


DETTE HAR VI A SELGE! 


Visdommens fugl 
kan nå bli alle manns eie, takket være 
Norges Naturvernforbund. Vår perleugle
plakat henger allerede i de tusen hjem, 
bokstavlig talt, og venter bare på å slippe 
inn hos deg også. Plaktaten måler 
64 x 94 centimeter, og koster 17 kroner. 

«Naturkalenderen 
1974» 

- norsk natur fra måned til 
måned gjennom hele neste år ! 
25 kroner. 
Se nærmere omtale på side 80 
og omslagets bakside. 

Rådyrkalven 
er vår nye plakat som siden juni har 

skaffet perleugla hard konkurranse. Men 

de tåler meget godt å henge ved siden av 

hverandre også I Pris som for perleugla, 

17 kroner. 

(se begge i mini-miniatyr på omslagets 

bakside). 


Skryt 
ligger ikke for Norges Naturvernforbund. 
Men i all beskjedenhet nøler vi ikke med 
å hevde at vi har Norges vakreste emblem. 
Medlemsnål i størrelse 9 x 9 mm koster 
kr. 5,- (sølv) og kr. 15,- (gull) . 

BESTILLINGS

KUPONG 


PÅ SIDE 96 


Miniutstillingen 
«SIRKELEN» 

- en hel leksjon i økologi, 
natur og miljøvern for 45 
kroner! 
Se nærmere omtale mot side 
81. 

(Se også 3. omslagsside) 

