørn Omberg ga en orientering om 
Vassfaret og en innføring i problemene. 

Fønhus (æresmedlem) opplyste at det 
forelå planer om utbygging av Hølera
vassdraget, og ville vite o m dette var 
med i verneplanen for vassdrag. l tilfelle 
ikke, henstilte Fønhus til at dette ble på
pekt i forbundets uttalelse. 

Kih/e (ØNV's Vass(arutvalg) supp
lerte Omberg, og opplyste at 0NV nå 
ville få tilsendt NIBR's p lan (utarbeidet 
av Skage) over o mriidet. 

Haug e (Kol11l11.deptet) sva rte Fønhus 
a t det var Industridepartementet som 
hadde framl agt proposisjonen om verne
planen , og som kunne endelig vurdere 
spørsmålet. 

Han viste til at Vassfaret var foreslått 
varig vernet. Hvis deler av ned slagsfeltet 
til Høl era hørte med til det som regnes 
som Vassfa ret , var disse deler av vassdra
get foreslått varig vernet. H an syntes 
imidlertid det var tvilsomt om større de

le r av nedslagsfe lt et kunne oppfattes som 
en del av Vassfaret. 

Hauge pekte videre. på a t kraftutbyg
gings planene forutsatte fell esutbyggin g 
av Urula, Hø lera og Muggedøla. Når 
Vassfaret unntas fra utbygging var det 
kanskje tvilsomt om Hølera kunne utnyt
tes for kraFtproduksjon inn enfor en for
sva rlig kostnadsramme. 

Forslag til uttalelse til Kommuna lde
pa rtementet ble på dette tidspun kt lest. 

Elsrud ( Def norske Skogselskap ) var 
enig i prinsippet om fredning av Va ss 
'~lret og mcnte omriidct egnet scg som 
nasjonalpark. Han var imidl ertid usikker 
på hvo r stort o mråd et burde være. Videre 
hevdet Elsrud at det måtte være en abso
lutt betingelse at det ble betalt full ersta t
ning til de som måtte lide tap i denne sak 
(kommunene, grunneierne, skogsarbei
derne og andre). Han mente manglende 
vilje fra naturvernsiden til {I betale erstat
ning hadde vært til stor skade For norsk 
naturvern. 

Videre var han av den mening a t en 
ikke burde hindre utbygging av turisme i 
slike områder, da dette ville kunne være 
en god tilleggsnæring. 

Bang ( BN /VI) mente arbeidet med fl 
sikre Vassfaret ville styrkes om en gikk 
inn for et samarbeid med grunneierne. 
Han mente det måt te være en forutset
ning at disse ble holdt skadesløse, og ved 
å hjelpe til med dette ville en kunne få 
deres stø tte. Om grunneierne følte sitt 
næringsgrunnlag truet kunne en ikke 
vente å få den nødvendige bistand. 

Formannen kommenterte erstatnings
spørsmålet, og sa at NNV hele tiden 
hadde sett det som en sentral sak å hjelpe 
de næringsfat tige om rådene. Dersom 
dette kunne lovfestes ville det være lettere 

rI kunne fremme fredningssaker. H an 
minnet om at spørsmå let var und er ut
redning av myndighetene, og understre
ket a t NNV aldri hadde gått imot erstat
nin ger til de nevnte områder. 

Krogh (naturverninspektøren) minnet 
0111 at han i sin tid hadde runn et området 
vel egnet til nasjonalpark, men at planene 
den gang hadde strandet på økonomien. 

Han mente at området nå heller burde 
gis form av naturreservat. Dette vil gi en 
bed re sikring og regulering av Ferdselen , 
noe som ville ha stor betydning i forhol
det til bjørnestammen. 

Bang ( BN /VI) ønsket tatt med i hen
vendelsen et tillegg om at grunneierne og 
kommuneneskulle holdes skades løse. 

Se/land ( BN/VI) mente likeledes at det 
måtte kreves at NNV kom med i det vi
dere a rbeidet. 

Vedtak .-
Representant skapet slutt er seg i prin

sippet til landsstyrets "orslag til henven
delse. dog med tillcgg a v momenten e ,'ra 
Bang (samarbeid med loka lbefolkningen 
- holdes skadesløse) og Sefland (NNV 
med i det viderc arbeidct) 

Landsstyret mr i oppdrag [I sende hen
vende lscn til rette vcdkommende . 

12. Snøscooterproblemet. 
Allerede i 1965 tok NNV opp med Na
turvernrådet de store problemer so m en 
ukontrollert øking i a ntall snøscootere 
vi lle medføre. D a derFor N aturvernrådet 
i s in innstilling til ny lov om naturvern 
(mai 1968) hadde med bestemmelser om 
«motorisert trafikk til lands utenom der
til bestemte veier og plasser .....» i tråd 
med NNV's synspunkter, fikk innst illin
gen på dette punkt NNV's fulle støtte. 

I R egjeringens proposisjon til ny lov 

om naturvern (mai 1969) og i selve loven 
(juni 1970) var bestemmelsen likevel ta It 
bort under henvisning til at «ordningen 
må utredes nærmere, bl. a. med sikte på 
grunneiernes stilling». 

Ved fl ere senere a nlednin ger, senest 
ved henvendelse til Kommun a ldepa rte
mentet den4. mars 1971 hadde NNV for
fulgt saken uten at problemet syntes å 
være kommet nærmere sin løsning. 

Landsstyret mente at problemene nå 
var aven slik karakter at forbundets 
høyeste organ burde drøfte saken med 
sikte på en uttalelse. 

Forslag til uttalelse til Regjeringen ble 
lest, og fikk bred stø tte av representant
skapet. Fra flere ble det trukket Frem ek
sempler på bruk av motoriserte kjøre
tøyer i utmark so m understreket nødven
digheten av å få denne ferdsel under kon
troll. 

Bøe (A-ANV) trakk inn passbåtkjø
rin g ved kysten og økende bruk av husbå
ter. Selv om dette muligens lå på siden av 
den foreliggende sak, an modet han lands
styret om å ta disse problemene opp som 
egen sak. 

Formannen sa seg enig med Bøe, men 
mente at en burde skille disse sakene. 

Husom (NU) opplyste at Natur og 
Ungdom til sommeren ville iverksette en 
aksjon mot passbåtene i Oslofjorden, og 
pekte på at disse var årsa k til en ikke uve
sentlig del av oljeforurensningene i fjor
den. 

Under debatten ble brev av 30. okto
ber 1967 og 23. februar 1968 til Kom
munaldepartementet referert. 

Vedtalc 
Forslag til brev, med mindre endrin

ger, herunder bevilgning legges til fylkes
plan, godkjennes ogsendes R egjeringen. 
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å kunne fremme fredningssaker. Han 
minnet om at spørsmålet var under ut
redning av myndighetene, og understre
ket at NNV aldri hadde gått imot erstat
ninger til de nevnte om råder. 

Krogh (no/urverninspekloren) minnet 
om at han i sin tid hadde funnet området 
vel egnet til nasjona lpa rk.. men at p lan~ne 
den gang hadde strandet på økonomien. 

Han mente at omr~ldetnå he ller burde 
gis Form av naturreservat. Delte vil gi en 
bedre sikr in g og reg ulering av Ferdselen , 
noe som ville ha sto r betydning i fOl'h o l
det til bjørnestammen. 

Bong ( BNM ) ønsket talt med i hen
vendelsen et tillegg om at grunneierne og 
kommunene skulle holdes skadesløse. 

Se/7and ( BNM) mente likeledes al det 
målte kreves at NN V kom med i del vi
dere arbeidet. 

Vrei/ok' 
Rep resClltal~ tska pe t slutter seg i prlc

sippet ti l lacdss tYI'cts fo rslag ti l henven 
delse, dog med till egg ,IV momentel~e I"ra 
Bang (sama rbeid med lokalbci"olkningen 
- holdes skadesløse) og Sefland (NNV 
med i del vide re arbeidet). 

La ndsstyret lår i oppdrag fl sende hen
vende lsen til rette vedkommende 

12. Snøscooterproblemet. 
Allerede i 1965 tok NNV opp med Na
turvern rådet de store problemer som en 
ukontrollert øking i an tall snøscootere 
vi lle medføre. Da derFor Natu rvernrådet 
i sin innstilling til ny lov om naturvern 
(mai 1968) hadde med bestemmelser om 
«motorisert trafikk t il lands utenom der
til bestemte veier og plasser .....» i tråd 
med NNV 's synspunkter, fikk innstillin
gen på dette punkt NNV 's Fulle støtte. 

I Regjeringens proposisjon til ny lov 

om nat urvern (ma i 1969) og i selve loven 
(j uni 1970) var bestemmelsen likevel tatt 
bort under henvisning til at «ordningen 
må utredes nærmere, bl. a. med sikte på 
grunneiernes sti lling». 

Ved flere senere anledninger, senest 
ved henvendelse til Kommunaldeparte
mentet den 4. mars 1971hadde NNV For
fulgt saken uten at problemet syn tes å 
være kommet nærmere si n løsning. 

Landsstyret mente a t problemene nå 
var aven slik karakter at forbundets 
høyeste organ burde drøfte saken med 
sikte på en uttalelse. 

Forslag til uttalelse til Regjeri ngen ble 
lest, og fikk bred støtte av representant
skapet. Fra fl ere ble det trukket frem ek
semple r på bruk av motoriserte kjøre
tøyer i utmark som un derstreket nødven
digheten av å få denne Ferdsel und er kon
li·oll. 

Bol' (A -ANV) trak k inn passbåt kjø
ring ved kysten og økende bru k av husbå
ter. Selv om dette muligens lå på siden av 
den Foreliggende sak , anmodet han lands
styret om å ta disse problemene opp som 
egen sak. 

Formannen sa seg enig med Bøe, men 
men te at en burde skill e disse sakene. 

H usom (NU) opplys te a t Natur og 
Ungdom til sommeren ville iverksette en 
aksjon mot passbåtene i OsloFjorden , og 
pekte på at disse var årsak til en ikke uve
sent lig del av oljeforurensni ngene i fjo r
den. 

Under debatten ble brev av 30. okto
ber 1967 og 23 . Februar 1968 ti l Kom
munaldepa rtementet reFerert. 

Ved/ak: 
Forslag til brev, med mindre end rin

ger, herunder bevilgning legges til Fylkes
plan, godkjennes og sendes Regjeringen. 

Problemene med passbåter og husbå
ter tas opp som egen sa k. 

13. Hovedlinjene for forbundets virksom
het. 

a. Arheidsprogram. 

Formannen reFererte fra representant
skapsmøtet 1971, der det ble vedtan å 
bringe saken opp på hvert represen tant
skapsmøte. 

Arbeidsprogrammet ble i 1971 vedta tt 
som fo rbundets program, og han opp
lyste at det hadde ikke fremkommet noe 
Forslag ti l end ringer. Han foreslo derfor 
at arbeidsprogrammet ble vedtatt som 
Forbundets program også for 1972. Delte 
fikk represen tan ts kapets Fu lle tilslutnin g. 

14. Norske naturressurser og E. F. 
Etter vedtak i landsstyret den 2. mars 
197 1 reLlet NNV den 25. mars 1971 en 
henvendelse til Regjeringen om å utrede 
spørsmål i forb indelse med nat ur- og mil
jøvern ved et evt. E. F.- medlemskap. I 
brev til NNV datert 22. november 197 1 
meddelte Utenriksdepartementet at det 
var nedsatt en arbeidsgruppe bestående 
av representanter For Kommunaldeparte
mentet, Handelsdepa rtementet , Norges 
IndustriForbund og Utenrik sdepa rte
mentet som sk ulle gjennomgå E. F 's fo
religgende planer på miljøvernområdet, 
og søke å vurdere Norges plass innenfor 
et E. F. - samarbeid på dette felt. 

Utenriksdepartementet hadde lovet å 
komme tilbake til saken når ytterligere 
materiale fo relå. 

I landsstyremøte den 18. Februar i år 
ble det vedtatt å bringe saken inn For re
presentantskapet. 

Generalsekretæren redegjord e for det 
utførte arbeidet med å FremskaFfe til
strekkelige opplysn inger og materiell. 