.-----

~~~m 


NORSK

NATUR 

NORGES NATURVERNFORBUNDS 
TIDSSKRIFT - 9. ÅRGANG 
NR . 3-SEPTEMBER 1973 

ANSVARLIG REDAKTØR: 
RAGNAR FRISLID 

REDAKSJONSUTVALG: 

Magne Midttun, Magnar Norderhaug, 

Ragnar Vik og redaktøren. 


INNHOLD : 
Nasjonalparker på Svalbard 68 
Har fremtidens generasjoner 

stemmerett? ... . ..... .. .. 72 
F ril u ftsli v i fjellet. . . . . . . . . . . . . . . .. 74 
Øra må vernes . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78 
Prosjekt Ulv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Hva kan vi lære av svensk 

naturvern? .................. .. 82 
Naturvernet - på defensiven? ..... 84 
Økologi, miljøforstyrrelser og 

naturvern .............. ...... . 86 
Naturvern i USA ................. 88 
«Fremtiden i våre hender» . . . . . . . .. 90 

NORSK NATUR 

utkommer fire ganger årlig. Årsabonne

men t kr. 30 (medlemsskap i Norges Na

turvernforbund inkluderer abonnement). 


Omslaget : Fra Isteren, Femundvassdra

get. Foto R. F. 




GE! 


en I I 	 Miniutstillingen 
«SIRKELEN» 

måned til I I - en hel leksjon i økologi, 
e neste år! natur- og miljøvern for 45 

kroner! 
på side 80 I I Se nærmere omtale mot side 
e. 81. 

(Se også 3. omslagsside) 
siden juni har 
kurranse. Men 

ge ved siden av 
for perleugla, 

r 	på omslagets 

turvernforbund. 
ler vi ikke med 

akreste emblem. 
x 9 mm koster 
gull). 

INGS
NG 
E96 

,---NORSKNATUR---
NORGES NATURVERNFORBUNDS 
TIDSSKRIFT - 9. ÅRGANG 
NR. 3 - SEPTEMBER 1973 

ANS V ARLIG REDAKTØR: 
RAGNAR FRISLID 

REDAKSJONSUTVALG: 

Magne Midttun, Magnar Norderhaug, 

Ragnar Vik og redaktøren . 


INNHOLD : 
Nasjonalparker på Svalbard 68 
Har fremtidens generasjoner 

stemmerett? ........... ... . . . .. 72 
Friluftsliv i fjellet. . .. ... ..... . . ... 74 
Øra må vernes . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78 
Prosjekt Ulv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8J 
Hva kan vi lære av svensk 

naturvern? . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Naturvernet - på defensiven? 84 
Økologi, miljøforstyrrelser og 

naturvern .. ... ........... 86 
Naturvern i USA . . . . . . . . . . . 88 
«Fremtiden i våre hender» ......... 90 


NORSK NATUR 

utkommer fire ganger årlig. Årsabonne

ment kr. 30 (medlemsskap i Norges Na

turvernforbund inkluderer abonnement). 


Omslaget: Fra Isteren, Femundvassdra

get. Foto R. F. 


NORGES NATURVERNFORBUND 

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

Telefon : 337932 - 335257. 

Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 60010570835. 

Generalsekretær: Magne Midttun. 

Kontorsjef: Roar Sæther. 

Organisasjonssekretær: Per Valset. 

Konsulent : Thor Midteng. 


Følgende kretsforeninger er tilsluttet forbundet: 
Aust-Agder Naturvern, Vest-Agder Naturvern, Rogaland 
Naturvern, Haugaland Naturvern, Vestlandske Naturvern
forening, Møre og Romsdal Naturvern, Sør-Trøndelag 
Naturvern , Nord-Trøndelag Naturvern, Nordland Naturvern
forening, Troms Naturvern, Finnmark Nat urvern, 
Sør-Varanger Naturvern , Oppland Naturvern, Hedmark 
Naturvern, Buskerud Natur- og Miljøvernforening, Vestfold 
Naturvern, Telemark Natur- og MiUøvern, Landskapsvernet i 
Østfold , Østlandske Naturvernforening. 

Årskontingent for personlige medlemmer kr. 30 

Livsvarig medlemskap kr. 600 (inkl. tidsskrift) 

'Familiemedlems skap (hovedmedlems ektefelle eller 

hjemmeværende barn under 25 år) kr. 10. 

Årskontingent for organisasjoner, bedrifter 0.1. 

minimum kr. 300. 

Medlem av forbundet er automatisk medlem av den krets

forening vedkommende geografisk sogner til. 


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


På representantskapsmøtet på Sem i Asker i mai i år, ble ny formålsparagraf for Norges 
Naturvernforbund vedtatt. Den nye paragrafen lyder: 

§ 1. Formål. 

Norges Naturvernforbund (NNV) har som formål gjennom opinionsdannende virksomhet 
å vekke forståelse ho:. almenhet og myndigheter for nødvendigheten av vern om landets 
natur og fremsynt disponering av naturressursene. 

Med natur og naturresurser menes vann, luft, jord og berggrunn med forekommende 
mineraler, arealer, landskap og økosystemer med alle livsformer som hører hjemme der. 

Norges Naturvernforbunds arbeid bygger på økologiske grunnprinsipper, på erkjen
nelsen av et menneskets fremtid er avhengig av at naturens funksjoner, produksjonsevne og 
mangfold opprettholdes, og at klodens folketall ikke overskrider naturens bæreevne. 
Norges Naturvernforbund vil arbeide for 
- å hindre rovdrift på naturresurser og skadevirkninger i forbindelse med inngrep i eller 

påvirkning på naturen, 
- å fremme tiltak for å bøte på skader som allerede er oppstått som følge av tekniske inngrep, 

forurensninger eller rovdrift. 
- at all utnyttelse av naturressurser skal baseres på utholdenhets- og gjenvinningsprin

sippet, 
- å verne om naturens estetiske, rekreative og vitenskapelige verdier, og å sikre represen

tative eksempler på naturområder, kulturlandskap, naturforekomster og arter av vekster 
og dyr. * 

For forbundet representerer den nye formålsparagrafen egentlig ikke noe nytt. Det som 
nå er klart uttrykt, var også med i de opprinnelige vedtektene. Men formuleringene var her 
slik at forbundets formål av mange ble oppfattet som rent konserverende. Et bredt og 
aktivt arbeidsprogram, vedtatt av representantskapet for flere år siden, kunne heller ikke 
forhindre at Norges Naturvernforbunds formål ble misforstått av mange. 

Den nye paragraf 1 i vedtektene skulle imidlertid ha ryddet av veien en hver tvil om hvor 
Norges Naturvernforbund står i debatten om de fundamentale problemene som knytter 
seg til naturvern i videste forstand. ~ 

FRA 
STYREBORDET 

Olje - atomkraft 
På representantskapsmøtet i mai i år ble 
landsstyret i Norges Naturvernforbund 
anmodet om snarest å nedsette et «olje
utvalg» som skal ta seg av problemene 
i forbindelse med Nordsjøoljen - både 
når det gjelder utvinning, ilandføring, 
bruk, forurensningsfarer og virkning på 
samfunnsstrukturen. 

Under drøftelser omkring problemene 
atomkraftverk/energibehov ble det videre 
vedtatt å nedsette et utvalg med mandat 
å utrede spørsmålene om reduksjon av 
energiforbruket og problemene i for 
bindelse med atomkraftverk. 

I landsstyremøte 31. august ble det 
besluttet å oppnevne ett utvalg som skal 
ta seg av hele dette sakskomplekset. 
Som medlemmer av utvalget ble valgt 
Hugo Parr (formann), Paul Hofseth og 
Jon Riekeles. 

Privatbilismens problemer. 
Bilismen utgjør et stadig økende problem, 
både når det gjelder forurensningsfare 
og forbruk av energi. «A Blueprint for 
Survival» serverer f. eks. følgende tanke
vekkende fakta : Transport på vei krever 
5-6 ganger mer energi enn hva det 
koster å transportere samme kvantum på 
skinner - og forurensningene er tilsva
rende større. Videre krever anlegg av 
motorvei 3-4 ganger mer energi enn byg
ging aven jernbanetrase, og veien legger 
beslag på fire ganger så stort areal som 
jernbanen. 

Bl. a. på denne bakgrunn har lands
styret i Norges Naturvernforbund drøftet 

problemene i forbindelse med våre tran
sportsystemer, med sikte på å få nedsatt 
et eget «trafikkutvalg». 

NNV og skogbruket. 

På representantskapsmøtet i mai ble det 

gitt uttrykk for at NNV burde formulere 

sitt prinsipielle syn på skogbruket. Land 

styret har nå drøftet saken, og har ved

tatt følgende prinsipputtalelse: 


«Norges Naturvernforbunds arbeid er 
basert på et syn i overnsstemmelse med 
formå Isparagrafen i Naturvernloven : 

«Naturen er en nasjonalverdi som må 
vernes. Naturvern er å disponere 
naturresurssene ut fra hensynet til den 
nære samhørighet mellom mennesket 
og naturen, og til at naturens kvalitet 
skal bevares for fremtiden. 

Enhver skal vise hensyn og varsom
het i omgang med naturen. Inngrep 
i naturen bør bare foretas utfra en 
langsiktig og allsidig ressursdispone
ring som tar hensyn til at naturen 
i fremtiden bevares som grunnlag for 
menneskenes virksomhet, helse og 
trivsel». 

Lovens bærende ide er at kortsynte og 
snevre nyttehensyn må vike for frem
synt og allsidig bruk av naturressursene 
av hensyn til mennesket selv - idag og 
i fremtiden . 

Med dette som utgangspunkt har 
Norges Naturvernforbund foreslått at vår 
lovgivning om skogproduksjon og skog
vern får ny formålsparagraf med slik 
ordlyd: 

«Denne lov har til formål å sikre en 
forsvarlig forvaltning av landets sko
ger, basert på langsiktige og allsidige 
samfunnsmessige vurderinger. Det 
skal legges vekt på et rasjonelt og 
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besluttet å oppnevne ett utvalg som skal 
ta seg av hele dette sakskomplekset. 
Som medlemmer av utvalget ble valgt 
Hugo Parr (formann), Paul Hofseth og 
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langsiktig og allsidig ressursdispone
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Lovens bærende ide er at kortsynte og 
snevre nyttehensyn må vike for frem
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av hensyn til mennesket selv - idag og 
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Med dette som utgangspunkt har 
Norges Naturvernforbund foreslått at vår 
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biologisk fundert skogbruk med sikte A VD. FOR SALG OG REKLAME 
på produksjon av trevirke, og skogens 
betydning som rekreasjonskilde for 
befolkningen, som naturgitt del av 
landskapet og som livsmiljø for veks ST· OLAV 

ter og dyr som er knyttet til skogen». BOKRANDELOGFORLAG 

Norges Naturvernforbund vil arbeide 
etter disse hovedretningslinjer ved ÅPENT 

TCR'DIG KLIO "A. overfor de lovgivende (politiske) orga
L C R Cj, G ~ • 1 ~ ner og skognæringen å tilstrebe en mer 
2', {\ ISE I)AG ER 9-lE 

allsidig vurdert forvaltning av landets 
skoger, ~~: 

B. å tilstrebe at økologiske prinsipper yr,..,Mt.;.. r ~~du
blir anerkjent og lagt til grunn for jJ..,4; ~1U<.~1I.. ~~ 
vårt skogbruk i videste forstand.» .s~ f3.t1-/IH#-......u 

& .33.;;) 

Plakat på inngangsdøren til 
bokhandel i parkornetergate 
i Oslo. 

HVEM FORTJENER 

NATURVERNPRIS ? 

World Wildlife Fund i Norge minner om 
at forslag på kandidater til A.S. Solos 
naturvernpriser må innsendes snarest! 
Som meddelt i «Norsk Natur» nr. 2 er 
tre årlige priser a kr. 5000 stilt til 
disposisjon for utdeling til amatører eller 
fagfolk, organisasjoner eller enkeltperso
ner som har gjort en innsats i arbeidet 
med «vern av norsk natur, spesielt vern 
av truede dyrearter, planter og land
skapsformer». Forslag, med en kort frem
stilling av kandidatens virksomhet, sen
des World Wildlife Fund i Norge, 
Prinsensgt. 22, Oslo l. ff 
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i NASJONALPARKER 
PÅ SVALBARD 
AV MAGNAR NORDERHAUG 

OG NATURRESERVATER 


Ved kongelig resolusjon av l. juni 1973 
ble det fattet vedtak om de mest 

omfattende arealfredninger som norske 
myndigheter noen gang har gjort. Det 
gjaldt vedtaket om etablering av tre na
sjonalparker, to store naturreservater og 
15 fuglereservater på Svalbard. Det totale 
arealet utgjør omkring 27 000 km2 Ved
taket er gjort gjeldende fra l. juli 1973. 

Historikk 
I og med vedtaket om etablering av na
sjonalparker og reservater på Svalbard er 
en av de store kongstanker i norsk natur
vern realisert. Ideen om etablering av na
turvernområder på Svalbard kan skrives 
tilbake til 1914, da den norske regjering 
under den internasjonale Spitsbergen
konferansen i Kristiania foreslo at den 

Foto: Magnar Norderhaug 

nordvestre del av Spitsbergen burde ut
legges til totalfredet «naturpark». Dette 
ble det den gang ikke noe av. Men arbei
det med saken fortsatte. Fram til 1937 
reiste Landsforeningen for Naturfred
ning i Norge stadig forslag om oppret
telse av verneområder på øygruppen. Et
ter krigsutbruddet stoppet imidlertid det 
hele opp. Ved begynnelsen av 1960-årene 

hevet det seg imidlertid påny røster 
pressen for naturvernsaken på. Svalbard. 

Forslagene tar form 
I 1967 oppnevnte Justisdepartementet 
den såkalte «Arbeidsgruppen for natur
vern og viltstell på. Svalbard». Gruppens 
mandat var å utrede nærmere for Det in
terdepartementale polarutvalg behovet 
for tiltak innenfor naturvern og viltstell 
på Svalbard. Denne gruppen besto av re
presentanter fo naturvernmyndighetene 
(daværende Administrasjonen for fri
luftsliv og naturvern) Landbruksdeparte
mentet, Justisdepartementet, Norsk Po
larinstitutt og Statens viltundersøkelser. 

I 1968 tok arbeidsgruppen fatt på 
spørsmålet om nasjonalparker på Sval
bard. Dette arbeidet ble avsluttet i første 
halvdel av 1972 og munnet ut i forslag om 
etablering av 3 nasjonalparker : 
Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Prins 
Karls Forland Nasjonalpark og Nord
vest-Spitsbergen nasjonalpark. Videre 
ble behovet for større verneområder i de 
østlige deler av arkipelet understreket. I 
tillegg ble det fremmet forsl ag om etable
ring av 15 mindre fuglereservater på 
Spitsbergen. Forslaget ble så i naturver
navdelingen i Miljøverndepartementet 
utvidet til å omfatte to store naturreser
vater i øst-Svalbard. 

Sommeren 1972 dro Statens Natur
vernråd til Svalbard for å sette seg nær
mere inn i disse spørsmålene. Rådet avga 
deretter (5. februar 1973) en uttalelse om 
de foreliggende forslagene. Rådet kon
kluderte der med at Norge ikke hadde 
etterkommet de forpliktel ser til natur
vern som er pålagt etter Svalbardtrakta
ten, og et det derfor var tvingende nød
vendig at dette arbeidet ble fulgt opp. Rå
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nordvestre del av Spitsbergen burde ut
legges til totalfredet «naturpark». Dette 
ble det den gang ikke noe av. Men arbei
det med saken fortsatte. Fram til 1937 
reiste Landsforeningen for Naturfred
ning i Norge stadig fors lag om oppret
telse av verneområder på øygruppen. Et
ter krigsutbruddet stoppet imidlertid det 
hele opp. Ved begynnelsen av 1960-årene 

hevet det seg imidlertid påny røster i 
pressen for naturvernsaken på Svalbard. 

Forslagene tar form 
I 1967 oppnevnte Justisdepartementet 
den såkalte «Arbeidsgruppen for natur
vern og viltstell på Svalbard». Gruppens 
mandat var å utrede nærmere for Det in
terdepar tementale polarutvalg behovet 
for tiltak innenfor naturvern og viltstell 
på Svalbard. Denne gruppen besto av re
presentanter fo naturvernmyndighetene 
(daværende Administrasjonen for fri
luftsliv og naturvern) Landbruksdeparte
mentet, Justisdepartementet, Norsk Po
larinstitutt og Statens viltundersøkelser. 

I 1968 tok arbeidsgruppen fatt på 
spørsmålet om nasjonalparker på Sval
bard. Dette arbeidet ble avsluttet i første 
halvdel av 1972 og munnet ut i forslag om 
etablering av 3 nasjonalparker: 
Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Prins 
Karls Forland Nasjonalpark og Nord
vest-Spitsbergen nasjonalpark . Videre 
ble behovet for større verneområder i de 
østl ige deler av arkipelet understreket. I 
tillegg ble det fremmet forslag om etable
ring av 15 mindre fuglereservater på 
Spitsbergen. Forslaget ble så i naturver
navdelingen i Miljøverndepartementet 
utvidet til å omfatte to store naturreser
vater i øst-Svalbard. 

Sommeren 1972 dro Statens Natur
vernråd ti l Svalbard for å sette seg nær
mere inn i disse spørsmålene. Rådet avga 
deretter (5. februar 1973) en uttalelse om 
de foreliggende forslagene. Rådet kon
kluderte der med at Norge ikke hadde 
etterkommet de forpliktelser til natur
vern som er pålagt etter Svalbardtrakta
ten, og et det derfor var tvingende nød
vendig at dette arbeidet ble fulgt opp. Rå

det gikk videre inn for at de foreslåtte na
sjonalparker og reservater ble etablert så 
snart som mulig. Miljøverndepartemen
tet utarbeidet dernest (våren 1973) det ut
kast til kongelig resolusjon som så ble 
vedtatt l. juni samme år. 

Nasjonalparkene 
De tre nasjonalparkene er etablert i den 
vestre delen av øygruppen, d. v. s. i den 
del av Svalbard som (relativt sett) er mest 
lett-tilgjengelig. Foruten landområdene 
omfatter nasjonalparkene kystfarvannet, 
4 nautiske mil av land. Med det nære 
samspill mellom miljøet på land og i ha
vet i Arktis, er det ytterst betydningsfullt 
at også kystfarvannet er inkludert i fred
ningsområdene. 

Sør-Spitsbergen nasjonalpark er den 
største av de 3 nasjonalparkene. Den om
fatter et a real på ca. 4673 km 2 (utmål
sområdene iberegnet). Børgefjell nasjon
alpark er til sammenligning 1065 km 2 

. 

Omkring 3053 km 2 av arealet i denne na
sjonalparken er dekket av evig is. Områ
det utgjør selve sørspissen av Spitsbergen 
og omfatter Sørkapp Land, Wedel Jarls
berg Land og Torell Land. 

Både biologisk, geologisk og topograf
isk oppviser dette området kanskje den 
største variasjonsbredde på hele Sval
bard . Fjorden Hornsund utgjør den sen
trale delen av nasjonalparken, en fjord 
som vel må regnes som den mest stor
slåtte på hele øygruppen. De omliggende 
fjellmassiver er betydelige. Størst er 
Hornsundtind , som rager 1431 m, så og si 
rett opp fra havet. Fuglelivet er antagelig 
det rikeste på hele Svalbard, med flere 
betydelige fuglefjell og øygruppens 
største alkekongekolonier (flere millioner 
individer). 

Innenfor nasjonalparken ligger forøv
rig de fi re fuglereservatene Sørkapp, 
Dunøyane, Isøyane og Olsholmen fugle
reservat. 

Prins Karls For/and nasjonalpark be
står av hele den langsmale øya utenfor 
Spitsbergens vestkyst. Totalarealet er ca. 
567 km 2 

. Bare ca. 75 km2 av dette arealet 
er nediset. Nasjonalparken har en sterkt 
varierende topografi med høye fjell
topper, en rekke isbreer, store sletteom
råder og varierte kyststrøk. Området er 
fattig på pattedyr, men fuglelivet er rikt. 
Blant annet ligger et av Svalbards fineste 
fuglefjell , Fuglehuken, på øyas nordspiss. 
Dette er forøvrig verdens nordligste hek
keplass for lomvi. 

Innenfor nasjonalparken ligger fugle
reservatet, Forlandsøyane fuglereservat, 
som er et viktig hekkeområde for ærfugl 
og gjess. 

Prins Karls Forland er lite påvirket av 
menneskelig virksomhet, men flere steder 
fins rester etter tidligere tiders fangstvirk
somhet. 

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark er 
på ca. 3283 km 2 

, hvorav ca. 1421 km2 er 
nediset. Nasjonalparken består av det 
fjordrike og sterkt varierte nordvesthjør
net av Spitsbergen. I en av disse fjordene 
(Bockfjorden) ligger noen av verdens 
nordligste varme kilder. Denne nasjonal
parken innbefatter alle de viktige leveom
rådene til Svalbards nordvestre rein
stamme. 

En rekke fuglefjell fins innen området, 
blant annet på øyene utenfor 
«fastlandet». Floraen i flere områder er 
rik og interessant. 

Historisk sett hører nasjonalparken til 

69 



de mest interessante områder på øygrup kystfarvannet ut til 4 nautiske mil av settes til reservater og nasjonalparker i -Vitenskapelige undersøkelser dersom vern inn. pen. Spesielt gjelder dette området Mag land. På både Edgeøya og Barentsøya er internasjonal sammenheng. disse ikke vil være i strid med fred klare gj
dalenefjorden - Danskøya - Amsterdam størstedelen av landarealene belagt med Generelt gjelder for både nasjonalpar ningsformålet. må det øya, der det fins tallrike rester fra den ne utmål (oljeutmål). Etter en vanskelig og kene og reservatene: Forvaltningen av naturvernområdene lige vederlandske haIfangsperioden. komplisert avveiningssak ble disse ut og bestemmelsene for disse sorterer un en avgr

I nasjonalparken ligger forøvrig den målsområdene unntatt fra fredningen. -Fredning mot alle tekniske inngrep og der Miljøverndepartementet. Sysselman rensstemerkelige øya MotTen. Med sine tituse Ulike synspunkter kan naturlig nok gjøre anlegg av enhver art. nen på Svalbard er ansvarlig for tilsynet lagene.ner av hvalross-knokler er denne flate seg gjeldende i denne sammenheng. Det -Fredning av den utenforliggende hav og at bestemmelsene overholdes. Et vsandbanken et makabert minnesmerke er imidlertid slik å forstå at dersom olje bunn. 
imidlert'over menneskets virksomhet i disse strøk ikke blir funnet i området, vil utmålene -Forbud mot avfallstømming og etter Vurderinger områderi eldre tid. etter et visst antall år bli frigjort. Disse lateIse av stotTer og gjenstander som Det er her ikke plass for noen inngående belagtområdene vil da suksessivt bli innlemmet kan skade dyre- og plantelivet. behandling av den omfattende og kom Av de to Reservatene i reservatet. Forholdet er med andre ord -Fredning av pattedyr og fugler med hi, pliserte prosessen fra forarbeidets begyn deforeslForuten etableringen av de tre nasjonal det at reservatet etter et visst antall år vil reir og unger mot skade og forstyr nelse til vedtaket ble fattet om etablerin fra fredr parkene omfatter vedtaket etablering av kunne omfatte hele Edgeøya og Barents relse. gen av nasjonalparkene og reservatene på av territ< to store naturreservater i de østre deler av øya, - dersom petroleumsforekomster -Forbud mot innføring av nye arter. Svalbard. Det er imidlertid positivt å be av BareSvalbard, samt 15 mindre fuglereservater ikke blir påvist. De foretatte boringer i -Forbud mot å fjerne planter og fossi merke det korte tidsrom som gikk fra fredninglangs vestkysten av Spitsbergen. området hittil er i så måte positive, - sett ler. Miljøverndepartementet mottok forsla områdeNordaust-Svalbard naturreservat er det fra et naturvernsynspunkt. Situasjonen -Forbud mot bruk av terrenggående get i juni 1972 til vedtak om opprettelsen fastslå a største av alle de etablerte verneområ for dette reservatet dersom olje blir fun kjøretøyer og landing med luftfartøyer ble fattet. Dette må sees som en erkjen lomnæridene på Svalbard. Reservatet omfatter net blir imidlertid en helt annen. (ikke for oppsyn og redningsvirksom nelse av at forståelsen for en aktiv natur- gikk i d foruten selve Nordaustlandet, øyene Edgeøya og Barentsøya framhever seg het). 

Parti fra Barentsøya i Søraust-Svalbard må helh Kvitøya, Kong Karls Land (tidligere spesielt på grunn av de store reinfore I reservatene kan Sysselmannen i sam
na/ionalpark. Området på bildet er utmåls når det e midlertidig fredet som reservat), samt en komstene (ca. 50% av hele Svalbard-be råd med Miljøverndepartementet forby 
belagt og fortsau ikke omfattet av fred roleumsrekke småøyer og landområdene på Hin standen). Videre går Svalbards mest kon ferdsel på land og sjø når dette ansees 
ningen. Barentsøya hører med til de mest å bli ne lopenstretets vestkyst (Spitsbergen). De sentrerte isbjørntrekk gjennom området nødvendig for å bevare plante- og dyreli
urørte deler av Svalbard og er et av Barentsøomliggende havområder er medtatt i (Halvmåneøya), og noen av Svalbards vet. I fuglereservatene gjelder et alment 
Svalbardreinens viktigste tilholdssteder. nelige, Ulfredningen, slik at vi her har fått et fredet viktigste produksjonsområder for ring ferdselsforbud i tiden 15. mai - 15. au


reservat som utgjør en biologisk enhet av gjess fins der. gust. 

dimensjoner. Områdene i dette reservatet Unntak fra bestemmelsene kan i sam

hører til de mest ekstreme (og vanskeligst FugJereservatene råd med Miljøverndepartementet om

tilgjengelige) deler av hele Svalbard. Om De IS fuglereservatene ble etablert på fatte: 

rådet rommer Svalbards viktigste hiom grunnlag av utredninger avgitt av Norsk 

råder for isbjørn, de siste rester av Sval Polarinstitutt i 1971. De omfatter små - Oppføring/vedlikehold av husvær for 

bards hvalross-stamme, samt den del av øyer av betydning som hekkeområder for oppsyn (nasjonalparker og reservater) 

Svalbards reinstamme som lever under de ærfugl og gjess. Disse reservatene skal og enkel underbringeIse av allmen

mest ekstreme miljøforhold. vies omtale i en senere sammenheng. heten (nasjonalparkene). 


Søraust-Svalbard naturreservat omfat - Jakt på rype for personer bosatt på 
ter Barentsøya og Edgeøya med unntak Bestemmelsene Svalbard (nasjonalparkene). 
av de utmålsbelagte områdene, samt den De iverksatte bestemmelser har stort sett - Bruk av terrenggående kjøretøyer etter 
rekke med omliggende småøyer og øy fått en utforming som er i overensstem nærmere fastlagte traseer for personer 
grupper. Også her omfatter reservatet melse med de tidsmessige krav som idag bosatt på Svalbard (nasjonalparkene). 
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settes til reservater og nasjonalparker i 
internasjonal sammenheng. 

Generelt gjelder for både nasjonalpar
kene og reservatene: 

-Fredning mot alle tekniske inngrep og 
anlegg av enhver art. 

-Fredning av den utenforliggende hav
bunn. 

-Forbud mot avfallstømming og etter
lateIse av stoffer og gjenstander som 
kan skade dyre- og plantelivet. 

- Fredning av pattedyr og fugler med hi, 
reir og unger mot skade og forstyr
relse. 

- Forbud mot innføring av nye arter. 
- Forbud mot å fjerne planter og fossi

ler. 
- Forbud mot bruk av terrenggående 

kjøretøyer og landing med luftfartøyer 
(ikke for oppsyn og redningsvirksom
het) . 
I reservatene kan Sysselmannen i sam

råd med Miljøverndepartementet forby 
ferdsel på land og sjø når dette ansees 
nødvendig for å bevare plante- og dyreli
vet. I fuglereservatene gjelder et alment 
ferdselsforbud i tiden IS. mai - 15. au
gust. 

Unntak fra bestemmelsene kan i sam
råd med Miljøverndepartementet om
fatte: 

-Oppføring/vedlikehold av husvær for 
oppsyn (nasjonalparker og reservater) 
og enkel underbringeise av allmen
heten (nasjonalparkene). 

-Jakt på rype for personer bosatt på 
Svalbard (nasjonalparkene). 

-Bruk av terrenggående kjøretøyer etter 
nærmere fastlagte traseer for personer 
bosatt på Svalbard (nasjonalparkene). 

-Vitenskapelige undersøkelser dersom 
disse ikke vil være i strid med fred
ningsformålet. 
Forvaltningen av naturvernområdene 

og bestemmelsene for disse sorterer un
der Miljøverndepartementet. Sysselman
nen på Svalbard er ansvarlig for tilsynet 
og at bestemmelsene overholdes. 

Vurderinger 
Det er her ikke plass for noen inngående 
behandling av den omfattende og kom
pliserte prosessen fra forarbeidets begyn
nelse til vedtaket ble fattet om etablerin
gen av nasjonalparkene og reservatene på 
Svalbard. Det er imidlertid positivt å be
merke det korte tidsrom som gikk fra 
Miljøverndepartementet mottok forsla
get i juni 1972 til vedtak om opprettelsen 
ble fattet. Dette må sees som en erkjen
nelse av at forståelsen for en aktiv natur-

Parli fra Barentsøya i Søraust-Svalbard 
nationalpark. Området på bildet er utmåls
belagt og fortsatt ikke omfattet av fred
ningen. Barentsøya hører med lil de mest 
urørte deler av Svalbard og er et av 
SvalbardreineIls vik tigste t i!holdssteder. 

vern innsats i Arktis nå også har fått sitt 
klare gjennombrudd i Norge. Totalt sett 
må det også kunne fastslåes at de ende
lige verneområdene har fått et omfang og 
en avgrensning som er i meget nær ove
rensstemmelse med de opprinnelige fors
lagene. 

Et vesentlig negativt trekk framtrer 
imidlertid dersom en vurderer konflikt
områdene: de områdene som var utmåls
belagt men som også var foreslått fredet. 
Av de totalt 668 utmålsområder innenfor 
de foreslåtte vernearealer, ble 646 unntatt 
fra fredningen. Dessuten er større deler 
av territorialfarvannet utenfor vestkysten 
av Barentsøya og Edgeøya unntatt fra 
fredningen. Selv om en m. h. t. konflikt
områdene rent arealmessig må kunne 
fastslå at kompromisset (avveining mel
lom næringsinteresser og naturvern) klart 
gikk i de økonomiske interessers favør, 
må helhetsbildet sees på noe lengre sikt: 
når det er avgjort om resultatene av pet
roleumsundersøkelsene virkelig viser seg 
å bli negative. Da vil også Edgeøya og 
Barentsøya kunne bli bevart i sin opprin
nelige, urørte tilstand. 

Med sikringen av disse helt unike 