Han viste ti l svar fra Statsministerens 
kon torav 30. mars 1971 der det Fremgikk 
at Forbundets brev av 25 . mars var over
sendt Utenriksdepartementet. I brev av 
29. oktober 1971 ble det purret på hen
vendelsen . Genera lsekretæren opplyste at 
sekretariate t ved flere anledninger hadde 
vært i kontakt med UD, senest i uken før 
representantskapsmøtet. UD opplys te al 
det fremdeles ikke forelå noe fra den ned
sa Ile arbeidsgruppen. Departemen tet 
hadde gitt inntrykk av at man der var 
mest innstilt på å la saken fa lle p. g. a. den 
pågående utred ning fra E. F. 's sid e. Ge
neralsekretæren viste til a t det først den 4. 
mai d. å. hadde lyktes å få tak i E. 
F .-·kommisjonens miljøvernprogram 

(date rt Brussel 28. mars 1972). 
Han presiserte a t det hadde vært umu

lig å fremskaffe materiell ut over Regje
ringens melding og Folkebevegelsens 
molmelding, som begge va r sendt repre
sen tantskapets medlemmer. 

Formanl1en ga utt rykk fo r at landssty
ret ønsket visse indikasjoner fra represen 
tan tskapet på hvorledes denne saken vi
dere skulle behandles. Han mente man 
ikke mått e gå inn på en politisk For eller 
mot-linje, men konsentrere seg om de 
spes ielle s idene ved E. F.- spørsmålet som 
berørte forbundets arbeidsFei t. 

Hagensen (TNV) mente man viss te for 
lit e til å kunne drøfte saken . Han va r redd 
For at saken skulle skape stor spl ittelse i 
organisasjonen og satte fram forslag om 
at saken ikke sk ulled ebatteres. 

Høye/ah! (ØNV) var av den men in g a t 
landsstyret burde overlates å ta opp 
saken når det fore lå nere opplysn inger. 
Han kunne ikke være med på å behand le 
sa ken på grunnlag av det uFullstendige 
materiell som forelå. 
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Se/land ( SNM) mente at for eller mot 
var et rent politisk standpunkt og som 
sådan burde saken ikke diskuteres i en 
ideell organisasjon. 

Kopreilon (M-RNV) henviste til ved
tektenes formålsparagraf, og mente re
presentantskapet hadde en klar plikt til å 
behandle sa ken. 

Det ble vo tert over forslag om ikke å 
behandle sa ken. 

Vedlok: 
Saken avvist. 
}msen (S-TNV) håpet at dette ikke 

medført e stopp i sa ksbehan dlingen innen 
organ isasjonen. Ha n håpet sekretariatet 
og landsstyret ville samle inn materiell , 
ogsende delte ut til vanlig behandling. 

Dette syn fikk bred oppslutning. 
End\jø (VN V) foreslo videre a t man 

skulle henstille til Regjeringen 0111 snarest 
fl III Regjeringen s syn på Kommisjonens 
melding 0111 E. F .'s miljøvernprogram. 

Dette bl e føn til protokolls uten inn
vendinger. 

15. Hovedlinjene for forbundets virksom
het. 

b. «Retningslinjer for arbeidet» 
Det vistes til protokoll fra representant
skapsmø tet i Bodø (Jfr. «Norsk Natur» 
nr. 3/ 1971 , s. 99 - 100) hvor det bl. a. bl e 
ved tatt at retningslinjene sk ulle nyttes in
ternt i o rganisajonen og at de skull e 
drøftes på hvert representantskapsmøte. 

Det ble dessuten vedta tt å sende ret
ningslinjene med represen tan tskapets 
merknad er ut til ny behandling i kretsfor
eningene. Dett e hadde vært gjOI·t og 
ved fristens utløp var det innkommet svar 
fra 4 kretsforeninger. Av disse hadde 
Nordland Na turvernforening 111 gen 
merkn ader. 
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Kopr(!itan ( M-RNV) uttrykte glede 
over at forbundet inntok så klare s ta nd
punkter som det gjorde i «Retn ingslinjer 
for arbeidet». Imidlertid savnet han en 
stillingstagen til de grunnforutsetningen e 
som va r til stede og som var drivkraften 
bak problemene. Han viste her til artik
kelserien i «Norsk Natur» nr. 1-1972 av 
Mys terud/N orderhaug der spørsmål om 
økonomisk vekst- utv ikling - forbruker
samfunnet bl e tatt opp. 

Han mente at her lå de fundamentale 
problemene, og at fo rbundet måtte ta 
stilling til disse. Hvis ikke vill e forbundet 
bli e t alibi for forbrukersamfunnet. Man 
måtte komme over på å bekjempe å rsa 
ken e og ikke virkningene, hevdet Koprei
tan , som høste t stor applaus for sitt inn
legg. 

Hage/und (ØNV) sluttet opp om Ko p
reitan og ville vite hvilken politikk 
NNV ville føre i Cramtida, om man ville 
befordre den ø kopolitikk som var i em
ning, eller arbeide innenfo r det be
stående. 

Han mente forbundet i en ikke alt for 
Gern framtid målte ta stilling til befolk
nings til veks t, barnebegrensning, og også 
vurd ere om u-hjelpen burde settes inn i 
en ø kopoliti sk sammenheng. 

Hage lul1d va r vide re opptatt av ~l ar
beide for å få alle til å tenke i økologiske 
ban er. 

Generalsekretæren bekjente seg som 
tilhenger av økopolitiske betraktninger, 
men pekte på at dette ikke var nye tanker. 
D et va r m a nge brukersamfunn , r. eks. 
våre egne gamle bygdesamfunn, som 
kunn e tjene som modell for en økopoli 
tikk. 

Fra flere av representantene ble det 

gitt uttrykk for støtte til Kopreitan og 
H aglund. 

Simons l?l1 ( RNV) var imidlert id av den 
mening at forbundets vedtekter og ar
beidsprogram dekket økopolitikk uten at 
ordet i seg selv var brukt. 

Generalsekretæren minnet om vedta
ket fra representantskapsmø tet i 197 1 der 
retningslinjene ble vedtatt nyttet internt i 
organisasjonen. Han mente imidl ert id at 
disse også burde brukes utadvendt og 
ønsket seg, p. g. a . stor saksmengde og 
liten bemanning, å få en antydning av 
hva landsstyret og sekretariatet skulle 
prioritere. 

Under hen visning til de få innkomne 
kommentarene lil «Retningslinjene», 
hadde det vært vanskelig å legge fram 
fo rslag til endringer. Han ønsket å få ved
tatt «retningslinjene» slik at man hadd e 
noe å holde seg til. 

Koprl?ilOn (M-RNV) foreslo at krets 
foreningene, på grunnlag av de frem
komne momenten e og det tidligere mate
riell, fikk en tidsfrist for å framlegge sine 
synspunkter. 

Vrdtak 
Representantska pet gir tilslutning til 

«Retnings linjene for arbeidet» som gir et 
grunnlag å arbeide videre på. Forslaget, 
med de nye momentene, send es ut til 
kretsforeningene til uttal else. 

16. Norges Naturvernforbunds navn. 
Regjeringen bebudet i St. prp. nr. 85 
(1971 - 72) opprettelse av et «miljøvernde
partement» til å forvalte naturvernsaker. 
Såfremt det nye departements navn ble 
«M i Ijøverndepartemen tet» (S tortingets 
AdministraJonskomite ville innen 27. ap
ril i år avgi sin innstilling» mente land s

styret at representantskapet burde drøfte 
hvorvidt NNV burde endre navn. 

Formannen presenterte sa ken og lands
styrets forslag til nav nendring til «Norges 
N atur- og Miljøvernforbund». 

Endringsforslaget fikk blandet motta
gelse. 

Kopreitan ( M-RNV) ga det sin støtte 
og begrunnet det med at «miljøvern» var 
sunket ned i folk som fellesnevneren for 
de saker man arbeidet med. 

Kjas-Hansen (VN V) mente forbun
dets arbeid dreide seg om naturressursene 
og at en derfor burde beholde navnet. 
Han salte fram forslag om utsettelse a v 
saken. 

Det ble reist spørsmål om en navnend
ring medfø rte at også kretsforeningene 
må tte gjøre det samme. 

Til dette ble det svart at dette tillå den 
enkelte kretsforening. 

Formannen presiserte at landss tyrets 
forslag ikke medførte noen endring av ar
beidsprogrammet. 

Forslaget om utsettelse ble tatt opp til 
votering. 

Vedlak : 
Spørsmål om endring av forbundets 

navn utset tes. 

17. International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources 
(I. U. C. N) 

NNV representerer Norge i I. U. C. N . 


Representantskapsmøtet 1971 beslut
tet at NNV burde tre ut av organisasjo
nen såfremt ikke myndighetene ved økte 
bevilgninger gjorde det mulig for NNV å 
representere Norge på en forsvarlig måte. 

Saken ville bli tatt opp når det nye de
pa rtement var etablert. Representantska
pet tok saken til etterretning. 

18. End 
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Haglund . 
Simonsen ( RN Jf) va r imidlertid av den 

mening a t forbundet s ved tekte r og ar
beidsprogram dekket økopolitikk uten at 
ordet i seg selv var brukt. 

Generalsekretæren minnet om ved ta
ket fra representantskaps møtet i 197 1 der 
retnin gslinjene ble vedtatt nyttet internt i 
organisasjonen. Han mente imidlertid at 
disse også burde brukes utadvendt og 
ønsket seg, p. g. a. stor saksmengde og 
liten bemanning, å få en antydning av 
hva landsstyret og sekretari a tet skulle 
prioritere. 

Und er henvisning til de få innkomne 
kommentarene til «Retnin gslinjene», 
hadde det vært vanskelig å legge fram 
forslag til endringer . Han ønsket å få ved
tatt «retningslinjene» slik at man hadde 
noeå ho ld eseg til. 

Kopreitan ( M- R NV) foreslo a t krets
foreningene, på grunnlag av de frem
komne momentene og det tidl igere ma te
riel l, fikk en tidsfris t for å fram legge sine 
synspunkter. 

Vedwk .-
Representantskapet gir tilslutning til 

«Retningslinjene for arbeidet» som gir et 
grunnlag å arbeide videre på . Forslage t, 
med de nye momentene, sendes ut til 
kretsforeningene til uttalelse. 

16. Norges Naturvernforbunds navn. 
R egjeringen bebudet i St. prp nr. 85 
( 197 1- 72) o pprettelse av et «m iljøvernde
partement» til å forvalte naturvernsaker. 
Såfremt det nye depa rtements na vn bl e 
«M i Ijøverndepartemen leI» (Stort i ngets 
Administrajonskomite ville inn en 27. a p
ril i år avgi sin innsti lling» mente lands

styret at representantskapet burde drøfte 
hvorvidt NNV burde endre navn. 

Formannen presenterte saken og lands
styrets forslag til na vnendring til «Norges 
Natur- og Miljøvernforbund». 

Endringsforslaget fikk blandet motta
gelse. 

Kopreitan ( M - RNV) ga det sin støtte 
og begrunnet det med at «miljøvern» va r 
sunket ned i folk som fell esnevneren for 
de saker man arbeidet med . 

Kjos-Hansen ( VNV) mente forbun
dets arbeid dreide seg om na turressursene 
og at en derfor burde beholde navnet. 
Han satte fram forslag o m utsettelse av 
sa ken. 

Det ble reist spørsmål om en navnend
ring med førte at også kretsforeningene 
måtte gjøre det samme_ 

Til dette ble det svart at dette tillå den 
enkelte kretsforening. 

Formannen pres iserte a t landsstyrets 
fo rslag ikke medførte noen endring av ar 
beidsprogrammet. 

Forslaget o m utsettelse ble tatt opp til 
votering. 

Vedtak' 
Spørsm~i1 om endring av forbundets 

na vn utselles. 

17. International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources 
(I. U. C. N) 

NNV representerer Norge i I. U. C. N. 


Representantskapsmøtet 1971 beslut
tet at NNV burde tre ut av organ isasjo
nen såfremt ikke myndighetene ved ø kte 
bevilgninger gjorde det mulig for NNV å 
representere Norge på en forsvarlig måte. 

Saken ville bli tatt opp nå r det nye de
partement var etablert. Representantska
pet tok saken til etterretning. 

18. Endring av NNV's vedtekter. 
Ved flere a n led ninger hadde represen
tantskapet funnet at enkelte punkter i 
ved tektene var ukl a re (Jfr. protokollen 
1969, -gjengitt i «Norsk Natur» nr. 
3- 1969,s. 85-95). 

Program- og vedtektskomiteen hadde 
utarbeidet forslag til end ringer, som 
landsstyret la fra m for representantska 
pet, ogsom ble gjennomgått punktvis. 