høyarktiske områdene har Norge som 
nasjon gjort en naturverninnsats av inter
nasjonal betydning. Dermed kan vi imid
lertid ikke si at vi har stilt oss i en særstil
ling. Det innebærer først og fremst at 
Norge: 
- har tatt de praktiske konsekvenser av 

sitt naturvernmessige ansvar i henhold 
til Svalbard-traktaten, 

-fulgt opp rekommendasjonen fra FN's 
miljøvernkonferanse om vern av jor
dens urørte naturområder, 

- inntatt en praktisk naturvernholdning 
som gjenspeiler ansvar ikke bare i in
ternasjonal sammenheng, men også av 
hensyn til kommende generasjoner. 
Ingen bør imidlertid tro at innsatsen 

for naturvern i våre arktiske områder 
hermed er avsluttet. Etableringen av na
sjonalparkene og reservatene markerer i 
den sammenheng bare innledningen. Inn
ledningen til de store og vanskelige opp
gavene som gjelder forvaltningen av disse 
naturområdene i en verden der presset på 
de siste villmarker vil øke eksplosivt i de 
kommende år. ~ 
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SIGMUND HÅGVAR 

HAR FREMTIDENS 
GENERASJONER 
STEMMERETT? 

A vgjørende for de praktiske resultater 
J-\.. av dagens miljøvernarbeid er den fi

losofi som ligger bak våre handlinger. 
Den preger rapporter, utredninger og av
gjørelser, ofte uten at vi er det bevisst. 
Mest vant er vi med å stille nå tidens argu
menter mot hverandre. Hensynet til 
fremtidige generasjoner av mennesker 
blir derimot ofte oversett. Burde det ikke 
være naturlig også å gi fremtidens genera
sjoner stemmerett? 

Mange avgjørelser bør preges av hen
synet til våre etterkommere. En hoved
oppgave i dag er å sikre grunnlaget for 
høy livskvalitet i fremtiden. Det forutset
ter vern om de ressurser som skal dekke 
våre grunnleggende materielle krav, slik 
at mentalt overskudd kan oppstå. Der
nest må det mentale overskudd få anled
ning til å gi seg utslag i variert og person
lig livsutfoldelse. 

En ressursbank? 
Ut fra ansvaret for senere generasjoners 
liv burde man båndlegge ressurser som 

ennå ikke er borttæret eller ødelagt ved 
overbeskatning. Ikke-fornybare ressurser 
burde uttappes bare i den utstrekning det 
var absolutt nødvend ig for å opprett
holde en rimelig levestandard til enhver 
tid . Høsting og forbruk av fornybare res
surser ,måtte seim regel ikke overstige til
veksten. I praksis ville dette si at vi samlet 
våre ressurser i en «ressursbank», hvor vi 
til enhver tid hadde oversikt over «kapi
talen». 

Begrepet ressursbank vi lle markere at 
vi erkjente ressursenes begrensning, og 
deres enorme verdi . Ordet uttrykker an
svar for alt forbruk og angir at forvalt
ningen skal skje i fremtidsperspektiv . 
Hver ny generasjon ville få ansvaret for 
overtatt kapital og ville ha regnskapsplikt 
overfor den neste. Alle slags konti skulle 
helst være like rikholdige ved neste over
levering. Det ville si at vi handlet som en 
god bonde, som setter sin ære i å gi går
den videre til neste slektledd i minst like 
god stand som da han selv overtok den . 

Bare gjennom slik livsførsel og ressurs
forvaltning, på grunnlag av den ny tenk

nmg som kreves, kan vi håpe på menne
skeverdige tilstander for de neste titall el
ler tusener av generasjoner. 

Rekreasjon og livskvalitet 
Den egentlige verdiskala 
Menneskene søker instinktivt etter en 
verd iskala. 

Det er nærliggende å hevde at trinnene 
i den egentlige verdiskala består av sinns
tilstander. Det betyr at materielle ting 
utover de basale behov mere er midler til 
å oppnå visse sinnsti lstander enn egent
lige mål i seg selv. Kan de samme sinnstil
stander (tilfredshet, trygghet, lykke) opp
nås ved andre midler er ikke tingene så 
avgjørende. Ofte er heller ikke tingene i 
stand til å skape den sinnstilstand vi øns
ker, f. eks. til å bringe oss ut av depresjon 
og nedtrykthet. Ny livskraft og ekte glede 
kan gro frem av enkle ord, tanker eller 
sanseinntrykk. 

Bymenn,esket stresses og bygger opp et 
behov for å oppleve ro og livsglede, for å 
føle seg fri og kjenne at kroppen har over
sk udd. Man lengter etter en sinnstilstand 
som sjelden oppnås i hverdagen . Vi kaller 
det behov for rekreasjon, som vi l si å 
gjenskape den mentale likevekten. 

Men hvordan oppnås mental likevekt, 
som fornyer og befrir? 

Noen hevder at rekreasjon oppnås ved 
å gjøre noe annet enn hva man foretar seg 
til daglig. Men dette er neppe et godt 
svar. F. eks. skaper tradisjonell under
holdning oftest grunne opplevelser. Em
nene er gjeme hentet fra det samfunnet 
man har behov for å søke bort fra, og 
deltagelsen forutsetter ofte at man oppsø
ker tette sammenstimlinger av mennes
ker. 

Rekreasjon innebærer utvilsomt noe 
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nmg som kreves, kan vi håpe på menne
skeverdige tilstander for de neste titall el
ler tusener a v generasjoner. 

Rekreasjon og livskvalitet 
Den egentlige verdiskala 
Menneskene søker instinktivt etter en 
verdiskala. 

Det er nærliggende å hevde at trinnene 
i den egentlige verdiskala består av sinns
tilstander. Det betyr at materielle ting 
utover de basale behov mere er midler til 
å oppnå visse sinnstilstander enn egent
lige mål i seg selv. Kan de samme sinnstil
stander (tilfredshet, trygghet, lykke) opp
nås ved andre midler er ikke tingene så 
avgjørende. Ofte er heller ikke tingene i 
stand til å skape den sinnstilstand vi øns
ker, f. eks. til å bringe oss ut av depresjon 
og nedtrykthet. Ny livskraft og ekte glede 
kan gro frem av enkle ord, tanker eller 
sanseinntrykk. 

Bymennesket stresses og bygger opp et 
behov for åoppleve ro og livsglede, for å 
føle seg fri og kjenne at kroppen har over
skudd. Man lengter etter en sinnstilstand 
som sjelden oppnås i hverdagen. Vi kaller 
det behov for rekreasjon, som vil si å 
gjenskape den mentale likevekten. 

Men hvordan oppnås mental likevekt, 
som fornyer og befrir? 

Noen hevder at rekreasjon oppnås ved 
å gjøre noe annet enn hva man foretar seg 
til daglig. Men dette er neppe et godt 
svar. F. eks. skaper tradisjonell under
holdning oftest grunne opplevelser. Em
nene er gjeme hentet fra det samfunnet 
man har behov for å søke bort fra, og 
deltagelsen forutsetter ofte at man oppsø
ker tette sammenstimlinger av mennes
ker. 

Rekreasjon innebærer utvilsomt noe 

langt mer enn variasjon fra hverdagslivet. 
Visse grunnkrav må oppfylles. For det 
første må miljøet tillate sinnet å falle til 
ro. Videre må sanseinntrykkene være be
hagelige, samtidig som de stimulerer til 
dypere undring og ekte, personlig livsut
foldelse. 

Kontakt med naturen fyller disse kra
vene. 

Sterkest virker den uberørte natur på 
oss. Her arbeider naturkreftene fritt , og 
dyr og planter lever sammen i et selvregu
lert system. Til forskjell fra menneske
samfunnet, hvor stadig kontroll og plikt
tjeneste er nødvendig for å opprettholde 
systemet, er man i naturen bare gjest og 
iakttager, og den eneste plikten er å være 
varsom (jfr. Sigmund Kvaløy : 0kofilo
sofisk fragnlent). 

Senere gir det mental styrke å vite at 
slike steder finnes på jorden. 

Skal vi så ta konsekvensene i praktisk 
handling? Skal vi vise kommende genera
sjoner at vår erkjennelse var dyp nok, og 
at vår vilje til å sikre uberørt natur var 
sterk nok? 

Fremtidens historieskrivere vil gi sva
ret, som en hyllest muligens, eller som en 
knugende dom over forsømmelser og li
kegyldighet. 

Den tomme stolen 
Når planer legges i dagens samfunn er 
fremtidige generasjoner av praktiske 
gru~ner forhindret fra å delta. Svært ofte 
blir nåtidens argumenter og «behov» de 
eneste i debatten. 

H va med en tom stol i hvert møte ; som 
en konstant påminnelse om den represen
tant som er forhindret fra å møte, men 
som med full tyngde har krav på å la sine 
argumenter bli hørt? 

Vetorett 
Det totale antall mennesker som kommer 
til å leve etter oss er (forhåpentlig) større 
enn det antall som lever nå. Egentlig 
burde fremtidens representant ha veto
rett mot avgjørelser som ikke er av sen
tral betydning for å opprettholde vår 
egen livsstandard men som merkbart kan 
innskrenke etterkommernes valgmulig
heter eller på annet vis redusere deres 
livsstandard. 

«Fremtidsutsikter» som skolefag? 
Vår erkjennelse, våre tanker og samfun
nets godtatte moral preges av vår opplæ
ring. Skolen og oppdragelsen gir oss den 
bakgrunnsinformasjon og tenkemåte 
som senere danner grunnlaget for egne 
verdinormer og selvstendige avgjørelser. 
Hovedvekten av opplæringen går ut på å 
studere fortid og nåtid. Vi rygger inn i 
frem!iden eller går i beste fall sidelengs. 
En naturlig interesse og omsorg for frem
tidige generasjoner kan vanskelig skapes 
ved slik opplæring. 

Løsningen på økokrisen krever av oss 
at vi vender oss fremover, blir klar over 
hvilken kurs vi fører og tar konsekvensen 
av denne viten i nåtidens handlinger. Vi 
må opplæres til ekte ansvarsfølelse for 
våre etterkommere. Dette ansvaret bør 
være enda sterkere enn vår nåværende in
teresse for historie og fortidsminner , og 
på mange måter (f. eks. i ressursbruk) 
sterkere enn vår umiddelbare interesse 
for osdelv. 

Intensiv opplæring i skolen om menne
skehetens fremtidsutsikter ville kunne 
endre vår tenkemåte og skape forståelse 
for aktive tiltak som sikrer en rimelig livs
kvalitet for dem vi overlater jorden til. 
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ennå ikke er borttæret eller ødelagt ved 
overbeskatning. Ikke-fornybare ressurser 
burde uttappes bare i den utstrekning det 
var absolutt nødvendig for å opprett
holde en rimelig levestandard til enhver 
tid. Høsting og forbruk av fornybare res
surser .måtte som regel ikke overstige til
veksten. I praksis ville dette si at vi samlet 
·våre ressurser i en «ressursbank», hvor vi 
til enhver tid hadde oversikt over «kapi
talen». 

Begrepet ressursbank ville markere at 
vi erkjente ressursenes begrensning, og 
deres enorme verdi. Ordet uttrykker an
svar for alt forbruk og angir at forvalt
ningen skal skje i fremtidsperspektiv. 
Hver ny generasjon ville få ansvaret for 
overtatt kapital og ville ha regnskapsplikt 
overfor den neste. Alle slags konti skulle 
helst være like rikholdige ved neste over
levering. Det ville si at vi handlet som en 
god bonde, som setter sin ære i å gi går
den videre til neste slektledd i minst like 
god stand som da han selv overtok den. 

Bare gjennom slik livsførsel og ressurs
forvaltning, på grunnlag av den ny tenk
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FRILUFTSLIV I FJELLET 


AV JON TEIGLAND 
Distriktshøyskolen i Oppland 

Ved flere anledninger de siste årene 
har det stått politisk strid om fjell

områdene i Norge. Verneplanen for vass
drag er bare ett eksempel. Stort sett må 
en vel si at friluftslivs- og naturverninte
ressene har vært den tapende part i disse 
sakene. Blant grunnene for det er nok 
både at motstanderne er bedre organi
sert, men også det at de andre interessene 
bedre har kunnet underbygge sine stand
punkter. 

Behovet for en mer systematisk kart
legging og dokumentasjon av fjell
Norges rekreative verdier skulle derfor 
være klart tilstede. Og dette behovet gir 
bakgrunnen for at det i fjor høst ble gjen
nomført en landsomfattende intervjuun
dersøkelse som skulle fortelle noe om den 
betydning naturopplevelse og friluftsliv i 
fjellet har for befolkningen i Norge. Me
ningsmålingsinstituttet Fakta sto for in
tervjuingen og Miljøverndepartementet 
for finansieringen. 

Her skal jeg kort redegjøre for enkelte 
av de viktigste resultatene. Hovedvekten 
er lagt på å gi et grovt bilde av friluftsli
vets omfang slik det var i 1972. Men re
sultatene gir også grunnlag for vurderin
ger av den utvikling som sannsynligvis vil 
komme. Grundigere omtale kan en finne 
i I). Der er det også sagt mer om undersø
kelsesopplegget og resultatenes pålitelig
het. 

Omfanget av friluftsliv i fjellet 

Undersøkelsen viste for det første at in
teressen for - eller i økonomisk språk
form - forbruket av friluftsgodene var 
nesten uventet stort. Av de forespurte, 
som representerte vel 2.9 millioner nord
menn over 14 år, hadde bare 16 prosent 
eller tilsvarende knapt Y2 million aldri 
vært på tur i fjellet (tabell I). De aller 
fleste nordmenn har med andre ord egne 
erfaringer fra fjellturer. De fleste, om
trent 1.7 millioner personer, har gått ski
tur en eller flere ganger i fjellområdene, 
1.6 millioner har gått fottur, 1.2 millioner 
har fisket og plukket multer, mens an
slagsvis 350 000 nordmenn har vært på 
jakt. 

En stor del av disse friluftslivutøverne 
vender stadig tilbake til fjellet. F. eks. 
hadde over I million nordmenn vært til 
fjells i minst 10 somre tilsammen. Og un
dersøkelsen viste at over halvparten av 
befolkningen (over 14 år) var på fjelltur 
bare i 1972. I det året var det over 900000 
på fottur. De fleste (69 prosent) riktig 
nok på kortere dagsturer, men 25 prosent 
var på lengre dagsturer og 7 prosent gikk 
flerdagersturer fra hytte til hytte eller 
med medbå.ret telt. Disse siste 7 prosen
tene tilsvarer omtrent 70 000 fjellvand
rere. 

Dessuten var ca. 800000 nordmenn på 

skitur i fjellet det året, mens omtrent en 
halv million fisket og plukket multer osv. 
(se tabell a). 

Vi kan vel gå ut fra at de 900 000 som i 
fjor gikk fottur og de 500 000 som fisket 
ikke hadde gjort dette hvis de ikke hadde 
glede av det eller fant det verdifult. Re
sultatene her gjenspeiler derfor de store 
sosiale verdier som fjell-Norge represen
terer, noe som også kommer til uttrykk 
ved at så mange vender tilbake år etter år. 

Bruken av de enkelte fjellområder 
Mens resultatene hittil har referert seg til 
alle fjellområdene i Norge under ett , er 
det andre tall som viser tilstrømningen til 
de 16 største områdene mer spesielt. Av 
tallene framgår det at nasjonalt sett så er 
det Hardangervidda som er det viktigste 
enkeltområde (tabell 2). 

Godt over 800 000 nordmenn (over 14 
år) har gått fottur på Vidda en eller flere 
ganger. (Her må en fortsatt regne med at 
bare en del av turene er flerdagersturer, 
dvs. de aller fleste har gå.tt utr i random
rådene.) I 1972 var det hele 190 000 per
soner som besøkte Hardangervidda, men 
da har en foruten de som gikk turer til 
fots også regnet med de som var på ski
tur, var på campingferie osv . Utenland
ske turister er imidlertid holdt utenfor. 

Sammenligner en dette med hvor 
mange som besøkte Jotunheimen, så var 
det bare halvparten så mange besøkende i 
Jotunheimen som på Vidda i 1972. 

At Hardangervidda er et så populært 
turområde har selvsagt sammenheng 
med at det ligger sentralt i Sør-Norge, 
midt i mellom de store befolkningskon
sentrasjonene. Bosetningsmønsteret og 
reisevanskene gjør at Vidda er viktigere 
for vestlendingene enn for østlendingene 

TAB 
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skitur i fjellet det året, mens omtrent en 
halv million fisket og plukket multer osv. 
(se tabell a). 

Vi kan vel gå ut fra at de 900000 som i 
fjor gikk fottur og de 500 000 som fisket 
ikke hadde gjort dette hvis de ikke hadde 
glede av det eller fant det verdifult. Re
sultatene her gjenspeiler derfor de store 
sosiale verdier som fjell-Norge represen
terer, noe som også kommer til uttrykk 
ved at så mange vender til bake år etter år. 

Bruken ay de enkelte fjellområder 
Mens resultatene hittil har referert seg til 
alle fjellområdene i Norge under ett, er 
det andre tall som viser tilstrømningen til 
de 16 største områdene mer spesielt. Av 
tallene framgår det at nasjonal t sett så er 
det Hardangervidda som er det viktigste 
enkeltområde (tabell 2). 

Godt over 800 000 nordmenn (over 14 
år) har gått fottur på Vidda en eller flere 
ganger. (Her må en fortsatt regne med at 
bare en del av turene er flerdagersturer, 
dvs. de aller fleste har gått utr i random
rådene.) I 1972 var det hele 190 000 per
soner som besøkte Hardangervidda, men 
da har en foruten de som gikk turer til 
fots også regnet med de som var på ski
tur, var på campingferie osv. Utenland
ske turister er imidlertid holdt utenfor. 

Sammenligner en dette med hvor 
mange som besøkte Jotunheimen, så var 
det bare halvparten så mange besøkende i 
Jotunheimen som på Vidda i 1972. 

At Hardangervidda er et så populært 
turområde har selvsagt sammenheng 
med at det ligger sentralt i Sør-Norge, 
midt i mellom de store befolkningskon
sentrasjonene. Bosetningsmønsteret og 
reisevanskene gjør at Vidda er viktigere 
for vestlendingene enn for østlendingene 

TABELL l 

Antall nordmenn over 14 år som har deltatt i friluftsaktiviteter i fjellet. Basis 
1554 intervjupersoner. Usikkerhet ca. 2-3 prosent. (For konfidenceintervall, 
se l) i litteraturlisten) 

AUe som noen gang hadde 
deltatt (i 1972 eller Alle som deltok i 1972 

tidligere) 

Antall Antall 

Aktivitet 
utøvd 

Prosent 
av 

de spurte 

personer i 
befolkningen 
prosenttallet 

Prosent 
av 

de spurte 

personer i 
befolkningen 

dette 
tilsvarer tilsvarer 

Skitur 59 1.730.000 820.000 
Fottur 55 1.620.000 950.000 
Multeplukking 42 1.230.000 500.000 
Fiske 41 1.200.000 500.000 
Jakt 12 350.000 120.000 

TABELL 2. 

Nordmenn over 14 år som har vært til fjells etter fotturer og besøk i de 16 

største fjellområdene i Norge. Usikkerhet 3-4 prosent. (Basis 1298 intervju
personer). 
 Alle som noen gang har Alle som besøkte området 

gått fottur i området i 1972 

Antall Antall 
Prosent av nordmen Prosent av nordmenn 
de spurte det tilsvarer de spurte det tilsvarer 

Hardangervidda 34 
Valdresfjella 28 
Hallingdalsfjella 25 
Dovre 24 
Rondane/Ringebufj . 23 
Jotunheimen 22 
Setesdalsheiene 15 
Sylene/ Rørosvidda 11 
Saltfjellet 10 
Ryfylkeheiene 8 
Femundsmarka 8 
Finnmarksvidda 8 
Indre Troms 7 
Trollheimen 6 
Stølsheimen 2 
Børgefjell 2 

840.000 11 270.000 
690.000 8 200.000 
620.000 lO 250.000 
590.000 4 100.000 
570.000 6 150.000 
540.000 3 70.000 
370.000 4 100.000 
270.000 3 70.000 
250.000 2 40.000 1

) 

200.000 3 70.000 
200.000 2 40.000') 
200.000 l 20.000') 
170.000 1 20.0001 

) 

150.000 l 20.0001
) 

50.000 O l) 

50.000 l 20.0001
) 

I). Her er resultatene meget usikre (stort standardavvik). 
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som bruker andre av de store fjellområ
dene like ofte som Vidda. 

Avstanden er selvsagt også forklarin
gen på at folk i sørvest-Norge bruker Ry
fylkeheiene mest, og at trønderne drar til 
Dovre og Sylane/Rørosvidda. 

Nordpå er det Saltfjellet som er mest 
brukt. Faktisk har hver tredje nordmann 
bosatt nord for Mosjøen gått fottur i det 
området, og det er mye når en tar i be
traktning hvor spredt bosettingen er i 
Nord-Norge. 

Reiseproblemene understreker derfor 
den betydning som de ulike fjellområder 
har i landsdelen. Hvis politikerne vil at 
alle nordmenn skal ha like muligheter til 
å oppleve mer urørt fjellnatur, må de der
for også sørge for å bevare større intakte 
fjellområder i alle deler av Norge. Det 
hjelper f. eks. ikke befolkningen på sor
-vestlandet om en freder Jotunheimen. 
Det er Ryfylkeheiene denne delen av be
folkningen har muligheter til å bruke. 

Skal en gjøre noe av betydning i Nord
land så er det Saltfjellet en må sørge for å 
frede. 

Den helt lokale betydning som et fjell
område har må ellers ikke undervurderes. 
Selv i et nasjonalt sett viktig område som 
Hardangervidda, viser det seg at lokalbe
folkningen i de 5 omkringliggende kom
muner tilbrakte over 5 ganger så mange 
turdager som de tilreisende fjellvandrere 
(som utgjorde ca. 7500 personer på Iler
dagerstur, se 2). 

Det er urørt natur folk vil oppleve 

Jeg har her bevisst understreket at det er 

urørt fjellnatur som det er viktig å ta vare 

på Dette har sammenheng med at under

søkelsen viser at nordmenn Ilest, og de 

aktive friluftslivutøverne spesielt, er mot

standere av tekniske inngrep i naturen. 

Særlig er det mange som er negativt inn

stilt til Ilere vassdragsreguleringer i fjel

let. Bare 8 prosent av den norske befolk-


TABELL 3 
Nordmenns (over 14 år) holdning til ulike tekniske inngrep i fjellet. 
Usikkerhet ca. 2-3 prosent. 

Jnngrepene er: 

gjør ikke 
uheldige noe en fordel vet ikke i alt 

Flere vassdrags
regulerte vann og 
elver 62 Il 8 19 100 
Flere veier 52 16 18 14 100 
Flere privathytter 38 33 12 16 100 
Fornøyelseskjøring 
med snescooter, 
weasel, småfly 79 7 4 10 100 
Varetransport til 
turisthytter/ho
teller med sne
scooter o.l. 13 33 45 9 100 

ning (over 14 år) mente i fjor høst at det 
var en fordel med Ilere vassdragsregule
ringer i fjell-områdene (tabell 3). De 
fleste (62 prosent) mente derimot at slike 
inngrep er uheldige. Når det gjaldt flere 
vassdragsreguleringer på Hardanger
vidda, var det bare 4 prosent av befolk
ningen som så det som noe fordelaktig. 
Her var lokalbefolkningen også klart 
imot (se 2). 

Den samme motviljen gjelder andre 
inngrep i fjellnaturen , selv om vurderin
gene ikke er like negative. Over halvpar
ten av den voksne befolkning ønsker ikke 
flere veier i fjellet , hver tredje nordmann 
ønsker helJer ikke flere hytter. Motviljen 
gjaldt også motorisert ferdsel. Hele 80 
prosent fant det uheldig at snøscootere, 
weasler og småfly blir brukt til den en 
kan kalle fornøyelseskjøring. De fleste 
aksepterte derimot nyttekjøring. I alt er 
det omtrent 100000 nordmenn som til nå 
har brukt snøscootere og weasler inn til 
eller ut av fjellet. 

Noe særmerket norskt fenomen er 
denne motstanden ikke. Undersøkelser i 
andre land viser at folk også der har ne
gative holdninger til naturinngrep. 

Forbruket av friluftgodene i årene som 
kommer 
Hvor mange som vil dra til fjells i årene 
framover avhenger bl. a. av i hvilken grad 
vi klarer å bevare de opplevelseskvaliteter 
fjellområdene har å gi oss nå. Med opple
velseskvalitet menes da f. eks. urørt na
tur, stillhet, ro - og muligheter til sosial 
kontakt. For en skal ikke glemme at fri
luftslivet også er en sosial aktivitet, hvor 
menneskene en opplever fjellet sammen 
med er noe av det vesentligste. Det er 
ikke uten grunn at bare 10 prosent av 

fjellvandrerne går alene på turene (se 2/3). 
Blir ikke disse opplevelsesmulighetene 

sterkt redusert, kan vi av flere grunner 
regne med en sterk økning i tilstrømnin
gen til fjellet. 

For det første har folk nå langt bedre 
råd til å dra til fjells enn tidligere, dvs. råd 
til de reise- og oppholdsutgifter fjelltu
rene innebærer og råd til det inntektstap 
en indirekte har ved å ta seg fri fra job
ben. En videre økning av den økono
miske levestandarden og fortsatt bedring 
av fritidsordningene vil derfor gi enda 
bedre muligheter isolert sett for å utøve 
friluftsliv. 

For det andre, og det er nok det viktig
ste, så er det nå langt flere enn tidligere 
som får mulighet til å lære fjellets verdier 
å kjenne og å lære de ferdigheter som fri
luftslivet i fjellet ofte krever. Ikke minst 
opprettelsen av fjellskoiene vil få betyd
ning for denne spredningen av kjennska
pet til fjellet. 

Skoleverket bidrar derfor nå til at de 
nye generasjoner får en helt annen mulig
het til å drive friluftsliv enn de eldre har 
hatt. Dette kommer da også klart til ut
trykk i enkelte resultater fra undersøkel
sen. Mens 85 prosent av 15-19 åringene i 
dag har vært på tur i fjellet er det bare vel 
60 prosent av de som er 65 år og eldre 
som har vært det. Den eldre generasjon 
har med andre ord ikke hatt de mulig
heter eller den interesse som dagens unge 
har for å dra til fjells. De nye generasjo
ner begynner dessuten med fjellturer 
langt tidligere alder enn det var vanlig 
før. Mens vel 90 prosent av dagens unge 
fjellbrukere var på sin første fjelltur før 
de fylte 15 år, var det knapt 50 prosent av 
de eldre fjell brukerne som hadde begynt 
så tidlig. . 
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i Nord ning (over 14 år) mente i fjor høst at det fjellvandrerne går alene på turene (se 2/3). Det viktigste er likevel at mange av de Det er nok mindre grunn til å tro at 

ge for å var en fordel med flere vassdragsregule Blir ikke disse opplevelsesmulighetene unge som nå begynner å bruke fjellet den økningen vi kan vente oss her 
ringer i fjell-områdene (tabell 3). De sterkt redusert, kan vi av flere grunner sannsynligvis kommer til å fortsette å dra hjemme i omfanget av friluftslivet i fjel

1 et fjell fleste (62 prosent) mente derimot at slike regne med en sterk økning i tilstrømnin til fjells også i eldre alder. Den økte re let, vil gi oss lignende problemer på en 

urderes. inngrep er uheldige. Når det gjaldt Oere gen til fjellet. krutteringen i dag vil derfor på lengre sikt tid, Men økningen kan enkelte steder få 
åde som vassdragsreguleringer på Hardanger For det første har folk nå langt bedre også innebære en økning av antall eldre samme størrelsesorden som i USA, dvs. 

lokalbe vidda, var det bare 4 prosent av befolk råd til å dra til fjells enn tidligere, dvs. råd friluftslivsutøvere i fjellet. Hvis rekrutte en fordobling i løpet av de neste lO år. 

e kom ningen som så det som noe fordelaktig. til de reise- og oppholdsutgifter fjelltu ringen er like stor også seinere - noe opp Dette ikke minst fordi resultatene fra 

mange Her var lokalbefolkningen også klart rene innebærer og råd til det inntektstap læringen i skoleverket trolig vil medføre denne og andre norske undersøkelser vi

!andrere imot (se 2). en indirekte har ved å ta seg fri fra job vil det bety at etterspørselen etter frilufts ser så mange fellestrekk mellom friluftsli

på fler- Den samme motviljen gjelder andre ben. En videre økning av den økono godene øker vesentlig de neste 40-50 vet i Norge og USA. Det kan derfor være 
inngrep i fjellnaturen , selv om vurderin miske levestandarden og fortsatt bedring årene - uansett om det blir økning av den verdt å merke seg at når amerikanerne nå 
gene ikke er like negative. Over halvpar av fritidsordningene vil derfor gi enda økonomiske velstand eller ei (men reson rasjonerer på enkelte av friluftsgodene, 
ten av den voksne befolkning ønsker ikke bedre muligheter isolert sett for å utøve nementet forutsetter at den økomiske vel og spesielt på opplevelse av urørt natur, 

t det er flere veier i fjellet, hver tredje nordmann friluftsliv. stand ikke synker). Det er denne kombi så er det fordi de ikke har tatt vare på 

ta vare ønsker heller ikke flere hytter. Motviljen For det andre, og det er nok det viktig nerte virkningen av større muligheter og store nok friluftsområder i tide, 

t under gjaldt også motorisert ferdsel. Hele 80 ste, så er det nå langt flere enn tidligere større spredning av kjennskapet til fri
t, og de prosent fant det uheldig at snøscootere, som får mulighet til å lære fjellets verdier luftslivets verdier som gjør at tilstrømnin Litteratur: 
er mot weasler og småfly blir brukt til den en å kjenne og å lære de ferdigheter som fri gen til naturområdene i Europa og USA i 
aturen. kan kalle fornøyelseskjøring. De fleste luftslivet i fjellet ofte krever. Ikke minst løpet av de siste 10-15 årene er blitt langt I) Jon Teigland, 1973 - «Rekreasjon i 

tivt inn aksepterte derimot nyttekjøring. I alt er opprettelsen av fjells koIene vil få betyd større enn noen ville tro tidligere. Antall fjell-Norge 1972 - en landsomfatt
r i fjel det omtrent 100000 nordmenn som til nå ning for denne spredningen av kjennska besøkende i nasjona parkene i USA ble f. ende intervjuundersøkelse». 

, befolk har brukt snøscootere og weasler inn til pet til fjellet. eks. fordoblet fra 1956 til 1966, fra 55 Se også Bjørn Hersoug o. a., 1973 -
eller ut av fjellet. Skoleverket bidrar derfor nå til at de millioner personer til omlag 120 millio «Nordmenns tilknytning til Hardan

Noe sænnerket norskt fenomen er nye generasjoner får en helt annen mulig ner. Tilstrømningen til «de nasjonale sko gervidda». Rapport til Utvalget for 