Ad _~ 5. Representantskapet. 
Det hadde vist seg vanskelig å trekke 

grensen mellom ideelle og faglig/økono
miske o rganisasjoner (næringstilknyt
tede). Landsstyret ville med den fore
slåtte endring kunne stå fritt til å invitere 
deman måtte ønske. 

Avsnitt 3 utgikk i sin helhet. 
Avsnitt 7 omhandlende representan t

skapets fun ksjoner ble forandret slik: 
Representantskapets funksjoner .
(nytt pkt. a) trekker opp hovedLinjene fol' 
fo rbundets virksomhet. (De øvrige punk
tene fo rskyves tilsvarende). 
c) (tidligere punkt b): behandler forbun
dets budsjell .lar inneværende ål' og bud
sjel/utkast/or kommende år. 
g) (tidli gere pkt. f): velger en valgkomite 
på 3 medlemmer, !i 1'(}/'(1 l' 1'/1 kon v{('r(' lIIed

lem av landssty ret, som senest 6 uker før 
neste årlige representantskapsmøte skal 
tilstille landss tyret skriftlig forslag til 
minst dobbelt anta ll kandidater til valg 
av tillitsmenn. 

Ad . ~ 6. Land ss tyret. 
Avsnitt 5: 
Funksjonstiden for formannen og de 

øvrige styremedlemmer er 3 år, dog slik 
at av de siste uttrer Y3 hvert å r. Den som 
har vært medlem av landsstyret i to perio
der sa mmenhengende, kan ikke gjenvel

ges til samme verv ved det valg h vor ved
kommende,Rår Ul. 

F unkSjonstid for varamenn er so m for 
styremedlemmer. 

Avsnitt 6: 
Første o rd «styret» erstattes med 

«landsstyret», 
Endrings fo rslagene ble gjennomgå tt 

og vedtatt. 
Borchgrevink ( ØNV) ga uttrykk for at 

ha n hadd e håpet det ville blitt lagt fram 
forslag til endring av formålsparagra fe n, 
som han mente var for tam. 

Han ba representantskapet anmode 
landsstyret om å fremme forslag til en
dring so m legges fram for representant
skapet i 1973. 

Dette fikk representantskapets til slut
ning. 

19. Godkjennelse av Natur og Ungdoms 

vedtekter. 

På represen tantskapsmøtet i 197 1 ble fo r

holdet til ungdomsorganisasjo nen 

drøftet. Landsstyret og sekretariatet fikk 

i oppdrag å uta rbeide forslag til nye ved

lekter for N . U. og legge disse fram for 

rep resen ta n ts kapet. 


Formannen opplyste a t vedtektene 
hadde passert landsstyret, og foreslo at 
represen tantskapet vedt ok ved tektene i 
den foreli ggende form. 

Vedta/c 
N. U .'s vedtekter pr. l. november 197 1 

godkjennes. 

20. Lokallag. 

På formannsmøtet i 1971 ble det gitt ut

trykk for et eksisterende behov for lo ka l

lag i fylkene. 


l flere fylker var det st iftet loka le fore
ninger med eller uten bistand fra krets
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foreningene. Utviklingen hadde så ledes 
værl tilfeldig, både hva angikk geografisk 
inndeling og forholdet til kretsforenin
gene. 

Konkl usjonen fra formannsmøtet ble 
at det var tilslede et behov for å finne 
fram til retningslinjer for etablering av et 
tredje ledd i organisasjonen, og landssly
rel hadd e derfor nedsatt et utvalg til å 
vurdere spørsmålet. 

Landsstyrel hadde drøftet den fram
lagte betenkningen fra <<lokallag-utva l
get» og gitt det sin tilslutning. 

Formannen understreket at det forelig
gende ikke var noe direktiv, men at de 
som følte behov for retningslinjene ble 
gitl anledning til å nytte disse. 

Borchgrevink ( ØNV) kom inn på be
hovet for loka llag og underbygget be
tenkningen. Han underst reket også a t be
tenkningen va r {I se ptI som cn ramme 
Kretsforeningene kunne holde seg til om 
en aktivt ø nsket å desent ralisere. 

Det var i første rekke den økonomiske 
siden som ble diskutert, og det hersket 
vidt forskjelli ge syn på nødvendigheten 
av og behovet for en økonom isk ramme 
for loka llagene. Under diskusjonen om 
fordelingsnøkkelen ble det minnet om at 
krelsforeningene var ansva rli g for sin 
egen økonomi. 

Videre ble det i dagens stilling, s terkt 
advart mot å gjøre endringer i kontin
gentfordelingen mellom fo rbundet og 
kretsforen ingene da dette ville vedrøre 
selve NNV's økonomi . 

Vedtok: 
Betenkning til retningslinjer for utvik

ling av loka llag tas til etterretning. Krets
foreningene gis anledning til, om dette 
øns kes, å nytte forslaget. 

21. Desentralisering av sekretariatet. 
På representantskapsmøtet i 197 I tok 
Vestlandske Naturvernforening opp 
spørsmålet om en desentralisering av 
NNV 's sekretariat, og mente at det ved 
yllerligere ansettelser av sa ksbehand lere 
kunne være hensiktsmessig å plassere 
slike f. eks. i Bergen, Trondheim og 
Bodø. 

Saken ble senere tatt opp på for
manns møtet i oktober 1971 som anmodet 
landsstyret om å søke utredet hvorvidt en 
utbyggi ng av NNV's sekretaria t burde 
skje sentralt eller ved å styrke kretsfore
ningenes sekretariater. Dess uten anmo
det man om at saken ble tatt opp til rea li
tetsdrøfting på representantskapsmøtet i 
1972. 

Landsstyret hadde drøftet saken , men 
hadde ikke funnet å kunne prioritere den 
da det for tiden ikke var budsjettmessig 
dekning for utvidelse av NNV 's sekreta
riat. Spørsmålet hadde imidlertid stor 
prinsipiell interesse og ble derfor fore lagt 
represen tantskapel. 

End.siø ( VNV ) ø nsket å forfølge saken 
da han mente at distriktssekretariatet 
ville lette kretsforeningenes arbeid. D is
triktssekretariatene måtte være direkte 
underlagt forbundet og være foreninge
nes serviceapparat. 

En reisesekretær ville ikke kunne ha 
den nødvendige miljøfortrolighet, mente 
han. På tross av NNV 's va nskelige øko
nomiske situasjon foreslo Endsjø på 
vegne av VNV : 

I) at del prinsipielt vedtas at utbygging 
av NNV's sekretaria t skjer i distriktene, 

2) at det nedsettes et utvalg som utar
beider et forslag til retni ngslinjer for dis
triktskonsulentenes arbeidsområdet. 

Formannen berørte i et innlegg forhol

dene ved sekretariatet, herunder beman
ningen, saksmengd en og materiellproble
mel. 

Kopreitan (M- RNV) mente man 
burde vente og se hvordan arbeidet utvik
let seg i i"oreningene, da det va r torskjel
lige måter tI avklare problemet på. 

Han etterlyste studievi rksomhet i for
bundet, da det forelå fl ere gode grunnbø
ker. 

Generalsekretæren sa seg enig i at dis
tr iktene måtte styrkes , men trodde at dis
triktssekreta ri atene måtte ligge under 
foreningene som deskulle tjene. 

Kveberg (landsstyret) advarte mot å 
danne et nytt ledd i landsdelssammen 
heng, og mente det bl. a. måtte foreli gge 
økonomisk grunnlag før man fattet noe 
vedtak. 

Ha n foreslo å utsette saken. 
V(!d/a/(: 
Saken utsettes. 

22. «Norsk Natur». 

I henho ld til vedta k på representant

skapsmøtet i 197 I skulle spørsmål vedr. 

tidsskriftets format og innhold m. v. 

drøftes på nytt. D essuten hadde 0NV an 

modet o m at representantskapet drøftet 

muligheten av at bladet utgis hyppigere. 


Borchgrevink (ØNV) ga ros for tids
skriftet som var es tetisk tiltalende og po
pulært. 

Han kom inn på innholdet og mulig
hetene til å få stoff fra andre enn natur
vernerne selv. 

Borchgrev ink pekte også på at et kvar
talstidsskrift ikke egnet seg for debatt da 
det tok for lang tid fra innlegg til motinn
legg. Videre mente han det kun ne være 
mye å «hente» fra utlandet og fremhevet 

verdien av korte nOlater fra kretsforen in
gene som kunne gi ideer til andre. 

I økonomi sk retning mente han at 
fl ere nummer vi lle gi muligheler for å 
kalle inn lil møter o. 1. gjennom tidsskrif
let da innkalling pr. brev medførte store 
omkostninger. Han satte fram/ors/ag om 
å søke å øke antall nummer til seks, samt 
å vurdere formatet. 

Kopreitan ( M - RNV) sa seg enig med 
Borchgrevink og gikk inn på spørsmMet 
om å ulgi et opplysningsnummer o m E. 
F. - spørsmålet. Han hevdet at man plik
tet å få en helt klar vurdering av spørsmå
let, og mente forbundet måtte forl ange å 
mdenne sentrale saken skikkelig belyst. 
Følgende/ars/ag ble framsatt av Koprei
tan : 

Representantskapet vil be om at det 
snarest blir utgill e t oppl ysn ingsnummer 
av «Nors k NatUr» ved r. EEC-spørsmå
let, hvor en søker [l klarlegge de konsek
venser en evt. EEC-ti lkn ytning vil få for 
en lan gs iktig og øko logisk fundert dispo
nering av norske nat urressu rser. 

En ber videre om at landsstyret er re
daksjonsutvalget behjelpelig med r, vur
dere tilgjenge lig grunnlagsma teria le i 
dette spørsm~t1 et , bl. a. Stortingsmelding 
nr. 50, Folkebevegelsens motmelding, 
Spinellirapporten og Kommisjonens be
handlingav denne. 

Representantskapet ber o m at denne 
sak gis høyeste prioritet i la ndsstyret, se 
kreta ria tet og reda ksjonsulvalget. 

Moen (S- TNV) så på tidsskriftet som 
landsstyrets forlengede arm til medlem
mene, men mente at med det avanserte 
innho ldet var det vanskelig å bruke 
«Norsk Natur» i ve rveøyemed. Han ø ns
ker seg derfor noe spesielt til dette for
mål. 

Hagel 
komme ( 
på bokm 

Se./1alO 
en kling ; 
ned kva l 
mer vi lle 
det sva r 
lanci sstYI 

Dal/m 
tan og fa 
hadde er 
mere om 
ressurser 
sak. 

Huson 
ville vek l 
ikke måt 

Redak 
komne IT 

ligheten 
flere IlLIIT 

fl ere repr 
dret ril å 

Persor 
l11er. mer 
nomi sk s 
Vedwk: 

Det til 
seks. sa r 
messighe 

Et E. F 
gitt. 

Sakcn 

23. Årsm. 
Arsmeldi 
ogkomm 

Kontol 
ingen ber 
revisors t 

78 



:et. 
71 tok 

g opp 
:ring av 
det ved 
andlere 
pl assere 
elln og 

på for
lnmodet 
)[vidl en 
tt burde 
retsfore
1 anmo
til reali

,smøtet i 

~en, men 
itere den 
!ttmessig 
sekreta

rtid stor 
. forelagt 

1ge saken 
'e tariatet 
eid. Dis
: direkte 
)reninge

:unne ha 
!t, mente 
lige øko
Idsjø på 

Itbygging 
'iktene, 
om utar
r for dis
Idet. 
;g forhol
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ningen , saksmengden og materiellproble

mel. 
Kopreitan ( M - RN V) men te man 

burde vente og se hvordan arbeidet utvik
let seg i foreningene , da det var forskjel
lige måter å avklare problemet på. 

Han etterlyste studievirksomhet i for
bundet, da det forelå Dere gode grunnbø

ker. 
Generalsekretæren sa seg enig i at dis

triktene måtte styrkes, men trodde at dis
triktssekreta riatene måtte ligge under 
foreningene som de skulle tjene. 

Kveberg (landsstyrel ) advarte mot å 
danne et nytt ledd i landsdelssammen
heng, og mente det bl. a. måtte foreligge 
økonomisk grunnlag før man fattet noe 
vedtak. 

Han fores lo å utsette saken. 
Ved/ak: 
Saken utsettes. 

22. «Norsk NatuJ"». 
l henhold til vedtak på representant
skapsmøtet i 1971 skulle spørsmål vedr. 
tidsskriftets format og innhold m. v. 
drøftes på nytt. Dessuten hadde 0NV an
modet om at representantskapet drøftet 
muligheten av at bladet utgis hyppigere. 