denne motstanden ikke. Undersøkelser i het til å drive friluftsliv enn de eldre har ger» ble samtidig tredoblet fra 46 millio samordnet planlegging av Hardan
andre land viser at folk også der har ne hatt. Dette kommer da også klart til ut ner besøkende til 145 millioner, se 4. gervidda. 
gative holdninger til natlJrinngrep. trykk i enkelte resultater fra undersøkel Økningen ble for stor enkelte steder og 2) Bjørn Hersoug, o. a. , 1973  «Lokalbe

sen. Mens 85 prosen t av 15-19 åringene i resultatet er bl. a, at California i 1970 inn folkningens tilknytriing til Hardan

alt Forbruket av friluftgodene i årene som dag har vært på tur i fjellet er det bare vel førte en formell adgangsregulering til alle gervidda» og «Fjellvandrere og fjell
kommer 60 prosent av de som er 65 år og eldre sine villmarksområder (dvs, områder helt turisters tilknytning til Hardanger
Hvor mange som vil dra til fjells i årene som har vært det. Den eldre generasjon uten inngrep), mens det i 1972 ble innføh vidda», to rapporter til Utvalget for 

00 framover avhenger bl. a. av i hvilken grad har med andre ord ikke hatt de mulig tilsvarende reguleringer i 4 større nasjon samordnet planlegging av Hardan

O vi klarer å bevare de opplevelseskvaliteter heter eller den interesse som dagens unge alparker. Disse tiltakene som dels går ut gervidda. 

00 fjellområdene har å gi oss nå. Med opple har for å dra til fjells. De nye generasjo på at folk må søke skriftlig for å få be 3) Bjørn Hersoug o. a., 1972 - «Om 
velseskvalitet menes da f. eks. urørt na ner begynner dessuten med fjellturer i søke områdene, dels ved å fjerne bruer, ta bruken av Jotunheimen. Fjellvand
tur, stillhet, ro - og muligheter til sosial langt tidligere alder enn det var vanlig ned skilt osv. slik at det blir vanskelig å rernes og lokalbefolkningens syn på 

00 kontakt. For en skal ikke glemme at fri før. Mens vel 90 prosent av dagens unge komme inn, tar stort sett sikte på å be ressursdisponeringen - (En prøveun
luftslivet også er en sosial aktivitet, hvor fjell brukere var på sin første fjelltur før vare opplevelseskvalitetene i områdene, dersøkelse»). 
menneskene en opplever fjellet sammen de fylte IS år, var det knapt 50 prosent av dvs. opplevelsen av ro, stillhet, dyreliv, 4) Clawson & Knetsch, 1971  «The Eco
med er noe av det vesentligste. Det er de eldre fjell brukerne som hadde begynt urørt natur. Noen få steder er det regulert nomics of Outdoor Recreatiol1». 

00 ikke uten grunn at bare lO prosent av så tidlig. fordi slitasjen av naturen er for stor. ø 
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ØRA MÅ VERNES 
 AV BREDO BERNTSEN 


øra er i det siste kommet sterkt i søke
lyset fordi vi her risikerer å miste et 

område med helt enestående og udisku
table naturkvaliteter. Øra, som er ca. Il 
km 2 

, ligger i Fredrikstad kommune sør 
for selve byen ved Glommas østre utløp. 
Glommas store vassføring har i årenes 
løp ført med seg rike slammengder som 
har leiret seg og danner et grunt og frodig 
brakkvannsområde som er unikt i Norge, 
ja i hele Nord-Europa. 

Næringsmengdene danner basis for bl. 
a. tett sivvegetasjon. I deler av arealet fin

nes mengder av hjertetjønnakset (Pota
mogeton perfoliatus) hvis vinterskudd er 
næringsgrunnlaget for det betydelige an
tall av overvintrende sangsvaner og endel 
knoppsvaner. Ikke minst p. g. a. fugleli
vet ønsker man på naturvernhold å verne 
øra. Her ligger altså beitende svaner, her 
svever fiskeørna på jakt, her snadrer en
der og her fløyter storspoven. Fra viten
skapelig hold er det registrert en serie for
skjellige fuglearter, over 200, både hekke
fugler og trekkfugler. Av mere spesielle 
hekkefugler kan nevnes brushøne, rapp

høne, rørsanger, stjertand og toppdyk
ker. Viktige hekkeplasser er øyer og hol
mer ~ med Hestholmen som den sentrale. 
På Hestholmen finnes myrflekker, kratt 
og gress-sletter. Glommadeltaet er kjent 
som et sentralt sted høst og vår for meng
der av trekkfugl som lett kan søke næring 
og hvile ut. Det er i tillegg fjærfellingssted 
for flere andearter. Som man skjønner er 
det den enestående fuglefauna som gjør 
deltaet særs verneverdig, men en kan 
godt plusse på de rike og interessante fis
keforekomster, både ferskvanns- og salt

vannsfisk. Over 50 arter er registrert. I de 
grunnere delene finner man helst fersk
vannsfisken, i den dype såkalte Tam
marrenna omtrent midt i området finnes 
særlig saltvannsfisken. Disse rikdom
mene med vekster og dyreliv gjør områ
det verdifullt ikke bare for vitenskapen, 
men dessuten sett fra en sosial estetisk 
synsvinkel. 

Våre kommunale og statlige myndig
heter har ingenlunde kunnet påberope 
seg at man har vært uvitende om verne
verdiene. At Øra har slike kvaliteter at 
bevaring er påkrevd ble slått fast flere år 
tilbake. (Se f. eks. Norsk Natur nr. 3, 
1968: «Øraområdet ~ et stykke verdifull 
Østlandsnatur i faresonen», av Birger Al
fred Andersen og Gunnar Lid.) 

Tross dette har utviklingen naturvern
messig sett gått i helt gal retning. Øvelses
skyting med granater har lenge vært til 
skade. Et forslag til generalplan er lagt 
fram hvor Øra er foreslått utbygget til in
dustriområde. Utfylling og søppeltøm
ming har tiltatt sterkt og deler av områ-

Fotografier : Bredo Bernisen 
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AV BREDO BERNTSEN 

høne, rørsanger, stjertand og toppdyk
ker. Viktige hekkeplasser er øyer og hol
mer - med Hestholmen som den sentrale. 
På Hestholmen finnes myrflekker, kratt 
og gress-sletter. Glommadeltaet er kjent 
som et sentralt sted høst og vår for meng
der av trekkfugl som lett kan søke næring 
og hvile ut. Det er i tillegg fjærfellingssted 
for flere andearter. Som man skjønner er 
det den enestående fuglefauna som gjør 
deltaet særs verneverdig, men en kan 
godt plusse på de rike og interessante fis
keforekomster, både ferskvanns- og salt

vannsfisk. Over 50 arter er registrert. I de 
grunnere delene finner man helst fersk
vannsfisken , i den dype såkalte Tam
marrenna omtrent midt i området finnes 
særlig saltvannsfisken. Disse rikdom
mene med vekster og dyreliv gjør områ
det verdifullt ikke bare for vitenskapen, 
men dessuten sett fra en sosial estetisk 
synsvinkel. 

Våre kommunale og statlige myndig
heter har ingenlunde kunnet påberope 
seg at man har vært uvitende om verne
verdiene. At Øra har slike kvaliteter at 
bevaring er påkrevd ble slått fast flere år 
tilbake. (Se f. eks. Norsk Natur nr. 3, 
1968: «Øraområdet - et stykke verdifu ll 
Østlandsnatur i faresonen», av Birger Al
fred Andersen og Gunnar Lid .) 

Tross dette har utviklingen naturvern
messig sett gått i helt gal retning. Øvelses
skyting med granater har lenge vært til 
skade. Et forslag til generalplan er lagt 
fram hvor Øra er foreslått utbygget til in
dustriområde. Utfylling og søppeltøm
ming har tiltatt sterkt og deler av områ-

Fotografier : Bredo Berntsen 

det er allerede utfylt. Den lokale opin ion 
har imidlertid vist interesse for bevaring 
av gruntvannsområdets verdier og en lyn
aksjon har bragt inn nærmere 7000 un
derskr ifter. Tross dette har Fredrikstad 
kommunes myndigheter nektet å lytte til 
de nye toner i tiden som sier at i mange 
ti lfelle er vern vikt igere enn vekst og at 
vekst fortrinnsvis bør finne sted der den 
ikke gjør skade på naturen. 

Østlandske Naturvernforening har 
vært spesiel t in teressert i denne saken . 
Østlandet har hatt et sterkt utbyggings
press de senere årene og viktige arealer er 
gått dukken. En kan nevne Gjellebekk
myrene og Arnestangen . Foreningen har 
følgelig krevet fredning av Øra både 
overfor Fredrikstad kommune og Miljø
verndepartementet. Også World Wildlife 
Fund ønsker sterkt at man skal hegne om 
deltaet. 

Det som med ett har gjort saken så ak
tuell er at kommunen har latt bygge en 
13-1400 meter lang steinmolo utover i 
sjøen. Innenfor moloen er det fylt opp et 
stort område med mudringsmasser fra el
ven for å innvinne nytt land til industrien . 
Dermed uteblir ferskvannet, saltgehalten 
stiger og hele egnen endrer karakter 
ikke minst den grunne Gansrødbukta er 
hardt rammet. Den øyeblikkelige følge er 
at spesielt hjertetjønnakset dør ut ; dette 
er som nevnt svanenes viktigste vinternæ
ring. En vitenskapelig rapport fra Zoo
logisk Museum, støttet av Norsk Institutt 
for Vannforskning, har klart påvist dette. 

I den aller siste tid har Øraområdet 
blitt omtalt i radio og TV og mange avi
ser har tatt ti l orde for at her foreligger et 
unikt stykke Norge som må bevares. Opi
nionen er klart for bevaring - om det 
hersker ingen tvil. Morgenbladet (9.3.73) 

sier det eksempelvis slik: «Rent mennes
kelig kan man forstå Fredrikstad-politi
kernes handlemåte. De har handlet slik 
de trodde verden ventet det av dem. Ver
den har imidlertid forandret seg ganske 
brått. Det 'er å håpe at departementsfol
kene i samarbeidet vil kjøre en hård linje. 
Lovverket er klart på dette punkt. Og det 
haster. Det vil være en urimelighet om 
Fredrikstad kommune skal admin istrere 
Europas fugleliv. » De internasjonale for
pliktelser vi nordmenn har til å verne Øra 
er ikke mindre enn de som forelå i det 
spanske Las Marismas. 

Miljøverndepartementet har heldigvis 
i Il. time nedsatt et hurtigarbeidende ut
valg hvor også representanter for Indus
tridepartementet, kommunen og fylket 
sitter. Ekspedisjonssjef Gunnar Germe
ten er formann. Endelig synes kommu
nen på gli idet ordfører Thøgersen har 
sagt seg villig til å la deler av moloen bli 
fjernet. Ordførerens uttalelser om de vi
tenskapelige undersøkelser skal vi her 
f9rbigå i stillhet. En siste vitenskapelig 
rapport av cand. real Henry Hovde kon
kluderer med at området kan reddes om 
man fjerner 700 meter av moloen og dess
uten bygger en 600 meter lang kanal fra 
Glomma til Gansrødbukta. På denne 
måten kan ferskvannet atter la strømme 
fritt inn i området. 

Nylig har Miljøverndepartementet til
rådet at Norge tiltrer konvensjonen om 
bevaring av våtmarksområder av inter
nasjonal betydning. I tråd med denne til
råding må man nå forvente at de nødven
dige deler av moloen fjernes og en kanal 
graves, at utfyllingen og søppeltømmin
gen tar slutt og at Øra varig vernes ved et 
hurtig og omfattende fredningsvedtak. 

n 
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er det nye årets månedskalender - utgitt av Norges Naturvernforbund. 

• 	 12 gnistrende fargefotos i format 30 x 30 cm - kalenderens totalformat 
(med kalendarium), 30 x 40 cm. 

• 	 Noen bedre ide til julehilsen til venner i inn- og utland? Ett år i norsk 
natur for kr. 25 .- ! (og samtidig støtter du forbundet). 

• 	 Pris kr. 25.- , levert i solid kartong. 
Se også omslagets bakside og innsider, og bestillingskupong på siste side. 

NORGES NAT"L 

REPRESENTAN 

pA SEM I ASKER 25. OG 26. M, 

Fra representantskapsmøtet på Sem i A sk er 
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NORGES NATURVERNFORBUNDS 

REPRESENTANTSKAPSM0TE 

pA SEM I ASKER 25. OG 26. MAI 1973 

Fra representantskapsmøtet på Sem i Asker 

arID 

orges Naturvernforbund. 

- kalenderens total format 

. og utland? Ett år i norsk 

·bundet) . 


.tillingskupong på siste side. 




Fra landsstyret: 

Østlandske Naturvernforening (ØNV): 

Oppland Naturven (ONV) : 

Buskerud Natur- og Miljøvernfor. (BNM): 

Vestfold Naturvern (VeNV) : 

Telemark Natur- og Miljøvern (TNM): 

Aust-Agder Naturvern (AANV): 

Vest-Agder Naturvern (VANV): 

Rogaland Naturvern (RNV) : 

Il 

Ragnhild Sundby, formann 
Magnar Norderhaug 
O. M. Jørgensen 
Anders Kvam 
Bredo Berntsen 
Odd laug Brunvoll 
Hans l. Engan 

Jens Gram 
Paul Hofseth 
Trond Svensson 

Erling Romstad 
KåreOlerud 
Kristian Bostad 

Sten Borge 
Nils Chr. Bang 
OddSefland 

Bjørn Thuv 
Halvdan Møller 
Kaare Sæther 

Sigvall Rørtveit 
Knut Johnsen 
Geir Haatveit 

Sigvald Normann-Hanssen 

Åge Kongsrud 
Bjørn Benjaminsen 

Asbjørn Simonsen 
Rolv Egelandsdal 

Haugaland Naturvern (HaNV) : 


Vestiandske Naturvernforening (VNV): 


Møre og Romsdal Naturvern (MRNV) : 


Sør-Trøndelag Naturvern (STNV): 


Nord-Trøndelag Naturvern (NTNV) : 


Nordland Naturvernforening (NoNV) : 


Troms Naturvern (TNV): 


Finnmark Naturvern (FNV): 


Landskapsvernet i Østfold (LVØ): 


Natur og Ungdom(NU): 


Fra organisasjoner og foreninger: 
Norges Husmorforbund: 

Sigrunn Stenby 
Halvard Nordahl 

Baard Isdahl 
Aksel Foyen 
Inger-Lise Haug Skarstein 

Kåre Kopreitan 
Knut Berntzen 
Lars Dahle 

John W. Jensen 
Terje Østvold 

Ivar Berre 
Jens-Anton Andersen 

Gerd Holby 
Tor Gunnar Lie 

Torbjørn Kvammen 
Thorleif Hagensen 

Roy Carlsen 

Olav Skinnarmo 
Gerd Jørvum 

Tore Killingland 
Torgeir Anda 
Knut Are Tvedt 

Signe Tønsberg 

Den Norske Turistforening: TOI 

Det Norske Skogselskap: Kj 
Norsk Speidergutt-Forbund: Ha 
Norges KFUM -speidere: Kj 
Norske Landskapsarkitekters Forening: An 
Norske4-H: Bj 
Norsk Landbruksakademikerforbund : Ma 
Norsk Leirskoleforening : To 

Spesielt invitert: 

Naturverninspektøren: Kr' 


Observatører: 

Østlandske Naturvernforening: La 


l. Åpning av representantskapsmøtet 
Formannen, professor Ragnhild Sundby ønsket reI 
tene velkommen og erklærte møtet for lovlig satt. 

Formannen fortsatte med å meddele at Einar 
mangeårig medlem av forbundet, var gått bort. For 
ordet til Hans J. Engan (landsstyret) som sa minn 
Møller. 

Formannen redegjorde deretter for brev til forbu 
tatt den 28. april fra BNM og som inneholdt punkt 
nisasjonsmessig og naturvernmessig karakter. 

Hun ønsket avklaret om BNM ønsket tatt opp na 
ken «Havets biologiske ressurser - fiskerigrensespør 

Dette ønsket ikke foreningen. Den organisasjo 
siden som berørte retningslinjer for arbeidet ble tatt 
sak 17 b. 

Sakslisten ble deretter godkjent. 

2. Valg av møtedirigent 
Formannen foreslo O. M . Jørgensen som møtediri 
gen sen ble enstemmig valgt. 

3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 
lens Gram og Trond Svensson begge fra ØNV ble f( 
enstemmig valgt. 



Lugaland Naturvern (HaNV) : 

stiandske Naturvernforening (VNV): 

~reog Romsdal Naturvern (MRNV) : 

r-Trøndelag Naturvern (STNV): 

fd-Trøndelag Naturvern (NTNV) : 

rdland Naturvernforening (NoNV) : 

ms Naturvern (TNV): 

mmark Naturvern (FNV): 

dskapsvernet i Østfold (L VØ): 

tur og Ungdom (NU): 

organisasjoner og foreninger: 
rges Husmorforbund: 

Sigrunn Stenby 
Halvard Nordahl 

Baard Isdahl 
Aksel Foyen 
Inger-Lise Haug Skarstein 

Kåre Kopreitan 
Knut Berntzen 
Lars Dahle 

John W. Jensen 
Terje Østvold 

Ivar Berre 
Jens-Anton Andersen 

Gerd Holby 
Tor Gunnar Lie 

Torbjørn Kvammen 
Thorleif Hagensen 

Roy Carlsen 

Olav Skinna Imo 
Gerd Jørvum 

Tore Killingland 
Torgeir Anda 
Knut Are Tvedt 

Signe Tønsberg 

Den Norske Turistforening: ToralfLyng 
Det Norske Skogselskap: Kjell Kapaasen 
Norsk Speidergutt-Forbund: Hans Wisløff 
Norges KFUM -speidere: Kjell Pettersen 
Norske Landskapsarkitekters Forening: Anders Kvam 
Norske 4-H: Bjørn Bjørnsrud 
Norsk Landbruksakademikerforbund : Magnus Sandberg 
Norsk Leirskoleforening : Tor Skovlestad 

Spesielt invitert: 
Naturverninspektøren: Kristen Krogh 

Observatører: 
Østlandske Naturvernforening: Lars Kirkerud 

l. Åpning av representantskapsmøtet 

Formannen, professor Ragnhild Sundby ønsket representan

tene velkommen og erklærte møtet for lovlig satt. 


Formannen fortsatte med å meddele at Einar M. Møller, 
mangeårig medlem av forbundet, var gått bort. Formannen ga 
ordet til Hans J. Engan (landsstyret) som sa minneord over 
Møller. 

Formannen redegjorde deretter for brev til forbundet mot
tatt den 28. april fra BNM og som inneholdt punkter av orga
nisasjonsmessig og naturvernmessig karakter. 

Hun ønsket avklaret om BNM ønsket tatt opp naturvernsa
ken «Havets biologiske ressurser - fiskerigrensespørsmålet». 

Dette ønsket ikke foreningen. Den organisasjonsmessige 
siden som berørte retningslinjer for arbeidet ble tatt opp under 
sak 17 b. 

Sakslisten ble deretter godkjent. 

2. Valg av møtedirigent 

Formannen foreslo O. M. Jørgensen som møtedirigent. Jør

gensen ble enstemmig valgt. 


3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 

Jens Gram og Trond Svensson begge fra ØNV ble foreslått og 

enstemmig valgt. 


Evelyn Nilsen 

Sylvi Struksnes 


Revisor: Henning Ziesler 

Fra sekretariatet: Magne Midttun 
Roar Sæther 
Ragnar Frislid 
Thor Midteng 
Per Valset 
Liv Mile 
Marit Skedsmo 
Inger Lise Hunnestad 

4. Telegram til H.K.H. Kronprins Harald 

Representantskapet vedtok å sende følgende telegram: «Nor

ges Naturvernforbund's representantskap samlet til møte på 

Sem i Asker, sender sin høye beskytter sine hjertelige hilsener.» 


Telegrammet undertegnet Ragnhild Sundby, formann. 

5. Tale ved formannen 
Formannen minnet innledningsvis om at NNV var samlet til 
sitt 10. representantskapsmøte etter reorganiseringen - en 
periode med betydelig fremgang for naturvernsaken og med en 
økning i medlemstallet fra ca. 800 til mer enn 30.000. Hun slo 
samtidig fast at NNV hadde vokst til en organisasjon i kamp 
for de bærende prinsipper i vår naturvernlov. Dette krever at 
naturvernet samler seg om klare og utvetydige standpunkter, i 
stedet for «en mer moderat linje» som det fra enkelte hold 
hadde vært antydet. 

Verneplanen som forbundet i mange år hadde vært opptatt 
av ble sluttbehandlet av Stortinget 6. april. Formannen 
uttrykte skuffelse over det oppnådde resultat, selv om det var 
lyspunkter i stortingsvedtaket. Forbundet hadde overfor myn
dighetene framholdt at verneplanen måtte vurderes i relasjon 
til gassfunnene i Nordsjøen, og at en ved å benytte denne ener
giform ville få en tenkepause med hensyn til videre vassdrags
utbygging. 

Formannen nevnte videre høyesterettsdommen som slo fast 
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at NNV kan representere almenheten ved tiltaksskjønn, og at 
dette er noe av det viktigste som er skjedd i naturvernet på 
lange tider. 

På det in ternasjonale plan var miljøvernkonferansen i 
Stockholm en viktig begivenhet i 1972. Formannen nevnte at 
resultatet av konferansen ble bedre enn ventet, men at den 
også avdekket den enorme forskjell det er mellom U-land og 
I-land ikke minst i naturvernsektoren. Miljødeklarasjonen 
og de mange rekommendasjoner som ble vedtatt avspeiler 
imidlertid til dels ny økologisk erkjennelse. 

Hun minnet om at oppfølgingen av rekommendasjonene 
avhang av hvert enkelt land, og at NNV ville gjøre sitt for at 
disse blir fulgt. Det videre arbeid ble bl. a . diskutert på miljø
vernministerkonferansen i Wien i mars, et møte hvor også 
NNV var representert. 

Formannen nevnte videre forbundets arbeid med de synte
tiske kjemiske midler. Hun slo fast at årsaken til problemene 
oftest er forandrete driftsmåter, og at derfor utarbeiding av 
alternative metoder blir noe av det viktigste i årene fremover. 

Formannen nevnte også Miljøverndepartementet, og 
uttrykte takknemlighet over at departementet er en realitet, og 
glede over den gode kontakt som er etablert. Hun mente det 
nye departementet må ta seg av større utredninger, mens NNV 
først og fremst skal konsentrere seg om overvåking, opplys
ning og opinionsdannende virksomhet, herunder innflytelse på 
sammensetning av komiteer og utvalg. Som et ledd i opplys
ningsvirksomheten skal NNV være fadderorganisasjon for en 
folkehøyskole i naturalfag. 

Ellers mente hun at informasjonsvirksomheten er en meget 
viktig del av forbundets virksomhet. Derfor er innarbeiding av 
begrepet økologi og forbundets emblem og navn hovedsikte
målet for informasjonsvirksomheten i 1973. Vervekampanjen 
som var organisert i vårsemestret resulterte i vel 10.000 nye 
medlemmer. Dette betyr at forbundet har økt sitt medlemstall 
med 50%, et resultat vi må si oss fornøyd med . 

Formannen nevnte videre regjeringens langtidsprogram 
hvor nyere synspunkter har begynt å gjøre seg gjeldende, men 
ga uttrykk for at langt flere omlegginger av vårt samfunnssys
tem enn det langtidsprogrammet legger opp til er nødvendig. r 
langtidsprogrammet slås bl. a. fast at det er forurenseren som 
betaler skadene. Det er klart at skal regjeringen få gjennomført 
sine planer må det skapes en opinion som muliggjør upopu

lære tiltak. Denne opinionen er det NNV som må skape. 
Formannen kom også inn på forskerens rolle i samfunnet 

og at biologene ikke minst står overfor store oppgaver. Hun 
etterlyste et sterkere engasjement i samfunnsdebatten, og 
pekte på at de alternativer som må utarbeides for en stor del er 
forskernes ansvar. 

Avslutningsvis rettet formannen en varm takk til alle for det 
uegennyttige-arbeid som var utført. Resultatene sees i at for
bundet mer og mer kommer over på en offensiv holdning og at 
den fremtidige økonomiske vekst bør bygge på utvikling i sek
torer som krever moderat ressurstilgang. 

6. Ny kretsforening 

I brev av 12. mars søkte «Landskapsvernet i Østfold» om til

slutning til forbundet som fylkeskretsforening for Østfold. 


Saken hadde vært forelagt forbundets medlemmer bosatt i 
Østfold og for ØNV. Alle berørte parter hadde gitt sin tilslut
ning til at søknad ble fremmet. 

Landskapsvernet ble stiftet 23. mai 1963. Foreningens ved
tekter var godkjent av forbundets styre. 

Representanter for foreningen var invitert til representant
skapsmøtet og for at delegatene skulle få stemmerett under 
den resterende del av møtet, foreslo landsstyret at foreningen 
ble opptatt som medlem av NNV. 

Vedtak : 
Landskapsvernet i Østfold opptas som medlem av 
NNV fra 25. mai 1973. 

7. Verneplanen for vassdrag 
Representantskapet hadde tidligere pålagt landsstyret å gi 
arbeidet med verneplanen for vassdrag høyeste prioritet. 

Den 5. april i år sluttbehandlet Stortinget denne 13 år gamle 
saken. 

Avstemningsresultatet i Stortinget hadde gitt følgende kate
gorier av vassdrag: 
A. Valig vernede vassdrag. 
B. lO-års vernede vassdrag. 
C. Vassdraget henvist til konsesjonsbehandling. 
D. Sluttbehandling vedr. vern/konsesjonsbehandling utsatt. 
tillegg kom en femte kategori: 
E. Vassdrag som aldri hadde vært vurdert. 

Landsstyret mente at arbeidet med vassdragssakene fortsatt 

måtte gis høy prioritet og ønsket at representants 
opp hovedlinjene for det videre arbeid. 

Som utgangspunkt for drøftelsene anførte landss 
Ad. A. 
Varig vernede vassdrag. 
Det varige vern gjaldt kraftutbygging. 
måtte overvåke at vernestatus ble ov 
straks slå ned på evt. planer om utbyggin 
Forbundet måtte dessuten virke for at v 
ble vernet mot andre tekniske inngrep, 
og forurensninger. 
Ad . B. 
lO-års vernede vassdrag. 
Forbundet måtte av all kraft arbeide for 
gene oppnådde varig vernestatus. Forøvr 
at vassdragene ble vernet mot andre tel 
grep, bebyggelse og forurensninger. 
Ad. C. 
Vassdrag henvist til konsesjonsbehandlin 
Landsstyret ønsket at det ble fremlagt 
som gjorde det mulig å komme frem til r 

jer i det videre arbeid når det gjaldt va, 

denne kategori. 

Ad. D. 

Sluttbehandling utsatt, og 

E. 
Vassdrag som aldri hadde vært vurdert. 

Generalsekretæren redegjorde for sakens behand 
representantskapsmøtet 1972. Han viste til årsrneI. 
1972 og orienterte bl. a. om brev som ble sendt d 
partiers stortingsgrupper like før stortingsbehandlin 

Det var gjort gjentatte forsøk på å få til et møte r 
kere uten at dette lykkes. Isteden hadde man fått aJ 
møte med Industridepartementet der industri min 
høyere embetsmenn fra departementet møtte sarr 
statssekretær Udjus og byråsjef Hauge, begge fra Mi 
partementet. Fra forbundet møtte formannen , gener 
ren og Cornelius Schilbred. Ved gjentatte anledninf 
skrevet til industriministeren og politikere. 

Dessuten var kretsforeningene kontaktet og an 
grupper og enkeltpersoner. 

Normann-Hanssen (AANV) mente det burde væTi 
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at de alternativer som må utarbeides for en stor del er 
sansvar. 

ningsvis rettet formannen en varm takk til alle for det 
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Landskapsvernet i Østfold opptas som medlem av 
NNV fra 25. mai 1973. 

,Janen for vassdrag 
lIantskapet hadde tidligere pålagt landsstyret å gi 
med verneplanen for vassdrag høyeste prioritet. 
. april i år sluttbehandlet Stortinget denne 13 år gamle 

mningsresultatet i Stortinget hadde gitt følgende kate
vassdrag : 
vernede vassdrag. 
vernede vassdrag. 
raget henvist til konsesjonsbehandling. 
ehandling vedr. vern/konsesjonsbehandling utsatt. I 

)m en femte kategori : 

rag som aldri hadde vært vurdert. 

'styret mente at arbeidet med vassdragssakene fortsatt 


måtte gis høy prioritet og ønsket at representantskapet trakk 
opp hovedlinjene for det videre arbeid. 

Som utgangspunkt for drøftelsene anførte landsstyret 
Ad. A. 
Varig vernede vassdrag. 
Det varige vern gjaldt kraftutbygging. Forbundet 
måtte overvåke at vernestatus ble overholdt og 
straks slå ned på evt. planer om utbygging. 
Forbundet måtte dessuten virke for at vassdragene 
ble vernet mot andre tekniske inngrep, bebyggelse 
og forurensninger. 
Ad. B. 
lO-års vernede vassdrag. 
Forbundet måtte av all kraft arbeide for at vassdra
gene oppnådde varig vernestatus . Forøvrig virke for 
at vassdragene ble vernet mot andre tekniske inn
grep, bebyggelse og forurensninger. 
Ad. C. 
Vassdrag henvist til konsesjonsbehandling. 
Landsstyret ønsket at det ble fremlagt momenter 
som gjorde det mulig å komme frem til retningslin
jer i det videre arbeid når det gjaldt vassdragene i 

denne kategori. 

Ad.D. 

Sluttbehandling utsatt, og 

E. 
Vassdrag som aldri hadde vært vurdert. 

Generalsekretæren redegjorde for sakens behandling siden 
representantskapsmøtet 1972. Han viste til årsmeldingen for 
1972 og orienterte bl. a. om brev som ble sendt de politiske 
partiers stortingsgrupper like før stortingsbehandlingen. 

Det var gjort gjentatte forsøk på å få til et møte med politi
kere uten at dette lykkes. Isteden hadde man fått arrangert et 
møte med Industridepartementet der industriministeren og 
høyere embetsmenn fra departementet møtte sammen med 
statssekretær Udjus og byråsjef Hauge, begge fra Miljøvernde
partementet. Fra forbundet møtte formannen, generalsekretæ
ren og Cornelius Schilbred. Ved gjentatte anledninger var det 
skrevet til industriministeren og politikere. 

Dessuten var kretsforeningene kontaktet og andre aktive 
grupper og enkeltpersoner. 

Normann-Hanssen ( AANV) mente det burde vært sagt radi

kalt stopp i vassdragsutbyggingen og at politikerne måtte hen
vises til bl. a. olje- og gassressursene fra Nordsjøen. 

Hagensen (TNV) ga uttrykk for at man hadde en mulighet 
til å sikre flere vassdrag dersom man kunne påvise at ulempene 

var større enn fordelene. 
Han etterlyste eksperthjelp til å på vise dette for at det skulle 

få den rette tyngde. 
Han mente at en rekke vassdrag som fra naturens side ver

net seg selv måtte plukkes ut av verneplanen da disse kun var 
tatt med for å gi inntrykk av velvillig innstilling. 

Bang (BNM) kom inn på Dagalifallene som han hevdet var 
en så stor sak, at det var vanskelig å følge den opp på en for
svarlig måte. Han ba om nødvendig hjelp for å kunne bringe 
saken vel i havn, og ville vite om representantskapet anså 
saken så betydningsfull at midler kunne stilles til rådighet for 
en person i heldagsstilling. 

Hofseth (ØNV) mente det var viktig å se på energiforbruket 
som måtte reduseres. I motsatt fall måtte man regne med å 
bygge ut maksimalt. Det var derfor nødvendig å vurdere hvor 
kraften gikk, samt å arbeide for en endret holdning til energi
forbruket mente han. 

Hagensen (TNV) foreslo at forbundet skulle henstille til 