Borchgrevink (ØNV) ga ros for tids
skriftet som var estetisk tiltalende og po
pulært. 

Han kom inn på innholdet og mulig
hetene til å få stoff fra andre enn natur
vernerneselv. 

Borchgrevink pekte også på at et kvar 
talstidsskrift ikke egnet seg for debatt da 
det tok for lang tid fra innlegg til motinn
legg. Videre mente han det kunne være 
mye å «hente» fra utlandet og fremhevet 

verdien av korte notater fra kretsforenin
gene som kunne gi ideer til andre. 

r økonomisk retning mente han at 
Dere nummer ville gi muligheter for å 
kalle inn til møter o. I. gjennom tidsskrif
tet da innka lling pr. brev medførte store 
omkostninger. Han satte fram(orslag om 
å søke å øke antall nummer til seks, sa mt 
å vurdere formatet. 

Kopreitan ( M - RNV) sa seg enig med 
Borchgrevink og gikk inn på spørsmålet 
om ~I utgi et opplysningsnummer om E. 
F.- spørsmålet. Han hevdet at man plik
tet il få en helt klar vurdering av spØt'små
let, og mente forbundet måtte forlange å 
få denne sentrale saken sk ikkelig belyst. 
Følgendejorslag ble framsatt av Koprei
tan : 

Representantska pet vi l be om at del 
snarest blir utgitt et opplysningsn ummer 
av «No rsk Natur» ved r. EEC-spørsmå 
let, hvor en søker å klarlegge de konsek
venser en evt. EEC- tilknytning vil få for 
en langsik tig og økologisk fundert dispo
nering av norske nat urressurser. 

En ber videre om at landsstyret er re
daksjonsutvalget behjelpelig med å vur
dere tilgjengelig grunnlagsmateriale i 
det te spørsmålet, bl. a . Stortingsmelding 
nr. 50, Folkebevegelsens mOlmelding, 
Spinellirapporten og KommiSjonens be
hand ling av denn e. 

Representantskapet ber om at denne 
sak gis høyeste prioritet i landsstyret, se 
kretariatet og redaksjonsutvalget. 

Moen (S- TNV) så på tidss kriftet som 
landss tyrets forlengede arm til medlem
mene, men mente al med det ava nserte 
innholdet var det vanskelig å bruke 
«Norsk Natur» i verveøyemed. Han øns
ket seg derfo r noe spesielt til dette for
mi\1. 

Hagen.sen ( TNV) foreslo a t det sk ulle 
komme en del stoff på nynorsk og en del 
på bokmål. 

Se/land (BNM) var red d for at en for
enkling av tidsskriftet ville kunne sette 
ned kva liteten. Vedrørende E. F.- num
mer ville han begrense dette til å ta inn 
det svar en måtte ta fra Regjeringen på 
landsstyrets henvendelse. 

Dal/and (landsslyrel) støttet Koprei
tan og fant at forbundet etter vedtektene 
hadde en vedtektsfestet plikt til å infor
mere om ting som angikk Norges natur 
ressurser. Han hevdet at E. F. var en sli k 
sak. 

Husol11 (N. u.) trodde krasse artikler 
ville vekke debatt og mente at tidsskriftet 
ikke måtte være et «koseblad». 

Reda/(/øren hadde notert seg frem
komne momenter. Han pekte på vanske
li gheten med å være dagsaktue ll selv med 
nere nummer. Han minnet om at det ved 
nere representantskapsmøter var oppfor
dret til å sende stofffra foreningene. 

Personlig ønsket han seg seks num
mer. men dette va r utelukkende et øko
nomisk spørsm,il. 
V<:t!llIk: 

Det tilstrehes tl øke antall nummer til 
seks, sa mtidig som lormatets hensikt s
mess ighet revurderes. 

Et E. F.- opplysningsnummer søkes ut 
gitt. 

Saken gis høy pr ioritet. 

23. Årsmelding og regnskap 
Årsmeldingen ble gjennomgått avsnittvis 
og kommentert. 

Konlorsie(en presenterte regnskapet og 
ingen bemerkninger fremkom. Videre ble 
revisors beretning lest. 

Vedlak' 
Årsmelding og regnskap godkjen nes. 

24. Budsjett. 

Formannen orienterte om budsjettet og 

kommenterte dette. 


Budsjettutkastet for 1973 var utarbei
det av sekretariatet og hadde ikke vært 
drøftet av landsstyret. 

Hagelund (ØNV) ville vite om det var 
realistisk å få det angitte statsbidraget. 

Formannen sa til dette at del var van
skelig [I si i og med den nye departe 
rncntsordningen. Han refererte til 
-72-budsjettet der det var åpnet adgang 
til å søke om ekstra midler til spesielle 
tiltak . 

Kopreitan ( M - RNV) opplyste at i stu
dievirksomhetsarnmenheng kunn e en ved 
200 stud ieringer få dekket lønn til studie
sekretær. 

Budsjettet ble godkjent. 

25. Fastsettelse av kontingent. 
Kontor.~iefen orienterte om en menings
må ling der en bl. a. sø kte å kl arlegge 
medlemmenes reaksjon på en eventuell 
kontingentøkning. Av 1000 spurte hadde 
en fått svar fra 514. 

Formannen opplyste at landsstyret 
hadde behandlet saken, og på gr unnlag 
av meningsmå lingen ville det fremme for
slag om å heve kontingen ten for enkelt
personer fra I. januar 1973 til kr. 30.-, 
men beholde kontingenten for fami lie
medlemmer uendret. 

Det fremkom noen kritikk til måten 
spørsmålene i meningsmålingen va r for
mulert på og til vurderingen av resultatet. 
VedlaI< : 

a) Kontingent for enkeltpersoner set
tes til kr. 30.- fra I. januar 1973 . 
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b) Kontin genten for familiemedlem
mer beholdes uend ret. 

c) Kontingen tandel for N. U. settes til 
1/5 av NNV 's kontingent for enkeltmed 
lem. 