Miljøverndepartementet om å legge fram kostnadsprisen for 
Dødesvannreguleringen med alle forhold tatt i betraktning. 
Han mente ulempene her var klart større enn fordelene. 

Hagensen fikk fra flere hold støtte til forslaget og det ble vist 
til en rekke andre eksempler. 

Engan (landsstyret) mente man i denne sammenheng 
måtte følge opp arbeidene fra Kaare Granheim og Bjørn Lar
sen «Kraftverksutbyggingas økonomiske konsekvenser for 
primærkommunene» og «Vassdragsutbygging/bygdesam
funn» av Olav Randen. 

Det ble også minnet om Cornelius Schilbreds økonomiske 
beregninger ved vassdragsutbygging. 

Generalsekretæren var enig i at denne argumentasjon måtte 
brukes, men minnet om at den politiske realitet lå i det forhold 
at kommunene tilføres konsesjonsavgifter når deres vassdrag 
bygges ut. Det viktigste virkemiddel ville vært å få dette for
hold forandret slik NNV allerede hadde pekt på i et brev til 
Regjeringen den 7. oktober 1968. Etter en bred generell debatt 
gikk man over til å ta stilling til den videre fremdriftsplan for 
arbeidet. 
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Ad. A - varig vernede vassdrag: 

Representantskapet vedtok : 

Det varige vern gjelder kraftutbygging. Forbundet må over

våke at vernestatus overholdes og straks slå ned på evt. planer 

om utbygging. 


Forbundet må dessuten virke for at vassdragene vernes mot 
andre tekniske inngrep, bebyggelse og forurensninger. 

Ad. B - JO-års vernede vassdrag: 

Representantskapet vedtok: 

Forbundet må av all kraft arbeide for at vassdragene oppnår 

varig vernestatus. Forøvrig virke for at vassdragene vernes 

mot andre tekniske inngrep, bebyggelse og forurensninger. 


Ad. C-Vassdrag henvist til konsesjonsbehandling 

Carlsen (landsstyret) orienterte innledningsvis om Alta

Kautokeino-vassdraget som ventes konsesjonsbehandlet til 

høsten . 


Finnmark Naturvern, de samiske organisasjonene, inn
landskommunene og landsstyret i Norges Naturvernforbund 
hadde fulgt dennesaka i 3-4 år, og hadde kunnet konstatere en 
stadig dreining av opinionen i retning vern av Finnmarksvidda 
og våre rikeste lakseelver. 

Fra truselen om neddemming av Masi i 1969/70 var situa
sjonen i dag den at NVE antakelig ville være nødsaget til å 
legge fram alternativ som kun omfattet nomdam i Altaelva . 
Dette alternativ kunne imidlertid foregripe senere byggetrinn 
på vidda og stod i sammenheng med dem. 

Alta-Tana-Kautokeino-saken ville bli fulgt nøye av landssty
ret fram mot konsesjonssøknad. En formell protest var frem
met overfor Stortinget i forbindelse med publikasjonen «Finn
marksvidda - for hvem», denne ville bli utdypet etter at de 
aktuelle utbyggingsalternativer var kunngjort. Det var videre 
aktuelt med offesielI overrekking av publikasjonen til Miljø
vernministeren og med pressekonferanse på saken. 

Brunvoll (landsstyret) orienterte deretter om Saltfjellet. 
Nordland Naturvern tok spørsmålet om fredning opp med 
landbruksdepartementet i 1939 og fulgte dette opp etter kri
gen. Videre var Saltfjellet tatt med i naturverninspektørens 
forslag til landsplan for nasjonalparker. 

Brunvoll kom inn på Norsk Hydros skisse om utbygging 

som ville kunne gi 3-4000 GWh. Skissen hadde medført en 
voldsom debatt med bl. a. en protestaksjon fra Saltdal mot 
utbygging av Saltdalselva. Det ble videre orientert om oppnev
ning av Saltfjell/Svartis-utvalget med oppdrag å foreza en kon
sekvensanalyse og utrede alle alternativ for disponering av Salt
j)ellet med de følger dette vil få. 

Prosjektleder ville tre i virksomhet i juni 1973 og arbeids
programmet bli sendt ut til alle interesserte for utza/else høsten 
1973. 

Konsekvensanalysen skulle utrede : 
l.-Direkte fysiske og økologiske konsekvenser aven evt. 

kraftutbygging samt anleggs- og driftsøkonomien ved det 
enkelte utbyggingsalternativ. 

2.-Vurdere konsekvensene for verneinteresser, næringsinteres
ser av alle slag og tekniske og økonomiske konsekvenser 
for primærkommunene i området. 

3.-Utrede de sysselsetningsmessige og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser i regionen og landsdelen ved en utbygging. 

4.- Tiltak for å modifisere eller fjerne uheldige virkninger aven 
utbygging og deres ringvirkninger. 
Når analyse og alternative forslag til disponering forelå ville 

utvalget innby til debatt i saken, uttalte Brunvoll. 
Berntsen ( landsstyret ) redegjorde for Jotunheimen og for 

tidligere reguleringer. Videre minnet han om at det allerede i 
1904 ble slått til lyd for vern av dette ville og store fjellområdet 
(Gjende og Sjoavassdraget) ved opprettelse aven større 
nasjonalpark. 

Berntsen rekapitulerte saksgangen fram til behandlingen i 
Stortinget og kom inn på de vassdrag som var henvist til kon
sesjonsbehandling. 

Han mente konsesjonsbehandlingen ikke automatisk 
betydde utbygging og viste til utvetydige uttalelser fra stor
tingsdebatten om verneplanen. I den avgjørelsesprosess man 
stod foran måtte forbundet ha klart for seg hvilke vassdrag 
som absolutt burde vernes og hvorfor, og hvilke vassdrag som 
var mindre viktige. Her ville Universitetets kontaktutvalg og 
Sperstadutvalget være et viktig utgangspunkt mente han. 

Spesielt verneverdige mente han var Bøvra med Leira og 
Visa samt Jostedøla. 

Generalsekretæren kom deretter inn på Hardangervidda og 
viste til tre meningsmålinger hvor verneønsket i samtlige har 
raget høyt. Hardangervidda var allerede regulert fra mange 

kanter, således at det idag bare var de nordlige og nOI 
delene som ikke var berørt av vassdragsreguleringer. 

Han mente hensynet til villreinstammen måtte ve 
vernesammenheng. 

Generalsekretæren trodde personlig at forbundet b 
søke et lovlig virkemiddel som i vassdragssammenh 
har vært prøvd før: 
å gå til rettssak med utgangspunkt i Vassdragsregu 
vens § 8 og Naturvernlovens § l . 

Han ga uttrykk for at en konsesjonssøknad måt 
utgangspunktet for en rettssak, og fant det rimelig at ~ 
bli å reise mot NVE's hovedstyre som hevder at det er 
organ til å vurdere ulemper/fordeler. 

Imidlertid måtte spørsmålet om rettssak forelegge 
dets jurister til uttalelse. 

Generalsekretæren fikk fra flere hold støtte for ~ 

som mente det var på tide å prøve lovverket. 
Simonsen ( RNV) henledet oppmerksomheten I 

dal/ Ryfylkeheiene og pekte på at ikke et eneste vas~ 
foreslått varig vernet eller vernet for 10 år. Ulla-Ff 
denne sammenheng mest aktuell da konsesjonssøkna 
rede var ferdig til behandling. 

Simonsen pekte på at det fra RNV var beskjedne, 
tige krav m. h. t. villreinstammen og fri Iuftsinteress. 
henstilte til landsstyret å følge saken i sin videre behal 
foreningen hadde følelsen av å ha kjempet noe alene. 

Under debatten ble det av Anda (NU) fremmet f 
uttalelse til stortingsrepresentantene. 

Dirigenten foreslo derfor at det ble oppnevnt en re< 
komite og Anda (NU), Hagensen (TNV) og No 
(landsstyret) ble valgt. 

Foyen (VNV) gikk inn på behandlingen av Steinsh 
draget i Stølsheimen hvor alle hadde hatt en oppfa 
vern, mens Miljøverndepartementet, under henvisnir 
prosjekt i Modalen gikk inn for utbygging. Han men 
tementet måtte ha bygget sin innstilling på rene politi 
ner , og ønsket at forbundet fulgte opp saken. 

Forslag til uttalelse til Miljøverndepartementet ble 
og oversendt redaksjonskomiteen. 

Jensen (STNV) hevdet at verneplanen manglet eU 
ransevassdrag, for vitenskapelige formål. 

Han mente at Bjøra og Forra ville dekke dette 
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: kunne gi 3-4000 GWh. Skissen hadde medført en 

debatt med bl. a . en protestaksjon fra Saltdal mot 

gav Saltdalselva. Det ble videre orientert om oppnev

altfjell/Svartis-utvalget med oppdrag åfvreta en kon

wlyse og u/rede alle alternativ for disponering av Sa/t

d de følger dette vil få. 

ktleder ville tre i virksomhet i juni 1973 og arbeids

met bli sendt ut til alle interesserte for uliaieIse høsten 


:kvensanalysen skulle utrede: 
te fysiske og økologiske konsekvenser aven evt. 
Itbygging samt anleggs- og driftsøkonomien ved det 
te utbyggingsalternativ. 
:re konsekvensene for verneinteresser, næringsinteres
, alle slag og tekniske og økonomiske konsekvenser 
imærkommunene i området. 
e de sysselsetningsmessige og samfunnsøkonomiske 
:kvenser i regionen og landsdelen ved en utbygging. 
: for å modifisere eller fjerne uheldige virkninger aven 
.ging og deres ringvirkninger. 
lalyse og alternative forslag til disponering forelå ville 
nnby til debatt i saken , uttalte Brunvoll. 
;en ( landssty ret) redegjorde for Jotunheimen og for 
reguleringer. Videre minnet han om at det allerede i 
slått til lyd for vern av dette ville og store fjellområdet 
og Sjoavassdraget) ved opprettelse aven større 

park. 
;en rekapitulerte saksgangen fram til behandlingen i 
:t og kom inn på de vassdrag som var henvist til kon
~handling. 

mente konsesjonsbehandlingen ikke automatisk 
utbygging og viste til utvetydige uttalelser fra stor
itten om verneplanen. I den avgjørelsesprosess man 
m måtte forbundet ha klart for seg hvilke vassdrag 
II ult burde vernes og hvorfor, og hvilke vassdrag som 
Ire viktige. Her ville Universitetets kontaktutvalg og 
utvalget være et viktig utgangspunkt mente han. 
:It verneverdige mente han var Bøvra med Leira og 
tjostedøla. 
~lsekretæren kom deretter inn på Hardangervidda og 
.re meningsmålinger hvor verneønsket i samtlige har 
yt. Hardangervidda va r allerede regulert fra mange 

kanter, således at det idag bare var de nordlige og nordvestlige 
delene som ikke var berørt av vassdragsreguleringer. 

Han mente hensynet til villreinstammen måtte veie tungt i 
vernesammenheng. 

Generalsekretæren trodde personlig at forbundet burde for
søke et lovlig virkemiddel som i vassdragssammenheng ikke 
har vært prøvd før: 
å gå til rettssak med utgangspunkt i Vassdragsreguleringslo
vens §8 og Naturvernlovens § l. 

Han ga uttrykk for at en konsesjonssøknad måtte danne 
utgangspunktet for en rettssak, og fant det rimelig at sak måtte 
bli å reise mot NVE's hovedstyre som hevder at det er det rette 
organ til å vurdere ulemper/fordeler. 

Imidlertid måtte spørsmålet om rettssak forelegges forbun
dets jurister til uttalelse. 

Generalsekretæren fikk fra flere hold støtte for sin tanke 
som mente det var på tide å prøve lovverket. 

Simonsen (RNV) henledet oppmerksomheten på Setes
dal/Ryfylkeheiene og pekte på at ikke et eneste vassdrag var 
foreslått varig vernet eller vernet for 10 år. Ulla-Førre var i 
denne sammenheng mest aktuell da konsesjonssøknaden alle
rede var ferdig til behandling. 

Simonsen pekte på at det fra RNV var beskjedne, men vik
tige krav m. h. t. villreinstammen og friluftsinteressene. Han 
henstilte til landsstyret å følge saken i sin videre behandling da 
foreningen hadde følelsen av å ha kjempet noe alene. 

Under debatten ble det av Anda (NU) fremmet forslag til 
uttalelse til stortingsrepresentantene. 

Dirigenten foreslo derfor at det ble oppnevnt en redaksjons
komite og Anda (NU), Hagensen (TNV) og Norderhaug 
(landsstyret) ble valgt. 

Foyen ( VNV) gikk inn på behandlingen av Steinslandsvass
draget i Stølsheimen hvor alle hadde hatt en oppfatning om 
vern , mens Miljøverndepartementet, under henvisning til veg
prosjekt i Modalen gikk inn for utbygging. Han mente depar
tementet måtte ha bygget sin innstilling på rene politiske grun
ner, og ønsket at forbundet fulgte opp saken. 

Forslag til uttalelse til Miljøverndepartementet ble fremlagt 
og oversendt redaksjonskomiteen. 

Jensen (STNV) hevdet at verneplanen manglet et stort refe
ransevassdrag, for vitenskapelige fomlål. 

Han mente at Bjøra og Forra ville dekke dette behovet. 

Imidlertid visste man lite om disse vassdragene, og henstilte til 
landsstyret om å gjøre henvendelse til Miljøverndepartementet 
for å få midler til en kartlegging. 

Ad. D - Sluttbehandling utsatt og 
Ad. E- Vassdrag som aldri hadde vært vurdert 
For begge punktenes vedkommende sluttet representantskapet 
seg til forslag til brev til Regjeringen. (Se bilag I .) 

8. Prinsippene for vår ressursforvaltning 
Utnyttelsen av våre naturressurser følger ikke idag noe entydig 
prinsipp. Mellom ytterpunktene 
a) alt er tillatt, såfremt ikke lov/bestemmelser forbyr , og 
b) alt er forbudt, såfremt ikke lov/bestemmelser tillater, 
finnes en rekke varianter. 

Norges Naturvernforbund hadde tidligere tiltrådt Nordisk 
Råds rekommandasion til de nordiske lands regjeringer om at 
man i jaktlovgivningen la det prinsipp til grunn at alle 
pattedyr og fugler var totalfredet og at jakt og fangst ble 
spesielle unntak fra denne hovedregel. 

FormGJ1I1en ga uttrykk for at man ved utnyttelsen av natur
ressursene burde følge prinsippet at alt er forbudt såfremt ikke 
lov/bestemmelser tillater. Hun ønsket drøftet hvorvidt forbun
det skulle søke å få dette prinsippet med i all lovgivning. 

Formannen fikk bred støtte for sitt syn og generalsekretæ
ren mente at prinsippet måtte løftes opp til grunnloven. Dette 
ville da automatisk føre til at alle underliggende lover måtte 
justeres deretter. 
Vedwk: 
Representantskapet slutter seg enstemmig til at ved utnyttelsen 
av våre naturressurser må det prinsipp legges til grunn at alt er 
forbudt, såfremt ikke lov/ bestemmelser tillater. 

9. Nordsjøoljen 
Olje og gassfunnene på Norges del av kontinentalsokkelen 
reiste nye og store naturvemproblemer. En del av disse kunne 
sammenfattes i følgende stikkord: 
a. forurensningsfaren og den biologiske produksjon i havet, 
b. begrenset ressurs, tempoet i utvinningen, 
c. anvendelse av olje/gass - til hva? 
d. ilandføring - petrokjemisk industri - forurensninger, 
e. virkningene på samfunnsstrukturen - lokalt - nasjonalt. 
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Landsstyret fant det nødvendig at representantskapet 
diskuterte de fundamentale problemene oljefunnene etterhvert 
skapte. 

Hagensen (TNV) mente at oljeressursene ikke burde utnyt
tes nå, men reserveres til et prekært behov dukket opp. Han 
uttrykte stor engstelse for utviklingen i Nordsjøen. 

Berntsen (landsstyret) tvilte på, under henvisning til debat
ten om verneplanen, at det var noen brukbar løsning å henvise 
politikerne til olje/gass. 

Man kunne se til andre land hva som skjedde ved utvinning/ 
ilandføring samt foredlingsprosessen med bl. a. nye press
sentra langs kysten. 

Videre mente han det var forsket lite på geologiske reaksjo
ner ved utvinning, og støttet Hagensen i synet på at oljen burde 
ligge urørt. 

Formannen ga uttrykk for at det man først og fremst ønsket 
var å flate ut energikurven. Imidlertid var gassen fra Ekofisk 
allerede et faktum, og det var bruken av denne man skulle ta 
stilling til. 

Simonsen (RNV) savnet i debatten en oversikt over de 
totale kostnadene som han mente kunne fremskaffes ved en 
risikoanalyse. 

Han mente det var feil måte å angripe problemene på ved å 
gå inn for olje/gassverk. Man måtte heller arbeide for et annet 
energiforbruksmønster. 

Norderhaug (landsstyret) mente man måtte komme over på 
en linje som begrenset uttaket. Det måtte skapes en moteks
pertise og dette vil bli en viktig oppgave for forbundet. 

Han gikk inn for at det ble etablert et oljeutvalg med tanke 
på å vurdere bl. a. punktene a-e. 

Hofseth (ØNV) støttet Norderhaug og mente at man ikke 
kunne erstatte med penger tapet aven fiskestamme. 

Han ga videre uttrykk for at han var sterkt opptatt av res
surspolitisk tenkning. 

Kopreitan (MRNV) mente hensynet til de konunende gene
rasjonene måtte være avgjørende, og at oljeressursene burde 
være reservert disse. 

Johnsen ( TNM) refererte til Norsk Hydros planer om pet
rokjemisk industri på Rafnes ved Herre i Bamle kommune og 
viste til at fylkestinget enstemmig hadde godkjent planene uten 
at de økologiske forholdene var blitt vurdert. 

Han henstilte til landsstyret om snarest å skaffe opplysnin

ger om petrokjemisk industri slik at man ved senere anlednin
ger kunne stå bedre rustet. 

Han mente videre at staten måtte få kontroll med oljeutvin
ningen. 

Nordahl (HaNV) ønsket at representantskapet fattet en 
prinsipputtalelse om oljeutvinning nord for 62° breddegrad. 

Vedtak: 
Representantskapet ber landsstyret snarest å nedsette et 
«oljeutvalg». Utvalgets mandat utformes på grunnlag av bl. a. 
punktene a-e under sak 9 på representantskapsmøtets sak
liste. 

10. Naturvernlovens § 2 
Østlandske Naturvernforening hadde anmeldt følgende sak: 

«Hva kan representantskapet gjøre for å fremskynde at 
Naturvernlovens §2 nå blir satt i kraft?» 

Etter vedtak på representantskapsmøtet i 1971 ble den 5. 
juni s. å . følgende brev sendt Regjeringen: 

«Naturvernlovens 2 
I lov av 19. juni 1970 om naturvern heter det i § 25, første 
punktum: «Denne lov trer i kraft l. juli 1970, dog slik at § 2 
trer i kraft først fra den tid Kongen bestemmer.» 

Etter Norges Naturvernforbunds oppfatning er det 
lovens § 2 som i relasjon til bestemmelsene i § I gjør loven 
til noe langt mer enn en fredningslov. Den er nøkkelpara
grafen som skal sikre en fornuftig forvaltning av våre 
naturressurser. Norges Naturvernforbunds representant
skap samlet til møte i Bodø vil derfor henstille til Regjerin
gen at lovbestemmelsen straks blir satt ut i livet og at dens 
intensjoner blir håndhevet.» 

Generalsekretæren orienterte om forbundets arbeid med saken. 
Forbundets brev av 5. juni 1971 ble besvart av Miljøvernde
partementet 9. mai -73. Brevet ble lest sammen med en utred
ningav 19. des. -72 fra Justisdepartementet til Miljøverndepar
tementet. 

Krogh (naturverninspektøren) orienterte om Naturvernrå
dets arbeid med Naturvernlovens § 2. Han hevdet at paragra
fen i realiteten ga liten myndighet til naturvernmyndighetene. 
Han orienterte om Miljøverndepartementets arbeid med å 
utarbeide forslag til en ny § 2, og mente forbundet burde hen
stille til departementet om å påskynde arbeidet. 

Vedtak: 
Representantskapet ber landsstyret om å gjøre sitt 
det med ny § 2 påskyndes. 

1 

11. Bedre vern om dyrket/dyrkbar mark 
Den 29. mars d. å. sendte Miljøverndepartement 
skriv til statlige og fylkeskommunale etater, regi 
kommuner og bygningsråd i fylkene - der man 
bestemmelsene om at dyrket mark ikke skulle bruk 
gingsformål. 

Landsstyret fant tiltaket meget prisverdig og m 

l 

sentantskapet burde gi departementet sin honnør. 

brev ble deretter lest. 


Kopreitan ( MRNV) kom inn på den jorda som 
uproduktiv som et resultat av avfolkningen av utk 
tene. 

Rørtveit (TNM) pekte på at den beste jorda 
befolkningssentra, og at dette økte presset på dyr 
mark, Disse områdene hadde derfor behov for s 
mente han. 

Rørtveit ønsket at brevet skulle utdypes for 
alvoret, da departementets skriv kun hadde kar 
henstilling. 

Hofseth (ØNV) gikk inn for at man også burde u 
behovet for å sikre andre former for biologisk p 
Vedtak: 
Representantskapet slutter seg til forslaget til bre 
verndepartementet, og henstiller til landsstyret c 
saken opp videre. (Bilag 2) 

12. Atomkraftverk - energibehov 

Østlandske Naturvernforening hadde anmeldt sa~ 


senterte den slik: 

«Østlandske Naturvernforening viser til Indu 
rens svar til stortingsrepresentant Thor Gysta,

\ 28/3-73 vedr. NVE's søknad om konsesjon og , 
I sjonstillatelse for bygging og drift aven 380 l 

Follo Kjernekraftverk, der Industriministeren ,~ 
der: 

«Bak disse kraftforsyningsplaner ligger det 
analysearbeid fra Elektrisitetsdirektoratets sic 
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. des. -72 fra Justisdepartementet til Miljøvemdepar

(naturverninspektøren) orienterte om Naturvernrå
'd med Naturvernlovens § 2. Han hevdet at paragra
teten ga liten myndighet til naturvernmyndighetene. 
nterte om Miljøverndepartementets arbeid med å 
forslag til en ny § 2, og mente forbundet burde hen
partementet om å påskynde arbeidet. 

Vedtak: 
Representantskapet ber landsstyret om å gjøre sitt til at arbei

det med ny § 2 påskyndes. 


Il. Bedre vern om dyrket/dyrkbar mark 

Den 29. mars d. å. sendte Miljøverndepartementet et rund

skriv til statlige og fylkeskommunale etater, regionplanråd, 

konuuuner og bygningsråd i fylkene - der man innskjerpet 

bestemmelsene om at dyrket mark ikke skulle brukes til utbyg

gingsformål.


'1 Landsstyret fant tiltaket meget prisverdig og mente repre

sentantskapet burde gi departementet sin honnør. Forslag til 


,l brev ble deretter lest. 

Kopreitan (MRNV) kom inn på den jorda som ble liggende 


uproduktiv som et resultat av avfolkningen av utkantdistrik

tene. 


Rørtveit (TNM) pekte på at den beste jorda lå nærmest 

befolkningssentra, og at dette økte presset på dyrket/dyrkbar 

mark, Disse områdene hadde derfor behov for spesielt vern, 

mente han. 


Rørtveit ønsket at brevet skulle utdypes for å peke på 

alvoret, da departementets skriv kun hadde karakter aven 

henstilling. 


Hofseth (ØNV) gikk inn for at man også burde understreke 

behovet for å sikre andre former for biologisk produksjon. 

Vedtale 

Representantskapet slutter seg til forslaget til brev til Miljø

verndepartementet, og henstiller til landsstyret om å følge 

saken opp videre. (Bilag 2) 


12. Atomkraftverk -energibehov 

Østlandske Naturvernforening hadde anmeldt saken og pre

senterte den slik: 


«Østlandske Naturvernforening viser til Industriministe
rens svar til stortingsrepresentant Thor Gystad (AP) den 

f 
li 28/3-73 vedr. NVE's søknad om konsesjon og ekspropria

sjonstillatelse for bygging og drift aven 380 KV-linje til 
Follo Kjernekraftverk, der Industriministeren bl. a. hev
der: 

«Bak disse kraftforsyningsplaner ligger det et grundig 
analysearbeid fra Elektrisitetsdirektoratets side basert på 

bl. a.forventet behovsøkning (vår uth.) og en så skånsom 
arealutnyttelse som mulig når det gjelder linjene. 

Ut fra denne påstand og ut fra ØNV's sterkt tvilende 
holdning til atomkraftverkutbygging, ønsker ØNV repre
sentantskapets syn på og vurdering av påstanden om økt 
kraftbehov og dekning av dette ved å ta i bruk energikilder 
som atomkraft.» 

Hofseth (ØNV) presenterte saken, og mente at før man gikk til 
bygging av kjernekraftverk måtte følgende problemer være 
utredet og utredningene offentliggjort: 
I.- Nødkjølesystemet for reaktorkjemene måtte prøves i full 

skala og ikke bare simuleres på regnemaskin eller prøves på 
små modeller. 

2.- Virkningene grunnlastdekning ved kjernekraftverk ville ha 
på reguleringen av våre vassdrag og evt. skadelige følger 
måtte utredes, og omkostningene ved dekning av evt. ska
der måtte belastes atomkraftprisen. 

3.-Problemet med tyveri av brukte brenselsstaver og senere 
bruk av terroristgrupper måtte utredes. Eventuelt objektivt 
ansvar ved spredning av slikt materiale måtte også dekkes 
av forsikringen for anlegget. De totale forsikringskostna
der måtte dekkes over kraftkostnadene, slik at det ikke set
tes noe urealistisk lavt tak for erstatningsansvaret. 

4.-Man måtte også gjøre grundig rede for den fremtidige 
mengden av radioaktive stoffer og hvorledes disse tenkes 
oppbevart betryggende i lengre tid enn noen sivilisasjon 
hittil hadde eksistert på jorden, samt hvilke virkninger både 
de ordinære og evt. katastrofeutslipp kunne ha for livet på 
jorden. Disse problemene burde tas opp i like stort omfang 
som lokaliseringsproblemene hittil var behandlet i NVE's ' 
materiell. 
Hofseth kom videre inn på energiforbruket, som han , med 

bakgrunn i utredninger fra andre land, mente kunne reduseres 
uten at det gikk ut over folks levestandard. Samtidig hadde en 
reduksjon i energiforbruk betydelige positive miljøkonsekven
ser. 

Berntsen (landsstyret) minnet om at forbundet tidligere 
hadde henvendt seg til myndighetene om at atomtilsynet måtte 
styrkes med genetisk og biologisk ekspertise. 

Norderhaug (landsstyret) understreket nødvendigheten av 
en stabilisering av energiforbruket. 

KopreilCi/1 (MRNV) viste til NVE's planer om atomkraft 
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verk i Møre og Romsdal og gjorde det klart at befolkningen 
der forventet et klart standpunkt fra natur- og miljøvemhold. 

Han mente videre at det var grunnlag for å gå til motangrep 
mot de foreliggende planene ved å få fram motforestillinger til 
planene. 

Engan ( landsstyret) kom inn på bakgrunnsstrålingen, strå
lefaren fra avgasser og kjølevann og mente når man så bort fra 
uhell, at dette representerte minimale tillegg til bakgrunnsstrå
lingen. Derimot representerte behandlingen av avfallet (depo
nering) en langt større fare mente han. 

Norderhaug (landsstyret) foreslo å nedsette et utvalg for bl. 
a. å samle sammen materiell, fremskaffe motargumenter. 

Han mente videre at man burde reagere på NVE's P.R. 
kampanje. 
Generalsekretæren hevdet at dersom vi godtok alle progno
ser om materiell vekst, så ville det bli vanskelig å stanse en 
tilsvarende energiproduksjon. 

Han etterlyste statens produktkontroll, og mente at denne 
måtte vurdere energiproduksjonens virkninger så vel som det 
enkelte produkt. 

Nordahl (HaNV) viste til NU's aksjon «sløsing med natur
ressursene», og mente forbundet burde støtte mer aktivt opp 
om NU i slike aksjoner. 
Vedtak: 
Representantskapet henstiller til landsstyret å nedsette et 

utvalg med mandat å utrede: 

a) på hvilke måter energiforbruket kan reduseres, 

b) problemer i forbindelse med energiforsyning fra atomkraft

verk, bl. a. som nevnt i bilag 5 b til sak 13 på representant

skapsmøtets saksliste. 


13. Oslo-marka. Bynære skoger/rekreasjonsområder 
Østlandske Naturvernforening ønsket representantskapets syn 
på konflikten skogbruk - friluftsliv/naturvern sett ut fra pro
blemet Oslo-marka og andre by nære skoger og rekreasjonsom
råder. 

Gram (ØNV) hevdet innledningsvis at de bynære skoger 
ikke bare måtte betraktes som råstoffprodusenter for skogin
dustrien, men at de også hadde en stor velferds - rekreasjons
verdi for sine byer. 

Hvor rekreasjonsverdien oversteg «råstolfverdien» burde 
skogområdene tjene allsidige interesser hvor hensynet til fiber

produksjonen og industriell utnyttelse måtte vike for de 
rekrea tive interesser. 

Gram redegjorde deretter for de spesielle forholdene ved 
Oslo-marka og arbeidet med å sikre deler av marka som reser
vater. 

Det var først og fremst i Osloområdet konflikten mellom 
skogbruket og frilufts/naturvernhold hadde kommet frem, 
men maktet man ikke å stanse den uheldige utvikling hva 
angår tendensen til konsentrering av befolkningen i byer og 
tettsteder, ville ca. 80% av landets befolkning bo i disse områ
der om 20 år. De problemer og den løsning av disse som en 
kom fram til for Osloområdet, ville således være av stor betyd
ning for resten av landet innen ganske få år hevdet Gram. 

Skarstein (VNV) henledet oppmerksomheten på publika
sjonen «Friarealene i storkommunen Bergen - i hvilken grad 
er disse sikret for a lmenheten?» ved Rolf Bergstrand som 
behandler problemstillingen. 

Bang ( BNM) mente at dersom man skulle komme videre i 
samarbeidet skogbruk/naturvern var det nødvendig med en 
positiv forståelse fra naturvernhold for driften av våre skoger. 
Fra skogbrukshold hadde man vanskelig for å forstå at det 
skulle være til stede et motsetningsforhold. 

Han mente at slik driften var idag ble skogen best tatt vare 
på, og trodde naturvernarbeidet ikke ville være tjent med å 
skyve fra seg en stor gruppe som arbeidet for naturvern, ved å 
innta en holdning til skogbruket som var kommet fram i den 
senere tid. 

Han ga uttrykk for at det var direkte deprimerende å bli 
møtte med slike tilspissede situasjoner. 

Etter innleggene til Gram og Bang fulgte en bred debatt. 
Generalsekretæren hevdet at naturvernet var uinteressert i 

eierforholdet, men i hvordan skogen ble forvaltet. 
Han mente at ved avgjørelser i saker av irreversibel karakter 

måtte representanter for andre interessegrupper enn skog
brukets, og ikke minst de som forsvarte kommende generasjo
ner, få anledning til å uttale seg. 

Generalsekretæren trodde personlig at det ikke ville bli fred 
i debatten før det offentlige tok hand om visse deler av de 
bynære områdene. 

Han fikk tilslutning til at det burde utarbeides retningslinjer 
for forbundets syn på skogbruket. 

Olerud (ONV) mente det saken i realiteten dreide seg om 

var hvorvidt naturvernet skulle få prioritet i de bynl 
dene som etter hans mening utgjorde bare 3% av d 
tiveskogarealet. 

Krogh (na turverninspektøren) mente det ikke var 
ningsforhold mellom forstfolk faglig sett og naturv 
at det nok kunne være private skogeiere som så sa 
rent økonomisk synspunkt. 

Kapaasen (Del Norske Skogselskap) kom til sit 
skogbrukets reaksjon og hvilke opplæringsplaner 
med for de nærmeste 2-3 år. 

14. Bestenuneisene vedr. natur- og nasjonalparker 
Den 26. oktober 1967 vedtok Naturvernrådet «F 
alminnelige bestemmelser om natur- og nasjon 
Disse hadde senere vært praktisert. 

Etter landsstyrets mening burde bestemmelsene 
res. 

Landsstyrets forslag til uttalelse til Miljøvernde 
ble lest. 

Krogh (naturverninspektøren) opplyste at spørs 
nye bestemmelser var tatt opp. 

I tillegg nevnte han at man gjennom lUeN hadde 
nasjonale bestemmelser for nasjonalparker. 

Representantskapet drøftet utkastet til brev og 
synspunkter kom fram, bl. a. behovet for bufferso 
effektivt oppsyn. 
Vedtak: 
Representantskapet slutter seg til utkast til uttalelse 
verndepartementet. (Se bilag 3) 

15. NNV's deltakelse i internasjonalt samarbeiid 
a.-International Union/or cOl1servatiol1 0/ Nalure an 

Resources ( I. U. C. N.) 
Forbundet representerte Norge i I. U. C. N. SI 

om evt. fortsatt medlemskap hadde vært drøftet pi 
representantskapsmøter og det hadde vært enight 
saken opp med Miljøverndepartementet. Norgt 
vern forbund hadde ved flere anledninger kontakte 
mentet og forventet at spørsmålet ville være a1 
represen tan tskapsmø tet. 
Formannen var av den mening at medlemskape 
burde opprettholdes. Det hadde imidlertid 
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k tilslutning til at det burde utarbeides retningslinjer 
dets syn på skogbruket. 
(ONV) mente det saken i realiteten dreide seg om 

var hvorvidt naturvernet skulle få prioritet i de bynære områ
dene som etter hans mening utgjorde bare 3% av det produk
tive skogarealet. 

Krogh (naturverninspektøren) mente det ikke var et motset
ningsforhold mellom forstfolk faglig sett og naturvernet, men 
at det nok kunne være private skogeiere som så saken fra et 
rent økonomisk synspunkt. 

Kapaasen (Det Norske Skogselskap) kom til slutt inn på 
skogbrukets reaksjon og hvilke opplæringsplaner man syslet 
med for de nærmeste 2-3 år. 

14. Bestemmelsene vedr. natur- og nasjonalparker 
Den 26. oktober 1967 vedtok Naturvernrådet «Forslag til 
alminnelige bestemmelser om natur- og nasjonalparker». 
Disse hadde senere vært praktisert. 

Etter landsstyrets mening burde bestemmelsene nå revide
res. 

Landsstyrets forslag til uttalelse til Miljøverndepartmentet 
ble lest. 

Krogh (naturverninspektøren) opplyste at spørsmålet om 
nye bestemmelser var tatt opp. 

I tillegg nevnte han at man gjennom IUCN hadde fått inter
nasjonale bestemmelser for nasjonalparker. 

Representantskapet drøftet utkastet til brev og en rekke 
synspunkter kom fram, bl. a. behovet for buffersoner, og et 
effektivt oppsyn. 
Vedtak: 
Representantskapet slutter seg til utkast til uttalelse til Miljø
verndepartementet. (Se bilag 3) 

15. NNV's deltakelse i internasjonalt samarbeiid 
a.-International Union/or conservation o/Nature and Natural 

Resources (I. U. C. N) 
Forbundet representerte Norge i I. U. C. N. Spørsmålet 

om evt. fortsatt medlemskap hadde vært drøftet på tidligere 
representantskapsmøter og det hadde vært enighet om å ta 
saken opp med Miljøverndepartementet. Norges Natur
vernforbund hadde ved flere anledninger kontaktet departe
mentet og forventet at spørsmålet ville være avklart før 
representantskapsmøtet. 
Formannen var av den mening at medlemskapet fortsatt 
burde opprettholdes. Det hadde imidlertid ikke vært 

mulig å få drøftet saken med departementet (Norge var nå 

medlem av IUCN v/ Miljøverndepartementet) og forman

nen innstil te på at saken ble utsatt. 

Vedtak: Saken utsettes. 


b.-Europeisk føderasjon/or natur- og nasjonalparker 
Generalsekretæren nevnte kort et forberedende arbeid for 
en europeisk føderasjon for natur- og nasjonalparker. 
Føderasjonen ville neppe etableres før til høsten -73. 

16. Hovedlinjene for forbundets arbeid 
Ingen merknader var fremkommet og arbeidsprogrammet ble 

gjort gjeldende fram til neste representantskapsmøte. 
b.-Retningslinjer/or arbeidet 

Til retningslinjene var det kommet merknader fra Møre og 

Romsdal Naturvern. 

Formannen ønsket representantskapets syn på følgende 3 

punkter: 

l. M RNV's merknader 
Merknadene var ikke innarbeidet i de gjeldende retnings
linjene. Under forutsetning av at endringene ble godkjent 
oversendes de til program- og vedtektskomiteen for innar
beiding. 
2. Frister/or uttalelser i saker 
Formannen viste til at det av myndighetene ofte ble gitt 
korte frister for å uttale seg i saker. Hun ønsket represen
tantskapets støtte for en henvendelse til myndighetene for 
å få uttalelsesfristene forlenget. 

3. Behovet jar eget avsnitt om inlern organisasjonspraksis 

Ad. l : 

Kopreitan (M.R.N) ga bakgrunnen for endringsforslagene 

som var et forsøk på å utdype og klargjøre ut fra el økologisk 

synspunkt, behandlingen av enkeltsaker. 


Han var enig i at forslagene redigeres inn i nåværende ret
ningslinjer. 

Flere ga uttrykk for at endringsforslagene til MRNV var 
gode og burde komme med da forbundets nåværende var for 
vage. Imidlertid ble det også hevdet at MRNV gikk noe for 
langt og måtte grundig vurderes, men at de fremlagte prinsip
penevar gode. 

Fra Hofseth (0NV) ble noe om befolkningspolitikk etter
lyst. 
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Vedtak: 
MRNV's forslag til endringer oversendes, sammen med frem
komne bemerkninger, til program- og vedtektskomiteen for 
innarbeideIse i «retningslinjene». 
Ad2.· 
Vedtak: 
Representantskapet henstiller til landsstyret å rette en henven
delse til Stortinget for å få lengre uttalelsesfrister på saker som 
forelegges forbundet. 
Ad. 3 . 
Intern organisasjonspraksis 
Formannen refererte til udatert brev til landsstyret fra BNM, 
mottatt 28. april vedr. «Havets biologiske ressurser ~ fiskeri
grensespørsmålet». I brevet hette det bl. a. « ... for å sikre at 
arbeidet i NNV ~ såvel i sekretariat og landsstyret, følger en 
mer moderat linje (mindre provoserende og mer realistisk), bes 
dette innarbeidet i de fremtidige retningslinjer». 

Bang (BNM) fremholdt at det var et enstemmig styre som 
stod bak, og at årsaken var henvendelser fra medlemmer og 
ververe i vervekampanjen, som på grunnlag av presseomtale 
hadde reagert på forbundets stillingtagen i den aktuelle sak. 
(<<Havets biologiske ressurser ~ fiskerigrensespørsmålet».) 

Han ønsket avklart rent prinsipielt hvor forbundet skulle 
legge seg i arbeidet, og ga uttrykk for at han var blitt møtt med 
reaksjoner mot den provoserende linje forbundet hadde slått 
inn på, og med spørsmål om man ikke kunne fortsette med den 
tidligere mer moderate linje. 

Han ga uttrykk for at dersom forbundet ble for provose
rende så ville man ikke bli tatt alvorlig. Bang ønsket en prin
sippavgjørelse om man skulle fortsette den nåværende linje, 
eller gå tilbake til en moderat linje. 

Generalsekretæren orienterte om hvordan sekretariatet 
arbeidet og refererte til saksgangen i «Havets biologiske res
surser ~ fiskerigrensespørsmålet» i og med at BNM hadde tatt 
utgangspunkt i denne saken. 

Engan (landsstyret) oppholdt seg ved det å innta en mode
rat holdning. Han pekte på den endrede situasjon fra 60-årene 
fram til idag, og hevdet at det var Norges Naturvernforbund's 
holdning som hadde skapt denne endring i opinionen. 

Engan ga uttrykk for at det var ingen i landsstyret som ville ta 
tilbake et ord i brevet til Regjeringen av 28. februar -73. 

Eventuelle restriksjoner lagt på landsstyret ville komme til å 
lamme landsstyret og man ville ikke få noen til å sitte i styret 
hevdet han. 

Hofseth (ØNV) viste til at saken var diskutert i 0NV's styre 
som enstemmig støttet landsstyret. 

Normann-Hanssen (AANV) mente at dersom forbundet 
skulle være levedyktig måtte det være en kamporganisasjon og 
mente representantskapet måtte passe på at man ikke ble en 
tannløs organisasjon. 

Sejland (BNM) var ikke uenig med landsstyret i realitetene, 
men at det kun var ·noen formelle sider man så annerledes, og 
mente at K .. og rettferdig fordeling mellom nasjonene ... » ikke 
var en sak for forbundet å ta stilling til. Det var ikke fordelin
gen, men sikringen av ressursene som var forbundets arbeids
felt hevdet han. 

Han følte behov for intern instruks vedrørende saksbehand
ling innen landsstyret og mellom landsstyre og kretsforenin
gene. 

Bang (BNM) ba om at det ble votert over foreningens hen
stilling slik at representantskapets vedtak kunne bli meddelt 
BNM's styre. 
Votering: 
BNM's henstilling falt med 42 stemmer som støttet forbundets 
holdning og nåværende linje. 

Det anses ikke nødvendig med eget avsnitt om intern orga
nisasjonspraksis. 

Kopreitan (MRNV) henstilte til slutt om å få en skjematisk 
oversikt over landsstyrets/sekretariatets arbeidsrutine inntatt i 
«Håndbok for kretsforeningene». 

17. Norges Naturvernforbunds vedtekter 
Landsstyret fremmet følgende forslag til vedtektenes § 1, § 6 og 
§9: 
§ I Formål 
Representantskapet i 1972 anmodet landsstyret om å legge 
fram for Representantskapet i 1973 forslag til ny formålspara
graf. 

En rekke synspunkter var innhentet med tanke på å få en 
tidsmessig formålsparagraf Program- og vedtektskomiteen 
styrket med redaktør Frislid, hadde deretter sluttført arbeidet. 

Representantskapet drøftet forslaget og merknader ble 
fremlagt. 

Representanskapet vedtok med 40 stemmer for , 
som avstod følgende nye § I (formål) 

«Norges Naturvernforbund har som formål gje 
nionsdannende virksomhet å vekke forståelse t 
het og myndigheter for nødvendigheten av vern 
natur og fremsynt disponering av naturressursen 

Med natur og naturressurser menes vann, lu 
berggrunn med forekommende mineraler, are 
skap og økosystemer med alle livsformer s 
hjemme der. 

Norges Naturvernforbunds arbeid bygger på l 
grunnprinsipper, på erkjennelsen av at mennesk 
er avhengig av at naturens funksjoner, produksj 
mangfold opprettholdes, og at klodens folketall 
skrider naturens bæreevne. 

Norges Na turvernforbund vil arbeide for 
- å hindre rovdrift på naturressurser og skadev 

forbindelse med inngrep i eller påvirkning på n 
-fremme tiltak for å bøte på skader som allerec 

stått som følge av tekniske inngrep, forurensn 
rovdrift, 

-at all utnyttelse av naturressurser skal baseres 
denhets- og gjenvinningsprinsippet, 

- å verne om naturens estetiske, rekreative og v 
lige verdier, og å . sikre representative eks 
naturområder, kulturlandskap, naturforek 
arter av vekster og dyr.» 

§ 6 Landsstyret 

I brev av 8. mars d. å. ga Finnmark Naturvern uttr: 

Troms Naturvern og Finnmark Naturvern burde ta 
hver i landsstyret. 

Landsstyret, samt program- og vedtektskomitee 
uheldig å vedtektsfeste særlig distriktsrepresentasj 
vidt som vedtektene allerede tilsa mest mulig allsidi~ 
sentativ distriktsfordeling. 

Landsstyret ville imidlertid fremme forslag om å 
styremedlemmer fra 7 til 9 for på denne måten å kUl 
bedret distriktsrepresentasjon. 
§ 6, I. ledd var foreslått endret til : 

«Landsstyret består av formann og 8 øvrige st y: 
mer med personlige varamenn valgt av represent 
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ldsstyret og man ville ikke få noen til å sitte i styret 
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mnig støttet landsstyret. 
m-Hanssen (AANV) mente at dersom forbundet 
e levedyktig måtte det være en kamporganisasjon og 
resentantskapet måtte passe på at man ikke ble en 
ganisasjon. 
( BNM) var ikke uenig med landsstyret i reali tetene, 

t kun var 'noen formelle sider man så annerledes, og 
: ... og rettferdig fordeling mellom nasjonene .. ,)} ikke 
for forbundet å ta stilling til. Det var ikke fordelin
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'es ikke nødvendig med eget avsnitt om intern orga
raksis. 
an (MRNV) henstilte til slutt om å få en skjematisk 
ver landsstyrets/sekretariatets arbeidsrutine inntatt i 

for kretsforeningene». 

Naturvernforbunds vedtekter 
'et fremmet følgende forslag til vedtektenes § l , § 6 og 

'antskapet i 1972 anmodet landsstyret om å legge 
epresentantskapet i 1973 forslag til ny fomlålspara

e synspunkter var innhentet med tanke på å få en 
formålsparagraf. Program- og vedtektskomiteen 
~ redaktør Frislid, hadde deretter sluttført arbeidet. 
entantskapet drøftet forslaget og merknader ble 

Representanskapet vedtok med 40 stemmer for , 2 mot og 5 
som avstod følgende nye § I (formål) 

«Norges Naturvernforbund har som formål gjennom opi
nionsdannende virksomhet å vekke forståelse hos almen
het og myndigheter for nødvendigheten av vern om landets 
na tur og fremsyn t disponering a v naturressursene. 

Med natur og naturressurser menes vann, luft , jord og 
berggrunn med forekommende mineraler, arealer, land
skap og økosystemer med alle livsformer som hører 
hjemme der. 

Norges Naturvernforbunds arbeid bygger på økologiske 
grunnprinsipper, på erkjennelsen av at menneskets fremtid 
er avhengig av at naturens funksjoner, produksjonsevne og 
mangfold opprettholdes, og at klodens folketall ikke over
skrider naturens bæreevne. 

Norges Naturvernforbund vil arbeide for 
- å hindre rovdrift på naturressurser og skadevirkninger i 

forbindelse med inngrep i eller påvirkning på naturen, 
-fremme tiltak for å bøte på skader som allerede er opp

stått som følge av tekniske inngrep, forurensninger eller 
rovdrift, 

-at all utnyttelse av naturressurser skal baseres på uthol
denhets- og gjenvinningsprinsippet, 

- å verne om naturens estetiske, rekreative og vitenskape
lige verdier, og å sikre representative eksempler på 
naturområder, kulturlandskap, naturforekomster og 
arter av vekster og dyr.» 

§ 6 Landsstyret 
I brev av 8. mars d. å. ga Finnmark Naturvern uttrykk for at 
Troms Naturvern og Finnmark Naturvern burde få et medlem 
hver i landsstyret. 

Landsstyret, samt program- og vedtektskomiteen fant det 
uheldig å vedtektsfeste særlig distriktsrepresentasjon for så 
vidt som vedtektene allerede tilsa mest mulig allsidig og repre
sentativ distriktsfordeling. 

Landsstyret ville imidlertid fremme forslag om å øke antall 
styremedierruner fra 7 til 9 for på denne måten å kunne oppnå 
bedret distriktsrepresentasjon. 
§6, l. ledd var foreslått endret til: 

«Landsstyret består av formann og 8 øvrige styremedlem
mer med personlige varamenn valgt av representantskapet, 

mestmulig allsidig og representativt for landet.» (Endringen 
understreket. ) 

§6, 5. ledd, l. punktum var foreslått følgelig endret til : 
«Funksjonstiden for formann og styremedlemmer er 3 år, 
og slik at 3 uttrer hvert år.» 
Representantskapet vedtok endringene med 38 mot 5 stem

mer. 

§ 9 Kontingent og regnskap 
Representantskapet i 1969 vedtok å oversende landsstyret til 
vurdering et forslag «om at kontingent for medlemmer vervet 
av kretsforeningene og innbetalt direkte til disse skulle tilfalle 
vedkommende kretsforening i sin helhet første året.» 

Landsstyret behandlet saken i møte 2. oktober 1969 og fant 
å kunne gå inn for ordningen for l år. 

Senere hardenne ordningen blitt forlenget «inntil videre» av 
representantskapet. 

Landsstyret mente ordningen burde vedtektsfestes og frem
met forslag til endring av §9, l. ledd: 

«Ved nytegning av medlemmer kan kretsforeningene i sin 
helhet innkreve og beholde første års kontingent. 

Senere års kontingent innbetales direkte til forbundet 
som refunderer Y3 av denne til kretsforeningene». 

Samtidig var det foreslått følgende endringer i 5. og 6. 
ledd: 

«Før landsomfattende innsamlinger og ~-ervekampanjer 
iverksettes skal kretsforeningene orienteres. 

Før lokale innsamlinger og vervekampanjer iverksettes, 
bør saken forelegges forbundet til eventuell koordinering. 
(Endringene understreket). 
Representantskapet vedtok enstemmig endringsforslagene. 

18. NNV's standpunkt til det globale befolkningsproblemet 
Fra Natur og Ungdom hadde Norges Naturvernforbund mot
tatt brev, datert 5.januar 1973 hvor det bl. a. hette: 

«FN har endelig innsett faren ved befolkningseksplosjonen, 
oghar vedtatt at 1974 skal være The World Population Year. 

Norges Naturvernforbund kommer naturlig inn i den sam
menheng, i likhet med Naturvernåret 1970. 

Arbeidsutvalget i Natur og Ungdom foreslår med dette, 
etter vedtak på AU møte 4. januar -73, følgende: 
l.-Representantskapet orienteres om saken med det første. 
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2.- Saken bør bli tatt opp på representantskapsmøtet 1973. 
Representantskapet må ta stilling til: . 
a. NNV's standpunkt i det globale befolkningsproblemet. 

b. Hvordan NNV skal engasjere seg i «Året.» 
Killingland (NU) gaven orientering om befolkningsåret, og 
hevdet at en aktiv befolkningspolitikk med sikte på en 
nasjonal, såvel som en global stabilisering av folketallet var en 
forutsetning for å løse de miljø- og ressurs-problemer man 
stod overfor. Han mente arbeidet med en stabilisering av fol
ketallet i Norge burde kunne oppnås med informasjon og 
andre moderate virkemidler og oppfordret forbundet til å 
engasjere seg i «Året». 

Stenby (HaNV) understreket nødvendigheten av å feie for 
sin egen dør og presiserte det skjeve forholdet i ressursuttaket 
pr. individ i den rike og fattige verden. 

Hun kom også inn på til dels vidtgående tiltak for å 
begrense befolkningsveksten nasjonalt og internasjonalt. 

Berntsen (landsstyret) minnet om at Norge hadde vært fore
gangsland til å ta opp disse problemene, og mente man kunne 
forlange av myndighetene at de førte linjen videre. 

Killingland (NU) satte fram forslag til vedtak som represen
tantskapet sluttet seg til: 

a.-Landsstyret får fullmakt til å utarbeide en henstilling til de 
politiske partier fra NNV vedr. norsk befolkningspolitikk og 
Stortingsvalget 1973. 

b.-Landsstyret oppnevner eri komite som utreder spørsmålet 
om befolkningsproblematikken generelt. Komiteens inn
stilling sendes kretsforeningene til uttalelse før landsstyret 
tar stilling til sitt engasjement i «Året». 

19. Årsmelding for 1972 

Årsmeldingen ble behandlet punktvis uten merknader. 


20. Regnskap for 1972 

Revisors beretning ble lest og regnskapet behandlet uten merk

nader. 


21. Budsjett 

Normann-Hanssen (AANV) ønsket å vite hva som kunne gjø

res for å fordoble statsbidraget. 


Generalsekretæren kom inn på utviklingen av statsbidraget 

og mente man stadig måtte «henge på» myndighetene og opp
fordret kretsforeningene til å øve press på lokale stortingsre
presen tan ter. 

Det ble redegjort for budsjettet for inneværende år og for 
utkastet for kommende år som begge ble behandlet. 

22. Fastsettelse av kontingent 

Representantskapet vedtok ikke å endre de gjeldende kontin

gentsatsene. 


23. Valg 

Til tellekorps ble valgt: 

Jørvum (LV0), 
Johnsen (TNM) og 
Midteng (sekretariatet). 
a. Valg av landsstyremedlemmer med varamenn 

Følgende stilte til valg som styremedlem etter Kvam og fikk 
følgende antall stemmer: 

Foyen (VNV) I1 
Simonson (RNV) 13 
Skarstein (VNV) 18 
Hagensen (TNV) I 
Inger Lise Skarstein ble valgt for perioden 1973-76. 
Følgende stilte til valg som styremedlem etter Engan og fikk 

følgende stemmer: 
Engan (landsstyret) 39 
Moen (STNV) 3 
Hagensen (TNV) I 
Hans J. Engan ble gjenvalgt for perioden 1973-76. 
Følgende stilte til valg som 1. nye styremedlem og fikk føl

gende stemmer: 
CarlseJl (landsstyret) 17 
Eriksen (TNV) 3 
Hagensen (TNV) 12 
Killingland (NU) 10 
Følgende stilte til valg som 2. nye styremedlem og fikk føl

gende stemmer: _ 
Eriksen (TNV) 3 
Hagensen (TNV) 16 
Killingland (NU) 22 
Holby (NoNV) I 
Ved valgene 1974 foretar man loddtrekning mellom Carlsen 

og Killingland om hvem som skal tre ut. Den som b 
uttrer i 1976. 

. Følgende stilte til valg som varamann for Skarst 
følgende stemmer: 

Foyen (VNV) 8 
Simonsen (RNV) 22 
Benjaminsen (VANV) I 
Stenby (HaNV) 4 
Kopreitan (MRNV) 4 
Hagensen (TNV) 2 
Bugge (FNV) I 
Simonsen ble valgt for perioden 1973-76. 
Følgende stilte til valg som varamann for Eng, 

følgende stemmer: 
Benjaminsen (V ANV) 2 
Roseth (ONV) 3 
Kopreitan (MRNV) I 
Moen (STNV) 17 
Schei (NTNV)) 9 
Hagensen (TNV) 9 
Stenby (HaNV) I 
Ivar Moen ble valgt for perioden 1973-76. 
Følgende stilte til valg som varamann for Carls" 

følgende stemmer: 
Hagensen (TNV) 28 
Holby (NoNV) 9 
Bugge (FNV) 5 
Følgende stilte til valg som varamann for KilliJ 

fikk følgende stemmer: 
Tvedt (NU) 12 
Holby (NoNV) 9 
Bugge (FNV) 7 
Kopreitan (MRNV) Il 
Stenby (HaNV) I 
Funksjonstiden for Torleif Hagensen og Knut Ar, 

som for tilhørende styremedlem. 
Carlsen var varamann for Magnar Norderhaug 

resterende periode av Carlsens funksjonstid stilte t 

fikk følgende stemmer : 
Benjaminsen (VANV) 13 
Kopreitan (MRNV) 24 
Holby (NoNV) I 
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gene 1974 foretar man loddtrekning mellom Carlsen 

og Killingland om hvem som skal tre ut. Den som blir sittende 
uttrer i 1976. 

Følgende stilte til valg som varamann for Skarstein og fikk 
følgende stemmer: 

Foyen (VNV) 8 
Simonsen (RNV) 22 
Benjaminsen (VANV) I 
Stenby (HaNV) 4 
Kopreitan (MRNV) 4 
Hagensen (fNV) 2 
Bugge (FNV) I 
Simonsen ble valgt for perioden 1973- 76. 
Følgende stilte til valg som varamann for Engan og fikk 

følgende stemmer: 
Benjaminsen (VANV) 2 
Roseth (ONV) 3 
Kopreitan (MRNV) I 
Moen (STNV) 17 
Schei (NTNV) 9 
Hagensen (fNV) 9 
Stenby (HaNV) I 
Ivar Moen ble valgt for perioden 1973-76. 
Følgende stilte til valg som varamann for Carlsen og fikk 

følgende stemmer: 
Hagensen (fNV) 28 
Holby (NoNV) 9 
Bugge (FNV) 5 
Følgende stilte til valg som varamann for Killingland og 

fikk følgende stemmer: 
Tvedt (NU) 12 
Holby (NoNV) 9 
Bugge (FNV) 7 
Kopreitan (MRNV) Il 
Stenby (HaNV) l 
Funksjonstiden for Torleif Hagensen og Knut Are Tvedt er 

som for tilhørende styremedlem. 
Carlsen var varamann for Magnar Norderhaug. For den 

resterende periode av Carlsens funksjonstid stilte til valg og 
fikk følgende stemmer: 

Benjaminsen (VANV) 13 
Kopreitan (MRNV) 24 
Holby (NoNV) I 

Kåre Kopreitan ble valgt for perioden 1973-75. 
Erik Schilbred, varamann for Oddlaug Brunvoll , hadde 

bedt seg fritatt for vervet det siste året p. g. a. studier. 
Følgendestilte til valg med tilhørende resultat: 
Benjaminsen (VA NV) 16 
Johnsen (TNT) 
Rørtveit (fNM)'! 6 
Omvalg Benjaminsen 13 
Rørtveit 20 
Sigvall Rørtveit ble valgt for perioden 1973-774. 

b. VaLg av valgkomite 
Følgende stilte til valg: 

Lohne(0NV) 
Kvam (VNV) 
Michaelsen (NoNV) 
Vik (0NV) 
Homburg (NoNV) 
Kveberg (ONV) 
Odd Lohne, Anders Kvam og Ragnar Vik ble valgt. 

c. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse: 
Statsaut. revisor Henning Ziesler ble gjenvalgt med uendret 
god tgjørelse. 

24. Uttalelser 
Følgende uttalelser ble opplest og vedtatt: Til de politiske 
partiers stortingsgrupper, ad verneplanen for vassdrag. 
Til Miljøverndepartementet, vedr. Steinslandsvassdraget 

Stølsheimen. (Se vedlegg nr. 2) 
Til Regjeringen, vedr. norske oljeressurser. (Se vedlegg nr. 3) 

25. Fastsettelse av tid og sted for neste representantskapsmøte 
Innbydelse ble fremmet fra HaNV, MRNV, VNV og AANV. 
Vedtak: Saken overlates landsstyret. 

Formannen takket alle representantene for saklig debatt og 
for nyttige synspunkter som var kommet fram. 

Hun ønsket de nye styremedlemmene velkommen og 
erklærte representantskapsmøtet for hevet. 

Jens Gram 
Trond Svensson 
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Sørgelig ..... . 
men minutstillingen 

«SIRKELEN» 

blekner i vår 
fargeløse trykk! 

Vi kan bare forsikre at 
illustrasjonen til venstre, 
som er i sterkt redusert 
målestokk viser 1/16 av 
utstillingen, er den mest 
fargerike, lettfatterlige og 
dekorative innføring i 
økologi og naturvern
problemer som noen gang 
er utgitt i Norge! 
Utstillingen består av 
fire plakater i format 
62x89 cm, hver av dem 
inndelt i fire felter - altså 
tilsammen 16 mini-mini
plakater. 
Utstillingen vil bl.a. egne 
seg for skoler, biblioteker, 
museer, orgamsasJoner o.s.v. 

PRIS. KR. 45.

«Sirkelen» er utgitt i sam
arbeid med Nordisk 
utstillingsråd for 
vandreu tstillinger. 
(Bruk gjerne bestillings
kupongen på siste side). 

ULV 

U lvens skjebne i Norden gir et klassisk 

bilde av hvordan en dyreart utryd
des. Den illustrerer også hvor kortsiktig 
og langsomt forva ltningsapparatet reage
rer i slike situasjoner. 

Som art kan ulven idag regnes som ut
ryddet i Norge og Sverige. Den siste livs
kraftige fraksjonen i Norden har sin ek
sistens i Finland, der J5-20 individer an
tagelig fortsatt eksisterte i J972. Typisk 
for situasjonen er at ulven nettopp der er 
utsatt for etterstrebeIse, og bare i seson
gen 1972/73 ble ca. halvparten av den fin
ske ulvestammen (9 individer) skutt. 
Noen nevneverdig tilførsel av ulv fra Sov
jetunionen er det neppe grunn til å regne 
med. 

I øyeblikket er det følgelig mest rea
listisk å regne med at den nordiske ulven i 
løpet av de kommende få år vil bli helt 
utryddet, - i vill tilstand . 

Hva kar 
sjon? 

For å 
dannet 
World \ 
land, Sv 
egen uh 
sies å ha 
- Bidra 

til at 
Nord 

- Sikre 
besta! 

- Bidra 
ven s( 
natur-

Ulven i f 
Idag kar 
mange l 
skap son 

MAGNAR NORDERHAUG repr" 
naturvernorKonisasjonene og World 
Rått sammen om. Han presenterer lu ~ 
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ULV 

V vens skjebne i Norden gir et klassisk 

bilde av hvordan en dyreart utryd
des. Den illustrerer også hvor kortsiktig 
og langsomt forvaltningsapparatet reage
rer i slike situasjoner. 

Som art kan ulven idag regnes som ut
ryddet i Norge og Sverige. Den siste livs
kraftige fraksjonen i Norden har sin ek
sistens i Finland , der 15-20 individer an
tagelig fortsatt eksisterte i 1972. Typisk 
for situasjonen er at ulven nettopp der er 
utsa tt for etterstrebeise, og bare i seson
gen 1972/73 ble ca. halvparten av den fin
ske ulvestammen (9 individer) skutt. 
Noen nevneverdig tilførsel av ulv fra Sov
jetunionen er det neppe grunn til å regne 
med. 

l øyeblikket er det følgelig mest rea
listisk å regne med at den nordiske ulven i 
løpet av de konunende få år vil bli helt 
utryddet , - i vill tilstand. 

MAGNAR NORDERHAUG represenlerer Norges Naturvernforbund i «Prosjekt Ulv», som 

naturvernorRanisasionene og World Wildlife Found-avdelingene i Finland, NorRe og Sverige har 


~ gåll sammen 0111. Han presenterer her det arbeid som hillil er gjort i aksjonen.
~ ~ 


Hva kan gjøres i en slik ekstrem situa
sjon? 

For å vurdere dette spørsmål nærmere, 
dannet naturvernorganisasjonene og 
World Wildlife Fund-avdelingene i Fin
land, Sverige og Norge i mars 1973 en 
egen ulvegruppe. Gruppens arbeid kan 
sies å ha følgende siktemål : 
-Bidra, i den utstrekning det er mulig, 

til at ulven overlever i vill tilstand i 