26. Valg. 

Foyen (valgkomiteen) redegjorde for de 

som var på valg og presenterte valgkomi

teens forslag. 


a) VedR al'forl11ann. 
Følgende var foreslått: 
Professor Ragnhild Sundby 
A vdelingssjef Roy Carlsen 
Professor Sundby ble enstemmig valgt 

som formann for perioden 1972-75. 
b) Valg av styremedlemmer eller Kve

berg Of{ Norderhauf{. 
Følgende var foreslått og resulta tet ble: 

Roy Carlsen (12) 
Magnar Norderhaug (19) 
O. M. Jørgensen (14) 

Anders Hagen (3) 

Eldar Gaare (7) 

Per Chr. Endsjø ( Il) 

Norderhaug og Jørgensen ble valgt til 


styremedlemmer for perioden 1972-75. 
Som personlige varamenn for Norder

haug, Jørgensen og Kvam var følgende 
foreslått og resultatet ble: 

Per Chr. Endsjø (21) 
Anders Hagen (13) 
Aldar Gaare (12) 
Roy Carlsen (28) 
Chr. Børs Lind (5) 
Hans Kr. Eriksen (21) 
Endsjø ble va lgt til varamann for 

Kvam. 
Carlsen ble. valgt til varamann for 

Norderhaug. 

Eriksen ble valgt til varamann for Jør
gensen. 

Carlsen og Eriksen bl e va lgt for 
perioden 1972- 75. mens [ndsjø ble valg t 
for perioden 1972··73 da Jørgensen hadde 
vært varamann for Kvam. 

Som tell ekorps fungerte Struksnes, 
Frislid og Sæther. 

I forbindelse med valget anmodet 
Moen (S- TNV) den nye valgkomiteen 
om å søke å finne fram til kandidater som 
ville sikre et bredt faglig sam mensatt 
landsstyre . 

Engan (landsstyret) kom i en kom· 
mentar inn p<'\ at det knapt va r noen 
landsomfattendc organisasjon p,l stør
relse med NNV som hadde så få med
lemmer i landsstyret. Det nåværcnde 
antallet vi lle mtttte gi en skjev distrikts
fordelin g av med lemmene. 

Han mente derfor at land ss tyret burde 
utvides med 3 medlemmer. Videre mente 
han at utgiftene for varamennene fra 
Finnmark og Troms det kommende år 
burde dekkes, slik at også denne landsde
len ble repres.entert i styret. 

c) Valg av valf{komile. 
Foyen , Lohne og Michaelsen ble va lgt 

for neste år.. 
Lohne fikk i oppdrag å konstituere 

valgkomiteen. 
Jensen rS-TNV) rettet kritikk til den 

avgående va lgkomite for at de forskjel
li ge kandidatene ikke var tilfredss tillende 
presen ten. 

Ho/bye (NoNV) mente presentasjo
nen kunne finne sted i innka llelsen til re
presen tan tskapsmøtet. 

d) Valg av re visor og fastselle!se av 
dennes godtgjørelse. 

Statsautorisert revisor Henning Zies

ler ble enstemmig gjenvalglog godtgjø
relsen for 1971 ble satt til kr. 2.000.-. 

27. Fastsettelse a v tid og sted for represen

tantskapsmøtet 1973. 

Hagen (N-TNV) ytret ønske om at mø

tel ble lagt til Nord-Trøndelag. 


Bøe ( A- ANV) inviterte, på vegne av 
Aust- Agder Naturvern , til Arendal som i 
1973 hadde 250 års jubileum. Spørsmålet 
hadde vært luftet med jubileumskomi
teen som hadde uttrykt interesse for ar
rangemen let. 

Representantskapet fant det vanskelig 
fl ta noen avgjørelse, og fattet følgende 
vedwk. 

Spø rsmål om tid og st.ed for represen
tantskapsmøtet 1973 overlates landssty
ret. 

Formannen rettet til slutt stor takk til 
ut tredende styremedlem Kveberg. 

Kveberg takket formannen på vegne av 
landss tyret, for det arbeid han hadde 
nedlagt. Det hadde vært en aktiv tid og 
Lohne ble takket for å ha utført arbeidet 
til en hver tid med stor saklighet. 

Generalsekretæren rettet på sin side en 
varm takk fra sekretariatet. 

Formannen ble sterkt hyllet av repre
sen tantskapet. 

Han ønsket den nye formannen vel
kommen og lykke til med arbeidet. 

Sundby takket for den tillit som var 
vist henne. Hun pekte på at naturvernar
beidet var gått inn i et hardere klima , og 
ga uttrykk for ønsket om å ta opp den 
utfordring som lå i dette. 
Mø tet hevet. 
Nil s Borchgrevink (sign.) 

Sigvall Rørtveit (sign.) 
Knut Johnsen (sign.) 

(2. dag) 
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ler ble enstemmig gjenvalgt og godtgjø
relsen for 1971 ble satt til kr. 2.000.-. 

27. Fastsettelse av tid og sted for represen

tantskapsmøtet 1973. 

Hagen (N- TNV) ytret ønske om at mø

tet ble lagt til Nord-Trøndelag. 


Bøe (A-ANV) inviterte, på vegne av 
A ust-Agder Naturvern, til Arendal som i 
1973 hadde 250 års jubileum. Spørsmålet 
hadde vært Iuftet med jubileumskomi
tecn som hadde uttrykt interesse for ar
rangementet. 

Representantskapet fant det vanskelig 
å ta noen avgjørelse, og fattet følgende 
vedtak: 

Spørsmål om tid og sted for represen
tantskapsmøtet 1973 overlates landssty
ret. 

Formannen rettet til slutt stor takk til 
uttredende styremedlem Kveberg. 

Kveber[; takket rormannen på vegne av 
landsstyret, for det arbeid han hadde 
nedlagt. Det hadde vært en aktiv tid og 
Lohne ble takket for å ha utført arbeidet 
til en hver tid med stor saklighet. 

Generalsekretæren retlet på sin side en 
varm takk fra sekretariatet. 

Formannen ble sterkt hyllet av repre
sentantskapet. 

Han ønsket den nye formannen vel
kommen og lykke til med arbeidet. 

Sundby takket for den tillit som var 
vist henne. H un pekte på at naturvernar
beidet var gått inn i et hardere klima, og 
ga uttrykk for ønsket om å ta opp den 
utfordring som lå i dette. 
Møtet hevet. 
Nils Borchgrevink (sign.) 

Sigvall Rørtveit (sign.) 
Knut Johnsen (sign.) 

(2. dag) 
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