Norden. 

- Sikre den nordiske ulven i form aven 
bestand i fangenskap. 

- Bidra til større almen forståelse for ul
ven som art, og dens økologiske rolle i 
naturen. 

Ulven i fangenskap 
Idag kan man regne med at det fins vel så 
mange levende nordiske ulver i fangen
skapsom i vill tilstand. I første halvdel av 

1973 fantes det således 19 renrasede nor
diske ulver i fangenskap. Flertallet av 
disse hadde tilhold i svenske dyreparker. 
For disse er det nå utarbeidet en for
holdsvis detaljert stambok. 

Muligheten for å bevare den nordiske 
ulven i fangenskap må antagelig idag reg
nes som betydelig bedre enn i vill tilstand. 
Ulven formerer seg under gode forhold 
villig i dyreparker, og mange kull skal det 
ikke til før bestanden er flerdoblet. Utfra 
den nåværende stanunen i fangenskap er 
det således teoretisk tenkbart å få en 
stamme på 40-50 individer i løpet av 2-3 
år. 

[ arbeidet 
med å etablere en stamme i fangenskap 
vil det bli tatt sikte på å spre ulver til eg
nede tilholdssteder (dyreparker m. v.) i 
såvel Sverige som Finland og Norge. .. 
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Hensikten med dette kan sies å være to

sidig : 

- dels sikre livskraftige småstammer på 


flere hold, for å gardere seg mot a t ka
tastrofer, sykdom etc. rammer hele 
stammen, 

- dels bidra til at en større del av almen
heten får anledning til å stifte bekjent
skap med denne dyrearten. 

Vurderinger med henblikk på å finne et 
egnet «ulvesentrum» i Norge er for tiden 
under u tred ning. 

Stadium 2 
Det første stadium i dette arbeidet kan 
sies å være en innsats for å redde den nor
diske ulven som art og som genetisk res
surs. Stadium 2 vil sannsynligvis på 
lengre sikt bli en videreføring av dette til 
en ny fase: Etablering av større inngjer
dede områder der deler av ulvestammen 
kan leve i halvvill tilstand og delvis li v
nære seg selv. Delte vil være et langsik tig 
mål og innebære betydelige problemer av 
såvel praktisk som økonomisk art. Også 
dette kan sies å ha en rent almen inter
esse. Erfaringer fra Canada viser nemlig 
at slike prosjekter lar seg kombinere med 
en viss a lmen/ rekreasjonsmessig utnyt
telse som bidrar til større forståelse for 
dette fascinerende og misforståtte dyret. 

Bakvei ti I utsetting? 
Selv om arbeidet kan" sees som en innsats 
utfra prinsippet om at ingen dyreart bør 
utryddes i vi ll tilstand, er det uriktig å 
urealistisk å slutte at utsetting av ulv vil 
bli en automatisk følge av det arbeidet 
som nå er kommet i gang. Så langsiktige 
vurderinger er idag uten praktisk betyd
ning. Hensikten nå er utelukkende å sikre 
arten fra total utslettelse i Norden. D e 

praktiske, politiske og følelsesmessige 
problemer som knytter seg til re-intro
duksjon av ulven i Norden, er så store og 
vanskelige at det tjener liten hensikt å 
fantasere over dette idag. 

Behandlingen av truede dyrearter 
Sikring aven art mot total utryddelse ved 
å bevare den i fangenskap, er det siste, og 
hell ekstreme virkemiddel man na tur
vernmessig råder over. Det turde være 
innlysende at slike virkemid ler er kost
bare, risikobetonte og på ingen måle den 
riktige i forvaltningen av dyrearter. H ver 
gang el slikt prosjekt settes i gang for å 
redde en av verdens truede dyrearter (2-3 
arter/ raser utryddes gjennomsnittlig i 
året) er det et bevis på at mennesket på ny 
er i ferd med å spille forva ltningsmessig 
falitt. Gang på gang, med art etter art, 
går det galt fordi vi ikke i tide 
- forutser forløpet av negative bestands

prosesser, 
-klarlegger hvi lke faktorer som forår

saker utryddelsesprosessen, 
-iverksetter de forvaltningsmessige til

tak som er økologisk nødvendig, før 
det er for sent. 
En grunnleggende forutsetning for å 

unngå slike situasjoner som den ulven nå 
befinner seg i, er å innføre en kategori : 
TRUEDE DYREARTER, analogt med 
(~aktbare a rter», og erkjenne at slike ar
ter helt systematisk krever en administra
sjon ogforvaltning som er vesensforskjellig 
fra de arter som er jaktbare eller ikke be
finner seg ifaresonen. 

Forståelsen for dette er ennå liten i så
vel Norge som i resten av Norden. Men 
ulvens tragiske historie turde kanskje ha 
noeå bidra med, når det gjelder å rette på 
dette. ~ 

HVA KAN VI 

LÆRE AV 

SVENSK 

NATURVERN? 


AV 
FRILUFTS- OG NATURVERN
KONSULENT 
LARS VEUM 

Som følge av et mindre reisestipend 
fikk jeg anledning til å foreta en 

studiereise til Syd-Sverige nå i som
mer. Formålet var å få et inntrykk av 
hvordan det offentlige naturvernarbeidet 
er lagt opp på fylkesplanet. Jeg fikk sær
lig anledning til å studere Gøteborg og 
Bohus og M almøhus lan . 

Skal man sammenligne forholdene fin
ner man fort ul at vi står omtrent der 
hvor svenskene startet rundt 1965-67. 
Den administrative organisering er noe 
forskjellig, men en merker størst forskjell 
hva angår ansvarsfordelingen mellom 
stats- og fylkesplanet. 

Grunnlaget for effektivt arbeide med 
naturvern ligger i et lovverk som kan 
binde a realutnyttelse til juridisk holdbare 

begreper. Når det gjelder naturvern h ar 
man i Sverige sin naturvårdslag som har 
mange likhetspunkter med vår lov. Lo
ven har fø lgende verneformål: 
Nasjonalpa rker. 
N aturreservater. 
N aturminne. 

Landskapsskydd (landskapsvern). 

Strandskydd (300 meters byggeforbud 
mot sjø , innsjø og vassdrag). 
D et som skiller loven fra vår norske lov 
av 1971 er særlig fø lgende forhold: 
I. 	NaturreservCltbegrepet er videre defi

nert i Sverige enn hos oss. Den norske 
loven setter kla re kriterier om urø rt , 
eller ti lnænnet urørt natur, spesiell 
naturtype elLer vitenskapelige og pe
dagogiske verneverdier inn som sen
trale begreper. Det medfører a t det 
må legges strenge avgrensingskriterier 
til grunn , og områdene vil ofte bli 
mindre «flekkem som neppe kan kart 
testes på vanlig brukte turistkart. 
I Sverige har man også tatt inn fonnu
leringen «eller emedan området ar av 
viisentlig bet ydelse for almiinhetens fri
fujis/iv». I tillegg er det bestemmelser 
som gir mulighet til å anordne veier, 
parkeringsplasser, stier , teltplasser , 
badeplasser, m . m . som har til hensikt 
å tilgodese «andamålet med na turre
servatbildningem,. 
Som det v il gå frem av dette vil man i 
Sverige kunne legge ul betydelig 
"større om råder som naturreservat. Et 
reservat kan f. eks. inneholde områder 
for rene friluftsfonnål med badeplas 
ser etc., rene naturvitenskapelige fore
komster, kulturlandskap med igang
værende jordbruksdrift o. s. v. Jeg 
fikk a nledning til m . a . å se Kloveron 
naturreservat utenfor Marstrand som 
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LÆRE AV 
SVENSK 
NATURVERN? 

AV 
FRILUFfS- OG NATURVERN
KONSULENT 
LARS VEUM 

Som følge av et mindre reisestipend 
fikk jeg anledning til å foreta en 

studiereise til Syd-Sverige nå i som
mer. Formålet var å få et inntrykk av 
hvordan det offentlige naturvernarbeidet 
er lagt opp på fylkesplanet. Jeg fikk sær
lig anledning til å studere Gøteborg og 
Bohus og Malmøhus lan. 

Skal man sammenligne forholdene fin
ner man fort ut at vi står omtrent der 
hvor svenskene startet rundt 1965-67. 
Den administrative organisering er noe 
forskjellig, men en merker størst forskjell 
hva angår ansvarsfordelingen mellom 
stats- og fylkesplanet. 

Grunnlaget for effektivt arbeide med 
naturvern ligger i et lovverk som kan 
binde arealutnyttelse til juridisk holdbare 

begreper. Når det gjelder naturvern har 
man i Sverige sin naturvårdslag som har 
mange likhetspunkter med vår lov. Lo
ven har følgende vernefolmål : 
Nasjonalparker. 
Naturreservater. 
Natmminne. 

Landskapsskydd (landskapsvern). 

Strandskydd (300 meters byggeforbud 
mot sjø, innsjø og vassdrag). 
Det som skiller loven fra vår norske lov 
av 1971 er særlig følgende forhold: 
l. 	Naturreservatbegrepet er videre defi

nert i Sverige enn hos oss. Den norske 
loven setter klare kriterier om urørt, 
eller tilnærmet urørt natur, spesiell 
naturtype eller vitenskapelige og pe
dagogiske verneverdier inn som sen
trale begreper. Det medfører at det 
må legges strenge avgrensingskriterier 
til grunn, og områdene vil ofte bli 
mindre «flekker» som neppe kan kart
festes på vanlig brukte turistkart. 
I Sverige har man også tatt inn formu
leringen «eller emedan området ar av 
vasentfig bet ydelse for almanhetens ji-i
luftsliv». I tillegg er det bestemmelser 
som gir mulighet til å anordne veier, 
parkeringsplasser, stier, teltplasser, 
badeplasser, m. m. som har til hensikt 
å tilgodese «andamålet med naturre
servatbildningen». 
Som det vil gå frem av dette vil man i 
Sverige kunne legge ut betydelig 
·større områder som naturreservat. Et 
reservat kan f. eks. inneholde områder 
for rene friluftsformål med badeplas
ser etc., rene naturvitenskapelige fore
komster, kulturlandskap med igang
værende jordbruksdrift o. s. v. Jeg 
fikk anledning til m. a. å se Kloverol1 
naturreservat utenfor Marstrand som 

er en større øy med mye av interesse 
for naturvernet , samtidig som den er 
av største betydning for friluftsliv. 
Det ble lagt avgjørende vekt på at 
man gjennom reservat begrepet kunne 
tilpasse bestemmelsene til de lokale 
forhold, samt at en kunne dirigere tra
fikken på de steder der dette er øn
skelig. 
Her i Norge blir det årlig sikret store 
områder for friluftsliv. Hos oss betyr 
dette at eiendomsretten overføres til 
staten eller kommuner. Arealene blir 
ikke bundet opp i juridiske sikrings
former som virkelig sikrer områdene 
for fremtiden. Det er også tilfeldig om 
områdene blir merket og vedlikeholdt 
på en måte som almenheten er tjent 
med. I Sverige blir ingen arealer kjøpt 
for frilufts- eller naturvernformål uten 
at de får reservatstatus. 
Landskapsvernbegrepet regner man i 
Sverige som en lite anvendelig fonn, 
idet dette kun kan brukes for næm1ere 
angitt forbud som f. eks. hogstforbud 
og lignende. Man regner derfor med 
at det bare passer for større landskap 
hvor det ikke. er behov for nærmere 
regulering av ferdsel m. m. 

2. 	 Et annet spørsmål som opptok sven
skene var større inngrep i landskapet 
som f. eks. grustekt. Gurstekt som 
ikke er til husbehov må meldes til 
liinsstyrelsen hvor det blir forlangt 
fremlagt en «tiiktplan». Planen ·må 
gjøre rede for grusuttekten samt hvor
dan landskapet skal pusses opp etter 
en nærmere angitt periode. Til vanlig 
blir det krevd en sikkerhet på f. eks. 10 
øre/m 3 som skal garantere at området 
blir pusset opp i samsvar med den 
fremlagte plan. 

Her i Norge har vi § 2 i naturvernlo
ven som kunne brukes på grustekt og 
lignende landskapsinngrep, men 
denne har ennå ikke blitt satt i kraft. 

3. 	 Det ble lagt stor vekt på praktisk 
skjøtsel av områder som har interesse 
for naturvern og friluftsliv. De prak
tiske arbeider ble ledet av Skogstyrel
sen og Domanverket. Et interessant 
trekk var bruken av sysselsettingsmid
ler til praktiske naturverntiltak. Årlig 
blir det brukt ca. 25 mill. kroner til 
slike tiltak. 
Skal jeg prøve å trekke en konklusjon 
av de inntrykk som en kort studiereise 
gav, vil det måtte bli følgende: 

J. 	 Etter min mening bør vi endre natur
vernloven slik at det blir mulig å 
trekke områder for friluftsliv inn i 
naturreservatbegrepet. Den sven
ske lovtekst kan med fordel kopie
res. 

2. 	§ 2 i vår naturvernlov bør endres 
slik at den kan settes ut i livet sna
rest. Det er i høyeste grad nødvendig 
å få meldeplikt hva angår landskaps
inngrep som veier, gr·ustekt, m. m. 

3. 	 Bemanningen på fylkesplanet må 
styrkes og myndigheten til å frede 
områder bør delegeres til fylkes
nivå. (Med unntak av nasjonalpar
ker.) 

4. 	 Det må organiseres disponibel ut
redningskapasitet ved våre univer
siteter og høgskoler som kan stå til 
disposisjon for utredning av natur

.vernspørsmål. 
5. 	Strandplanloven bør overføres til 

Miljøverndepartementets planav
deling, hvor den naturlig r.0rer 
hjemme. ~ 
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THOR LARSEN 

NATURVERNET 
PÅ OFFENSIVEN? 
FOlo: Tho r Larsen 

PÅ DEFENSIVEN ELLER 


N atur- og miljøvern synes ikke å ha 
den samme appell som tidligere. Til 

tross for naturvernår og spontanaksjo
ner, massemediainformasjon og interna
sjonale gigantkonferanser, politiske valg
program og verneplaner - det er som om 
all innsatsen likevel bare gir begrensede 
resultater. Nå er det som om selve natur
og miljøvernbevegelsen er i ferd med å 
dempes. I Skandinavia syntes den å nå et 
foreløpig høydepunkt med naturvernåret 
1970 og tiden frem til Stockholmskonfer
ansen i fjor. Siden har ikke interessen 
vært så overveldende. 

Dersom vi ser oss omkring finner vi 
mange eksempler på manglende oppslut
ning og sviktende innsats. Dagens spon
tanaksjoner mangler den tidligere slag
kraft. De tverrpolitiske gruppene som ar
beidet for generalistsyn og andre verdi
normer er vesentlig svekket. Mange av 
dem;opererer med små medlemstall, enda 
færre aktive og dårlig økonomi. De har 
tidsskrifter som ved første øyekast vidner 
om en viss aktivitet, men som ved nær
mere gransking viser seg nærmest å være 
henvendelser til meningsfeller. Dermed 
fremstår disse tidligere så viktige organi
sasjonene som foreninger til egen selv
oppholdelse. Deres virksomhet får et 
noe nostalgisk preg. Vi finner mange 
andre eksempler på en svekket naturvern
innsats. Mangelen på reaksjoner etter 
den noe stemoderlige behandlingen av 
verneplanen for vassdrag er symptoma
tisk. Forventningene var så store, og re

sultatet lå så langt fra hva man i natur
vernkretser hadde håpet på. Men hvor 
ble det av de massive protestene? I dag 
står vi midt oppe i utviklingen aven gi
gantisk oljeindustri på kontinentalsokke
len. Hvor er innsatsen for en forsiktig 
langtidsdisponering av disse lagerressur
sene? Hvordan stiller vi oss til fiskeri
grensespørsmål og norske fiskeriinteres
ser? Hva er vår holdning til havforuren
singer, industrietablering og kjernekraft
verk? I juni i år hadde den internasjonale 
hvalfangskommisjonen møte i London, 
og Stockholmskonferansens forslag om 
et tiårs moratorium på hvalfangst ble be
handlet på nytt. På forhånd forelå inn
trengende utenlandske henstillinger til 
norske organisasjoner og enkeltpersoner 
om å bearbeide norske myndigheter for 
moratorieforslaget. Men innsatsen var 
umerkelig. 

Det er riktig nok at det protesteres. 
Men protestene er så svake, og de arter 
seg altfor ofte som meningsytringer in
nenfor en snever krets av personer som 
allerede er overbevist. Det oppnår vi intet 
med. Men publikum synes å ha gått trett 
av dommedagsprofetier og varsler om en 
dyster fremtid. Kanskje er hverdagens 
problemer tross alt så meget nærmere og 
mer konkrete enn kommende generasjo
ners plager. Kanskje er frafallet blant de 
unge aksjonistene så stort fordi de føler 
at protestene ikke nytter. Kanskje ble de 
skuffet over myndighetenes og de poli
tiske organers lemfeldighet når det ble 
spørsmål om handling. Kanskje oppda
get de at det å slåss mot et system krever 
at man må «melde seg ut» av samfunnet 
og i stedet leve sitt liv på egne premisser. 

Dersom naturvernarbeidet skal bære 
frukter er det en betingelse at innsatsen er 
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r ELLER 


N atur- og miljøvern synes ikke å ha 
den samme appell som tidligere. Til 

tross for naturvernår og spontanaksjo
ner, massemediainfonnasjon og interna
sjonale gigantkonferanser, politiske valg
program og verneplaner - det er som om 
all innsatsen likevel bare gir begrensede 
resultater. Nå er det som om selve natur
og miljøvernbevegelsen er i ferd med å 
dempes. I Skandinavia syntes den å nå et 
foreløpig høydepunkt med naturvernåret 
1970 og tiden frem til Stockholmskonfer
ansen i fjor. Siden har ikke interessen 
vært så overveldende. 

Dersom vi ser oss omkring finner vi 
mange eksempler på manglende oppslut
ning og sviktende innsats. Dagens spon
tanaksjoner mangler den tidligere slag
kraft. De tverrpolitiske gruppene som ar
beidet for generalistsyn og andre verdi
nOImer er vesentlig svekket. Mange av 
dem:opererer med små medlemstall , enda 
færre aktive og dårlig økonomi. De har 
tidsskrifter som ved første øyekast vidner 
om en viss aktivitet, men som ved nær
mere gransking viser seg nærmest å være 
henvendelser til meningsfeller. Dermed 
fremstår disse tidligere så viktige organi
sasjonene som foreninger til egen selv
o ppholdelse. Deres virksomhet får et 
noe nostalgisk preg. Vi finner mange 
andre eksempler på en svekket naturvern
innsats. Mangelen på reaksjoner etter 
den noe stemoderlige behandlingen av 
verneplanen for vassdrag er symptoma
tisk. Forventningene var så store, og re

sulta tet lå så langt fra hva man i natur
vernkretser hadde håpet på. Men hvor 
ble det av de massive protestene? I dag 
står vi midt oppe i utviklingen aven gi
gantisk oljeindustri på kontinentalsokke
len. Hvor er innsatsen for en forsiktig 
langtidsdisponering av disse lagerressur
sene? Hvordan stiller vi oss til fiskeri
grensespørsmål og norske fiskeriinteres
ser? Hva er vår holdning til havforuren
singer, industrietablering og kjernekraft
verk? I juni i år hadde den internasjonale 
hvalfangskommisjonen møte i London, 
og Stockholmskonferansens forslag om 
et tiårs moratorium på hvalfangst ble be
handlet på nytt. På forhånd forelå inn
trengende utenlandske hens tillinger til 
norske organisasjoner og enkeltpersoner 
om å bearbeide norske myndigheter for 
moratorieforslaget. Men innsatsen var 
umerkelig. 

Det er riktig nok at det protesteres. 
Men protestene er så svake, og de arter 
seg altfor ofte som meningsytringer in
nenfor en snever krets av personer som 
allerede er overbevist. Det oppnår vi intet 
med. Men publikum synes å ha gått trett 
av dommedagsprofetier og varsler om en 
dyster fremtid. Kanskje er hverdagens 
problemer tross alt så meget nærmere og 
mer konkrete enn kommende generasjo
ners plager. Kanskje er frafallet blant de 
unge aksjonistene så stort fordi de føler 
at protestene ikke nytter. Kanskje ble de 
skuffet over myndighetenes og de poli
tiske organers lemfeldighet når det ble 
spørsmål om handling. Kanskje oppda
get de at det å slåss mot et system krever 
at man må «melde seg ut» av samfunnet 
og i stedet leve sitt liv på egne premisser. 

Dersom naturvernarbeidet skal bære 
frukter er det en betingelse at innsatsen er 

meningsfylt for dem som arbeider med 
sakene. De må kunne se resultatene av 
sitt arbeid. For deltagerne i spontanak
sjoner og demonstrasjoner blir behovet 
delvis tilfredsstilt ved en sterk følelse av 
samhørighet og av å løfte i flokk . Men i 
slike protestaksjo ner, som sjelden kan 
presentere forslag om alternative veter å 
gå, melder avmakten seg lett når samfun
net slår tilbake med trusler om arbeidsle
dighet og stagnasjon, og nå r befolknin
gen protesterer mot overfonnynderi fra 
en elite som ikke kjenner hverdagens pro
blemer på kroppen. Dette er det vanlige 
mønsteret i na tur- og miljøvernarbeidet : 
Protestaksjon og innsa ts - samfunnets 
reaksjon - SKuffelse og bitterhet hos ak
sjonistene. 

Nå må vi minne om at det er en verden 
av forskjell mellom tidligere tiders natur
fredningsarbeid og vår tids natur- og mil
jøverninnsats. I dag dreier det seg om al
ternativer til industripolitikk, sentralise
ring og tradisjonelle vekstprinsipper, og 
anderledes prak tisk politikk. M ulighet
ene for å bidra med noe på dette feltet 
fordrer en veldig tverrfaglig og politisk 
innsikt. Fordi oppgavene er så mange og 
overveldende får arbeidet ofte preg av å 
være defensivt - som en kamp fra skanse 
til skanse, i et forgjeves forsøk på å stanse 
en utvikling hvor beslutningene er tatt på 
forhånd. Dersom vi f. eks. kikker i 
«Norsk Natur» nr. 2, 73, finner vi under 
«Melding om virksomheten i 1972» om
talt 43 mer eller mindre omfattende sa
ker. f mer enn halvparten av disse har 
NNV måttet spille en defensiv rolle, ved å 
protestere mot vedtak eller forslag fattet 
på annet hold. Dette omfatter bl. a. 
mange av de større merkesaker. Bare Y4 
av sakene kan karakteriseres som offen

sive, de øvrige har vært av utredende eller 
mer nøytral art. 

Det vi i virkeligheten trenger er et oj~ 
/ensivt naturvern. f forsøkene på å skape 
et offensivt naturvern vil NNV måtte stå 
sentralt. Mange av de tverrfaglige, tverr
politiske spontangrupperingene vinner 
ikke lenger gehør,. mens NNV som en 
ideell organisasjon med mer enn 30 000 
medlemmer, fremstår som en reell press
organisasjon. Mulighetene for en offen
siv innsa ts er stor. Det kan legges større 
vekt på forberedelse og tilretteleggelse av 
aktuelle verneprogrammer - før sentrale 
myndigheter griper fatt i saken og stiller 
oss overfor et/ail accompli. Vi kan utar
beide analyser av samfunnsmodeller, og 
definere alternative vekst kriterier. Vi kan 
søke å skaffe oss bedre grunnlag for å for
stå desentraliseringsproblemene. Vi kan 
satse på undervisning på alle trinn, og på 
flitt igere bruk av massemedia. Vi kan 
stille oss kritiske til eksisterende politiske 
programmer, og foreslå andre løsninger. 
NNV burde kanskje skjele til organisa
sjoner som Club o/Rome og Friends ollhe 
Earth , som driver en klart offensiv natur
og miljøvernpolitikk. NNV har en fordel 
ved at det arbeider etter samfunnets spil
leregler. Denned holdes visse dører åpne, 
som nå står i ferd med å lukkes for andre 
pressgrupper. 

Dersom det lar seg gjøre å arbeide et
ter et mer offensivt mønster innenfor 
NNV, vil meget være oppnådd. Det kan 
være mulig å stanse resignasjonen og fra
fallet som nå synes stadig å bre seg. Det 
vil kunne mane til innsats fra medlemmer 
og andre som ønsker å gjøre en innsats 
for naturvernsaken - og som ikke sparer 
seg når de ser at det gir resulta ter. 

ff 
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ØKOLOGI 
MILJØFOR
STYRRELSER 
OG 
NATURVERN 
AV 
ØYSTEIN DAHLE 

H va er egentlig miljøforstyrrelser? 
H vor omfattende og gjennomgri

pende er de, hvilke risikoelementer repre
senterer de, hvordan tar vi stilling til om 
vår økonomisk/materielle velstandsut
vikling er i utakt og ubalanse med natu
rens sinnrike systemer? Hvordan define
rer vi vår planleggingshorisont? Eller 
kort sagt: Hvordan forbereder vi oss på 
fremtiden? 

Et av de sentrale, ja vel det mest sen
trale begrep i vår teknologiske samfunns
mekanisme, er energitilførselen. Den 
økonomiske utviklingsprosess er i virke
ligheten en prosess som består i å utnytte 
mer energi for å øke produktiviteten av 
den menneskelige arbeidskraft. Og energi 
kan kanskje brukes mer effektivt enn 
idag, men aldri resirkuleres. I disse dager 
står amerikanerne midt oppe i hva avi
sene kaller en energi-krise, det økende be
hov overstiger verdens rikeste lands evner 
til å tilfredsstille. Den 17. april skriver 
New York Times på lederplass: Hoved
punktene for å løse energiproblematik
ken er følgende: 

• Sterk økning i import av olje og 
naturgass 
• Prisøkning på alle energiformer 
• Teknologisk effektivitetsforbed
ring i energifremstillingen 
• Massiv forskningsinnsats for å 
utvikle energialternativer 
• Frivillig eller tvungen reduksjon 
i forbrukernes behov 

Og så det vesentlige: Disse punktene er 
ikke likeverdige alternativer hvorav et 
kan velges, alle må gjennomføres for å 
gjenvinne kontrollen over de galoppe
rende energibehov. Frivillig reduksjon i 
forbrukers behov? Her er det ikke nok å 
slå av lyset i rom som ikke brukes. Frivil
lig reduksjon? Er det mulig i et samfunn 
som ikke engang makter å overtale folk 
til å kontrollere den desiqert betydeligste 
luftforurensing av lokal art, nemlig siga
rettrøkingen. Er det fremtiden vi titter 
inn i? 

Mange hevder at fremtiden er skjult og 
er lykkelige for det. Dette at fremtiden er 
skjult er imidlertid bare delvis riktig. En 
hel serie rene naturvitenskapelige hendel
ser kan forutsies med minutiøs nøyaktig
het. Prognoser av stadig økende kom
pleksitet gir resultater med forbausende 
overensstemmelse med virkeligheten et
ter hvert som den overtar. Hvorfor? Jo, 
fordi vår forståelse og vår evne til å hånd
tere enorme datamengder gir oss uanede 
muligheter til å sortere sannsynligheter 
og kanskje vurdere fremtidseffekter av 
beslutninger som samfunnet gjør idag. 
Her begynner vi å bevege oss inn på frem
tidsforskningens område, her begynner vi 
å snakke om matematiske modeller. Det 
er vel nå ganske klart at jeg er i ferd med å 
pense meg inn på den meget omdisku
terte modellanalysen av globalutviklin

gen som Forrester/Meadows' navn er 
knyttet til, og som er kjent i forbindelse 
med boken som presenterte arbeidet, 
nemlig Limits LO Growth. Det er skuf
fende hvordan kritikerne har lemlestet 
analysen. Ingen behøver å fortelle Mea
dows-gruppen at modellen er ufullkom
men, uferdig og overforenklet, for det 
fremholder de selv, ingen behøver å for
telle dem at verden ikke bør gjennom
snittsbehandles, for de er fullt klar over 
det. De forteller oss ikke hva som vil 
hende, men hva som kan hende, og tids
aksen er relativt diffus. Men den har un
derstreket noe vi må ha klart for oss i den 
videre diskusjon: 

For det første selve vekstens natur, 

den eksponentielle vekstutviklingen, 

en vekstform som dynamisk sett er 

eksplosiv. 

For det annet at forsinkelser i erfa

rings-tilbakekoplingen (den såkalte 

feed-baek control) representerer et 

meget alvorlig problem når systemet i 

seg selv gjennomgår hurtige forand

ringer. 

For det tredje at selv om teknologien 

kan forandres hurtig, så forandrer po

litiske og sosiale institusjoner seg tra

disjonelt svært langsomt, dessuten 

forandrer de seg aldri i påvente av et 

sosialt behov, bare som resultat av et. 


Hele diskusjonen omkring vekst i et 
lukket system burde tilsi en grundig re
vurdering av de grunnleggende, ukon
trollerte drivkrefter i vårt samfunn. Det 
er klart at vekst er selve symbolet på liv i 
de biologiske system, men like klart at 
ukontrollert vekst er kreftcellenes karak
teristikk. Vi har vokst oss gjennom en pe
riode hvor den frie desentraliserte mar
kedsmekanisme på en fremragende måte 

har løst de nyanserte individuelle behov. 
Men vi har utviklet et system hvor brem
sen ikke er funnet opp, og vi har passert 
et stadium hvor behovstilfredsstillelsen 
ikke lenger er reell. De primitive behov 
overstimuleres i vårt forbruksorienterte 
velstandssamfunn og jeg tror det er 
grunnlag for å stille vesentlige spørsmål
stegn ved materialismen. Og markedsme
kanismen løser ikke de nye økonomiske 
problemer. 

Det er uten videre klart at det stadium 
vi har nådd i vår totale menneskedomi
nerte globalsituasjon tilsier en mer nøk
tern økonomisering av ressurser i videste 
forstand. Den beste beskrivelse av til
standsforandringen er gjort av den ameri
kanske økonom Kenneth Boulding, hvor 
han innfører begrepet om den økono
miske tiltandsforandring; fra hva han 
kaller «the cowboy economy» hvor den 
grunnleggende forutsetning er ubegrenset 
tilgang på land og ressurser, til «the spa

«Jeg forstår ikke dette. Produksjonen har 
jo aldri vært høyere I» 
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gen som Forrester/Meadows' navn er 
knyttet til, og som er kjent i forbindelse 
med boken som presenterte arbeidet, 
nemlig LimiIs to Growth. Det er skuf
fende hvordan kritikerne har lemlestet 
analysen. Ingen behøver å fortelle Mea
dows-gruppen at modellen er ufullkom
men, uferdig og overforenklet, for det 
fremholder de selv, ingen behøver å for
telle dem at verden ikke bør gjennom
snittsbehandles, for de er fullt klar over 
det. De forteller oss ikke hva som vil 
hende, men hva som kan hende, og tids
aksen er relativt diffus. Men den har un
derstreket noe vi må ha klart for oss i den 
videre diskusjon: 

For det første selve vekstens natur, 

den eksponentielle vekstutviklingen, 

en vekstform som dynamisk sett er 

eksplosiv. 

For det annet at forsinkelser i erfa

rings-tilbakekoplingen (den såkalte 

feed-back control) representerer et 

meget alvorlig problem når systemet i 

seg selv gjennomgår hurtige fOl'and

ringer. 

For det tredje at selvom teknologien 

kan forandres hurtig, så forandrer po

litiske og sosiale institusjoner seg tra

disjonelt svært langsomt, dessuten 

forandrer de seg aldri i påvente av et 

sosialt behov, bare som resultat av et. 


Hele diskusjonen omkring vekst i et 
lukket system burde tilsi en grundig re
vurdering av de grunnleggende, ukon
trollerte drivkrefter i vårt samfunn. Det 
er klart at vekst er selve symbolet på liv i 
de biologiske system, men like klart at 
ukontrollert vekst er kreftcellenes karak
teristikk. Vi har vokst oss gjennom en pe
riode hvor den frie desentraliserte mar
kedsmekanisme på en fremragende måte 

har løst de nyanserte individuelle behov. 
Men vi har utviklet et system hvor brem
sen ikke er funnet opp, og vi har passert 
et stadium hvor behovstilfredsstillelsen 
ikke lenger er reell. De primitive behov 
overstimuleres i vårt forbruksorienterte 
velstandssamfunn og jeg tror det er 
grunnlag for å stille vesentlige spørsmål
stegn ved materialismen. Og markedsme
kanismen løser ikke de nye økonomiske 
problemer. 

Det er uten videre klart at det stadium 
vi har nådd i vår totale menneskedomi
nerte globalsituasjon tilsier en mer nøk
tern økonomisering av ressurser i videste 
forstand. Den beste beskrivelse av til
standsforandringen er gjort av den ameri
kanske økonom Kenneth Boulding, hvor 
han innfører begrepet om den økono
miske tiltandsforandring; fra hva han 
kaller «the cowboy economy» hvor den 
grunnleggende forutsetning er ubegrenset 
tilgang på land og ressurser, til «the spa

«Jeg forstdr ikke detle. Produksjonen har 
jo aldri vært høyere /» 

ceship economy» som i grunnen definerer 
seg selv. Forskjellen ligger i den funda
mentale innstilling til forbruk. 

Vi må vokte oss vel for å lage en ver
diskala av strikk slik at vi ikke klarer å 
definere når en behovstilfredsstillelse 
koster mer enn den er verdt. Eller for å 
utdype dette punktet litt nænuere. Vi har 
to fundamentale økonomiske lover 
a) loven om de avtagende marginale be
hov og 
b) loven om de tiltagende marginale om
kostninger. 
Anvendt på brutto nasjonalproduktet 
(BNP) betyr det at en ekstra enhet BNP 
før eller senere vil koste mer enn den er 
verdt. Kanskje er dette stadium alt pas
sert i en rekke overutviklede samfunn. 

l virkeligheten trenger vi det motsatte 
av ekspertise, vi trenger helhetssyn , men
neskelighet og sunn fornuft. Ingen , selv 
ikke den mest fremragende vitenskaps
mann vet egentlig hvor vitenskapen fører 

. oss hen. Det finnes nemlig ingen viten

. skapelig politikk. Den skremmende 
sannhet er at ingen er ansvarlig for den 
teknologiske utvikling. Samtidig øker 
tempoet for forandringene med stadig 
større hastighet uten en tilsvarende øk
ning i tempoet for våre ·beslutninger. 
Dette bringer oss nærmere det punkt 
hvor vi mister kontrollen. (Ralph Lapp, 
Sir Geoffrey Vickers.) Vi har et desperat 
behov for en ansvarsfull holdning til tek
nologien . 

Den økonomiske vitenskap er læren 
om fordeling av ressursene, økonomien 
har på det nåværende stadium ingen gyl
dighet uten tilknytning til økologien. Det 
er et sentralt økologisk prinsipp at alle 
organismer eksisterer i kraft av den rollen 
de spiller i natursammenhengen ; et øko

system er alltid mer enn summen av de 
enkelte deler; systemet som helhet har 
egenskaper som ikke engang tilkommer 
dets enkelte deler. Vår utvikling ,uå nå 
karakteriseres aven overgang mot et mo
dent økosystem og i økonomisk sammen
heng vil det bety en drastisk omlegging 
fra den någjeldende hovedvekt på gjen
nomstrømning til en logisk hovedvekt på 
varig inventar. Den nye situasjonen som 
vi kan kalle en steady-state økonomi; el
ler hvorfor ikke «det post-industrielle 
samfunn», er et mål og de politiske virke
midler for å nå dit er mange dersom vi 
definerer overgangsfasen tøyelig nok. 
Mange nøkterne analyser tilsier at vi har 
ca. 30 år på oss for å omforme samfunns
utviklingen i vår del av verden i en slik 
retning, samtidig som utviklingsproble
matikken i vesentlige deler av verden gis 
den riktige prioritet. 

Vi må huske at miljøvern er mer enn 
renseutstyr, det er grunnleggende etikk. 

Jeg kunne ha lyst til å avslutte med 
Erik Dammann 's kraftsats i boken «Frem
tiden i våre hender»: «Vi lever i et sam
funn og en kultur der det er åpenbar mot
setning mellom idealer vi bekjenner oss til 
i ord og skrift, og det som praktiseres fra 
den enkelte og samfunnets side. Vi har 
bygget et samfunn som i alle deler funge
rer med materiell egennytte som domine
rende drivkraft.» 

Forståelsen for dette problemet er 
økende, det gjelder hver enkelt av oss, 
først og fremst enkeltmennesket, deg og 
meg. 

Folk som vil forbedre 
hele verden kan med hell 
starte i dens sentrum 
og begynne med seg selv. (Kumbel) la" 
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MILJØVERN I USA 


AV HELGE OLE BERGERSEN 

Forskjellen i miljøødeleggelse mellom 
USA og Norge ligger først og fremst 

i dimensjonene. Det er mange av de 
samme problemene som vi kjenner her 
hjemme, men fordi den industrielle utvik
ling er kommet meget lengre, er også mil
jøproblemene meget alvorligere. «Foru
rensningsmelding» på radioen er like 
vanlig som værmelding. Luft- og vann
forurensninger har medført dødsfall. I 
Los Angeles har man oksygenmålere på 
lekeplassene. Hvis oksygeninnholdet i 
luften blir for lavt, kan ikke småbarn leke 
utendørs. Dette er ikke hentet fra en eller 
annen fremtidsroman, det er faktiske 
opplysninger fra dagens amerikanske 
samfunn. 

Jeg skal ikke her gjøre noe forsøk på å 
bedømme miljøvernproblematikken 
USA i sin helhet, det vil føre for langt. 

Jeg vil heller ved hjelp av eksempler 
belyse myndighetenes holdning til disse 
spørsmålene og opinionens innstilling. 

På enkelte felter har de amerikanske 
myndigheter reagert raskt og effektivt på 
miljøproblemene. Deres opptreden kan 
her danne et forbilde for europeiske land. 
La meg nevne to eksempler på hvordan 

lovgivningen med hell er brukt i miljøvern
et i USA. 

Ijanuar 1970 trådte National Envoron
mental Policy Act (NEPA) i kraft. Hen
sikten med denne meget omfattende lo
ven var å sørge for a t økologiske betrakt
ninger og miljøvern ikke skulle forbli på 
det verbale festtaleplan, men gjennom
syre beslutningsprosessen på hele det fø
derale nivå i alle saker som angår natur 
og miljø. 

Hovedpunktet i loven er seksjon 102 
som krever at ethvert offentlig organ skal 
«inkludere i enhver anbefaling eller for
slag til lovgivning og andre større føde
rale handlinger som i betydelig grad an
går kvaliteten av det menneskelige miljø, 
en detaljert erklæring om 
I) den miljømessige virkning av den fore

slåtte handling 
2) miljømessige skadevirkninger som 

ikke kan unngås hvis for!)laget blir 
gjennomført 

3) alternativer til den foreslåtte handling 
4) forholdet mellom den lokale kortsik

tige bruk av miljøet og oppretthold
else og forbedring av langsiktig pro
duktivitet 

5) ugjenkallelig forbruk av ressurser som 
vedkommende forslag vi l medføre.» 

En slik miljøerklæring må foreligge før 
det overhode kan fa ttes vedtak i saken. 
Denne loven har særlig fått betydning for 
de sektorer som har vært mest omdisku
tert i miljøsammenheng, energiutbyg
ging, industrietablering, veiprosjekter o. 
I. 

Mange hevcjer i dag at lovgiverne 
neppe hadde full oversikt over hvilken ef
fekt denne loven skulle få. 1 løpet av de 
første 26 måneder etter at den ble vedtatt, 
ble det i alt ført 75 saker, hvor enkeltper
soner eller organisasjoner anklaget of
fentlige kontorer for ikke å ha oppfylt 
kravene om en egen «miljøerklæring». 

I en god del tilfeller fikk saksøkerne 
medhold i retten, og planleggerne ble på
lagt å utarbeide en tilfredsstillende over
sikt over de økologiske sidene ved ulike 
prosjekter. Bl. a. gjaldt dette den høyst 
kontroversielle saken om at man skal 
bygge en enorm rørledning for å føre olje 
tvers over Alaska. Like etter at NEPA 
var vedtatt , anla en privat naturvernor
ganisasjon (The Wilderness Society) sak 

mot Innenriksdepartementet, fordi man 
hadde gitt tillatelse til å bygge rørlednin
gen uten å ha utarbeidet en tilfredsstil
lende miljøerklæring. Retten påla depar
tementet å oppfylle lovens krav på dette 
punkt, og man måtte begynne utred
ningsarbeidet på ny. Det tok over to år å 
forberede en oversikt over de miljømes
sige skadevirkningene - til oljeselskape
nes store fortvilelse. Da kom det imidler
tid frem at man måtte regne med flere 
betydelige lekkasjer, som følge av jord
skjelv. Det ble beregnet hvor store meng
der olje som ville gå tapt og hvilken virk
ning det ville få for omgivelsene. 

En annen side av saken er at Innen
riksdepartementet likevel gikk inn for å 
bygge rørledningen . Men i mellomtiden 
var det skapt en kraftig opinion mot 
denne planen, og de opplysningene som 
ble fremlagt i miljøerklæringen, styrket 
selvsagt naturvernernes sak. 

Dette spørsmålet er forøvrig ennå ikke 
avgjort, men sakens forløp viser hvordan 
tradisjonelle planleggere er blitt tvunget 
til å tenke på en annen måte. Denne mil
jøloven og de påfølgende rettssaker har 
medført at økologiske faktorer er blitt 
grundig utredet på like linje med økono
miske vurderinger. Dermed er det ikke 
sagt noe om hvilke forhold politikerne 
tillegger størst vekt i de endelige beslut
ninger, men det er ihvertfall lagt et godt 
grunnlag for en avveining mellom mot
stridende hensyn. 

Enhver som kjenner norsk miljøvern
debatt, kan tenke seg hvor meget som 
ville vært vunnet om vi hadde hatt en så 
allsidig saksforberedelse også hos oss. 

Det andre eksemplet jeg vil nevne på 
effektive forurensningslover er «The 
Clean Air Act» av desember 1970 og dens 
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5) 	 ugjenkallelig forbruk av ressurser som 
vedkommende forslag vil medføre.» 

En slik miljøerklæring må foreligge før 
det overhode kan fattes vedtak i saken. 
Denne loven har særlig fått betydning for 
de sektorer sem har vært mest omdisku
tert i miljøsammenheng, energiutbyg
ging, industrietablering, veiprosjekter o. 
I. 

Mange hevder i dag at lovgiverne 
neppe hadde full oversikt over hvilken ef
fekt denne loven skulle få. I løpet av de 
første 26 måneder etter at den ble vedtatt, 
ble det i alt ført 75 saker, hvor enkeltper
soner eller organisasjoner anklaget of
fentlige kentorer for ikke å ha oppfylt 
kravene om en egen «miljøerklæring». 

I en go.d del tilfeller fikk saksøkerne 
medho.ld i retten, og planleggerne ble på
lagt å utarbeide en tilfredsstillende over
sikt over de økologiske sidene ved ulike 
presjekter. BI. a. gjaldt dette den høyst 
kontroversielle saken om at man skal 
bygge en enorm rørledning fo.r å føre olje 
tvers over Alaska. Like etter at NEPA 
var vedtatt, anla en privat naturvernor
ganisasjon (The Wilderness Society) sak 

mot Innenriksdepartementet, fordi man 
hadde gitt tillatelse til å bygge rørlednin
gen uten å ha utarbeidet en tilfredsstil
lende miljøerklæring. Retten påla depar
tementet å oppfylle lovens krav på dette 
punkt, og man måtte begynne utred
ningsarbeidet på ny. Det tok over to år å 
forberede en oversikt over de miljømes
sige skadevirkningene - til oljeselskape
nes store fortvilelse. Da kom det imidler
tid frem at man måtte regne med flere 
betydelige lekkasjer, som følge av jord
skjelv. Det ble beregnet hvor store meng
der olje sem ville gå tapt eg hvilken virk
ning det ville få fo.r omgivelsene. 

En annen side av saken er at Innen
riksdepartementet likevel gikk inn for å 
bygge rørledningen. Men i mellomtiden 
var det skapt en kraftig o.pinio.n mo.t 
denne planen, og de o.pplysningene som 
bk fremlagt i miljøerklæringen, styrket 
selvsagt naturvernernes sak. 

Dette spørsmålet er fo.røvrig ennå ikke 
avgjo.rt, men sakens ferløp viser hverdan 
tradisjo.nelle planleggere er blitt tvunget 
til å tenke på en annen måte. Denne mil
jøloven eg de påfølgende rettssaker har 
medført at øke10.giske faktorer er blitt 
grundig utredet på like linje med økono
miske vurderinger. Dermed er det ikke 
sagt noe om hvilke forhold politikerne 
tillegger størst vekt i de endelige beslut
ninger, men det er ihvertfall lagt et godt 
grunnlag for en avveining mellom mot
stridende hensyn. 

Enhver som kjenner norsk miljøvern
debatt, kan tenke seg hvor meget som 
ville vært vunnet om vi hadde hatt en så 
allsidig saksforberedelse også hes ess. 

Det andre eksemplet jeg vil nevne på 
effektive forurensningslover er «The 
Clean Air Act» av desember 1970 og dens 

regulering av giftutslipp fra bilmotorer. 
Her har man fastslått at utslippene av 
karbonmonooksyd, hydrokarboner o.g 
nitrogenoksyd innen 1975-76 skal redu
seres med 90-100% sammenlignet med 
1970-modeller. Denne nedtrappingen 
skal skje gradvis og under nitid kontroll, 
både av nye og gamle biler. Før loven ble 
vedtatt, protesterte bilfirn1aene voldomst 
og hevdet at det var umulig å leve opp til 
disse reglene. 

Men kongressen motsto presset og 
påla dermed produsentene å utvikle ny, 
miljøvennlig teknikk, det vil i praksis si 
fo.rurensningsfrie biler. Dette illustrerer 
hvordan myndighetene kan tvinge næ
ringslivet til å satse på ikke-forurensende 
teknikk, hvis man bare har tilstrekkelig 
politisk mot. 

Fra norsk synspunkt er det verd å 
merke seg at de samme reglene gjelder for 
importerte biler, men ikkt; for eksport. Vi 
skal altså fortsette forgiftningene av luf
ten fra bilmotoren, fordi våre politikere 
ikke er i stand til å handle. Hvorfor skal f. 
eks. Volvo produsere «rene» biler for det 
amerikanske marked og «skitne» for det 
norske? 

Der er vanskelig å si hvordan den ame
rikanske opinionen har reagert på miljø
krisen. Pessimistene hevder at det ikke vil 
bli gjort noen særlige fremskritt før folk 
får et kraftig sjokk, f. eks. ved at flere 
tusen mennesker omkommer av luftforu
reninger i Los Angeles eller New York. 
De henviser til de nederlag økologibeve
geisen har lidd ved forskjellige folkeav
stemninger. Flere av de tillitsmennene i 
miljøvernorganisasjoner, som jeg snak
ket med, påsto at «big business» har så 
stor makt i USA at det er umulig for poli
tikerne å fatte vedtak sem strider mot 

forretningslivets interesser. Altså kan 
man ikke løse de grunnleggende miljø
problemene, het det. Det er ganske riktig 
at storindustrien er sterkt engasjert i opi
nionskampen. Under en folkeavstemning 
i California i juni 1971 var det bl. a. fore
slått forbud mot atomkraftverk i fem år, 
mot utvidelse av oljeboringene langs kys
ten og mot bruk av DDT i landbruket. 
Standard Oil, som har sto.re økonomiske 
interesser både i energisektoren og i 
jordbruket, brukte etter sigende omkring 
10 millioner kroner på å bekjempe dette 
lovforslaget - og lyktes. 

Likevel er det visse indikasjoner på at 
opinionen i USA begynner å våkne for 
alvor, og at miljøvern er i ferd med å bli et 
politisk stridsspørsmål av høyeste rang. 

Ved primærvalgene i Go.r sommer eg 
selve valget til Kengressen i no.vember 
1972 var det flere eksempler på at miljø
vernsaker ble avgjørende fo.r utfallet. Li
keledes var det paralIdt med president
valget en del fo.lkeavstemninger, hver 
viktige naturverninteresser var innblan
det. 

Som kjen t, sa velgerne i Colorado. nei 
til OL i 1976, bl. a. fo.rdi de nye anleggene 
ville forrykke den øko. lo.giske balanse i 
omgivelsene. Det kunne o.gså nevnes ek
sempler på at velgerne bifalt miljøverntil
tak sem ble aktivt bekjempet av sterke 
økonomiske interesser. 

Disse enkeltstående eksemplene gir, 
sem jeg nevnte innledningsvis, selvsagt 
ingen fyldestgjørende o.versikt o.ver den 
miljødebatt sem pågår i USA. Jeg håper 
imidlertid å ha vist at No.rge har noe å 
lære a v de tiltak sem er satt i verk av ame
rikanerne. Vi må bare ikke vente like 
lenge sem de gjerde med å handle. Vi har 
ennå tid til å lære av deres feil. ~ 
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FREMTIDEN I VÅRE HENDER! 
AKSJON FOR EN MENNESKELIG SAMFUNNSUTVIKLING 

Vi kan bidra til så snu dagens vanvittige 
utvikling, hvis vi går sammen om 

det: 
Hvis ingen forandring skjer, er mer enn 

halvparten av alle barn som lever idag 
dømt ti! å dø at sult og mangelsykdommer 
før de blir voksne. Fordi verdens flertall 
ikke engang har tilstrekkelig mat. 

Våre største problemer skyldes over
flod og sløsing. Vårt økende overforbruk 
peker mot en katastrofe også for våre et
terkommere. 

Likevel har vi som mål å øke for
bruket! Vi må snart forstå, at i en verden 
hvor flertallet lider nød, finnes det vik

tigere ting å brukeproduksjonsinnsatsen 
til enn luksus, mote- ogprestisjevarer. 

All fornuft tilsier at vi må satse på 
andre verdier enn de materielle, hvis da
gens og fremtidens problemer skal kunne 
løses. Derved kan vi også skape et sun
nere samfunn hos oss: 
--et samfunn hvor bevarelse av natur og 

dyrkingsjord betyr mer enn økono
miskvekst, 

--et samfunn hvor stress, konkurranse 
og ting-begjær kan erstattes av natur
lig livsopplevelse og omsorg for våre 
vanskeligstilte, 

--og hvor man har råd til å skape menne

skelige forhold på arbeidsplasser og 
skoler. 
Vi har ikke lenger lov til å si at dette er 

et vakkert, men urealistisk mål. Uansett 
hvor vanskelig det måtte være, så er dette 
det eneste menneskelige mål vi kan ar
beidemot. 

Og vi kan ikke vente på andre. Hvis vi 
makter å vise en ny kurs i Norge kan 
andre land følge etter. 

I de fleste politiske partier finnes grup
per som går inn for å få et slikt program 
vedtatt i sitt parti. Men politisk handling 
må ha støtte i befolkningen: En riktigere 
utvikling vil aldri hli anne! enn ord og øns-

ERIK DAMMANN 

EN NY UTVIKLING I NORGE? 
T a oss skissere de viktigste vanskelig
L heter vi opplever idag, og prøve å 
danne oss et samlet bilde av det som må 
forandres. 

Vi står overfor problemer som tidli
gere har vært ukjente for mennesker: 

Vi har snart ikke rent vann og puster 
sjelden i ren luft. 

Vi lagrer giftstoffer fra maten vi spiser 
i vår organisme. 
Vi ødelegger stadig flere naturområ
der, fiskevann og dyrkingsarealer, 
nedlegger bruk som landet skulle leve 
av og øker presset på byene. 
Vi lengter etter ro, men maset og bra
ket øker. 

Vi har fått mer fritid - likevel har vi 
mindre tid til å leve. 
Vi føler belastningen av økende krav 
og umenneskelighet på arbeidsplasser 
og skoler. 
Vi har skapt grunnlag for sosial trygg
het, men utviklingen skremmer oss, og 
vi sliter med økende nerveproblemer. 
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keI' føl' flertallet av oss blir istand til å 
godta etlavereforbruk. Så lenge vi lar oss 
påvirke til å følge med, støtter vi de kref
ter som motarbeider forandring. 

Vi er mange her i landet som gjerne 
ville gå inn for en slik personlig forand
ring - hvis vi trodde det nyttet. Det vil 
nytte hvis vi går sammen om det. Men vi 
er for spredt i forskjellige partier og orga
nisasjoner. 

Vi savner støtte i et større fellesskap. 
Vi må samles på tvers av partilinjer som 
ennå ikke gir uttrykk for disse nye mål. 

Vi vil ikke starte enda en ny organisa
sjon. Vi vil opprette et opplysningssent
rum som kan inspirere til dannelse av 
frie, samarbeidende grupper rundt i lan
det: Et"samlingspunkt for grupper og en
keltpersoner som vil støtte hverandre i å 
stå imot tidens hysteriske ting-konkur
ranse: For alle som vil finne frem til en 
enklere livsform, og et mer menneskelig 
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Vi vet at teknologien har løpt løpsk 
og skaper enorme vanskeligheter - li
kevel håper vi fortvilet at mer ukon
trollert teknologi skal fjerne dem. 
Vi lever i et overflodsland, likevel har 
vi pengeproblemer - og gir ikke våre 
handicappede, våre gamle og våre ta
pere de leveforhold de trenger. 
Vi er iferd med å miste kontrollen 
over våre liv, vårt miljø og vår utvik
ling. 

Dette er våre problemer. Problemer vi 
alle kjenner, men som vi ikke engang har 
kunnetbegynne å løse fordi de er et nød
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ker før flertallet av oss blir istand til å verdisyn. - Og som vil utvikle forståelse o m støtte fra alle som vil være med på en 
godta et lavereforbruk. Så lenge vi lar oss for den verdenssituasjon som gjør dette personlig oppfølging - enkeltvis eller som 
påvirke til å følge med , støtter vi de kref nødvendig. medlem aven familie eller gruppe. Vi an
ter som motarbeider forandring. Dette oppropet er første skritt for å tar at bevegelsens blad, kontor og opplys

Vi er mange her i landet som gjerne skape et slikt sentrum : Et permanent se ningsvirksomhet vil kunne drives for et 
JTVIKLING ville gå inn for en slik personlig forand kretariat som skal spre opplysning om bidrag på kr. 40,-årlig fra hver enkelt. 

ring - hvis vi trodde det nyttet. Det vil behovet for en ny utvikling - gjennom Før vi kan komme videre må vi vite 
Jsatsen skelige forhold på arbeidsplasser og nytte hvis vi går sammen om det. Men vi kringkasting, presse og foredragsvirk  om oppslutningen blir stor nok. Derfor 
rer. skoler. er for spredt i forskjellige partier og orga somhet, - og ved å utgi et eget kontaktor ber vi deg i første omgang bare sende inn 
Itse på Vi har ikke lenger lov til å si at dette er nisasjoner. gan for bevegelsen. kupongen på s. 94. Pengene kan sendes 
Ivis da- el vakkert. men urealistisk mål. Uansett Vi savner støtte i et større fellesskap. Vi vil ikke lansere nye teorier som aldri når starten offentliggjøres i pressen. Alle 
kunne hvor vanskelig det måtte være, så er dette Vi må samles på tvers av partilinjer som blir annet enn teori . Vi ønsker heller ikke regnskaper vil da bli offentlig kontrollert. 

et sun- det eneste menneskelige mål vi kan ar ennå ikke gir uttrykk for disse nye mål. en ny stemningsbølge. Det vi håper er at Vi håper svarene vi l vise at vi er mange 
beide mot. Vi vil ikke starte enda en ny organisa nest mulig skal ta dette alvorlig og per som går inn for en ny utvikling i Norge. 

Hur og Og vi kan ikke vente på andre. Hvis vi sjon. Vi vil opprette et opplysningssent sonlig, - og begynne å handle. Vi tror det 
økono- makter å vise en ny kurs i Norge kan rum som kan inspirere til dannelse av er den eneste mulighet hvis noe omsider Undertegnede gir sin tilslutning til dette 

andre land følge etter. frie, samarbeidende grupper rundt i lan skal skje, i riktig ' retning. Artikkelen initiativ 
lirranse I de fleste politiske partier finnes grup det: Et"samlingspunkt for grupper og en nedenfor: «En ny utvikling i Norge?» Georg Borgstrøm Alfhild Bingen 
natur per som går inn for å få et slikt program keltpersoner som vil støtte hverandre i å vil fortelle mer om det syn vi bygger på. RagnJ7ild Sundby Arne Næss 

)r våre vedtatt i sitt parti. Men politisk handling stå imot tidens hysteriske ting-konkur Dessverre krever også dette visse mid Thor Heyerdahl Elias Berge 
må ha støtte i befolkningen: En riktigere ranse: For alle som vil finne frem til en ler, som må skaffes privat hvis vi skal be Gunnar Myrdal Erik Dammann 

menne- utvikling vil aldri bli annet enn ord og øns- enklere livsform, og et mer menneskelig holde vår uavhengighet . Derfor vil vi be Trygve Bull 

lENDER! 

~ORGE? 


li spiser Vi har fått mer fritid - likevel har vi 
mindre tid til å leve. 

lrområ Vi føler belastningen av økende krav 
arealer, og umenneskelighet på arbeidsplasser 
lile leve og skoler. 

Vi har skapt grunnlag for sosial trygg
og bra- het, men utviklingen skremmer oss, og 

vi sliter med økende nerveproblemer. 

Vi vet at teknologien har løpt løpsk 
og skaper enorme vanskeligheter - li
kevel håper vi fortvilet at mer ukon
trollert teknologi skal fjerne dem. 
Vi lever i et overflodsland, likevel har 
vi pengeproblemer - og gir ikke våre 
handicappede, våre gamle og våre ta
pere de leveforhold de trenger. 
Vi er iferd med å miste kontrollen 
over våre liv, vårt miljø og vår utvik
ling. 

Dette er våre problemer. Problemer vi 
alle kjenner, men som vi ikke engang har 
kunnet begynne å løse fordi de er et nød

vendig resultat av den utviklingen vi ikke 
har villet forandre. 

Våre problemer er store, men vi kan 
ennå leve med dem . Og vi kan glemme 
dem. Det kan ikke resten av verden. For 
de neste mennesker på jorden ville vårt 
liv likevel fortone seg som et paradis. 
For hven barn i Europa og USA, finnes 

det to i de fattige land som er dømt til å 
dø før de blir voksne. 

For hver familie med vår gjennomsnitts
lønn , finnes det to som må leve eller 
dø for la ngt under en tiendedel av det 
vi disponerer. 

Flere mennesker enn det finnes i Europa 
og USA tilsammen har aldri lest en 

avis, har aldri eid en radio, har aldri 

hatt muligheter for å forstå sin poli

tiske situasjon eller innvirke på den. 


De fleste mennesker på kloden mangler 
det meste av hva vi hevder er nødven
dig for å leve et menneskeverdig liv. 

Likevel blir det stadig flere mennesker å 
dele jordens goder på. Slik vil det fort
sette å være så lenge vi nekter å fordele 
verdens rikdommer på en rettferdig 
måte. Verdens fattige trenger mange 
barn som kan arbeide for føden . De 
trenger store familier å fordele fami
lieansvaret på . De trenger mange barn 
fordi de ikke vet hvem som vil over
leve. Verdens fattige vil bli stadig flere, • 
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«Egg-kokeren plinger, brødrisleren ringer, kaffekokeren fløyter. Er del delle, Alice? Er del 
delte som er den store, amerikanske drømmen?» 

sa lenge vi ikke vil yte hva det koster å 
gi dem mat, utdannelse og trygghet. 

Hadde vi reagert som mennesker - hvis vi 
hadde tatt var menneskerettighetser
klæring alvorlig, ville vi straks brukt 
alle midler for å redde flertallet av vare 
medmennesker fra sin elendighet. 

Hva gjør vi sa for a hjelpe dem? Vi tjener 
milliarder pa deres billige arbeidskraft 
og på utnyttelse av deres jord og rå
stoffer. Sa gir vi litt av dette tilbake og 
kaller det u-hjelp. 

For a holde Var levestandard rna vi i Nor
den disponere 50 millioner mal jord i 
de fattige verdensdeler. 

Halvparten av all fisk som fanges - også 
ved de sultnes egne kyster - går til for 
for våre husdyr i derike land. 

Vi er alle avhengige av andres fattigdom 
for å kunne leve som vi gjør. 
Vi rna omsider forstå at verden står 

overfor problemer som er uløselige sa 

lenge vi bygger på vårt vanlige syn på ret

ten til egen fordel på andres bekostning. 

Den eneste mulighet ligger i at vi godtar 

en fullstendig omlegging av våre verdi

normer og utviklingsrnal. 


Har vi overskudd til å løse de oppgaver vi 

står overfor? 

Undersøkelser tyder på at over 50% av 

vårt forbruk består av varer vi ikke ville 

følt behov for hvis vi ikke var blitt over

talt til å kjøpe. Det vil si at halvparten av 

vår produksjonsinnsats kunne brukes til 

å løse verdensproblemer. Uten at vi be

høvde å gi avkall pa det som virkelig be

tyr noe for oss. 


Hva kan et lite land utrette? 

En ny utvikling kan ikke begynne interna

sjonalt. Det mest realistiske er at ett land 


begynner - viser at det er mulig a velge en 
annen kurs. Millioner av mennesker i alle 
rike land venter nettopp på dette: Et ek
sempel pa at det nytter - en ny modell for 
utviklingen. Derfor er det viktig ogsa i 
større samrnepheng hva vi gjør i Norge. 

Hva er galt i Norge? 

Hittil har vi nøyet oss med å flikke og 

lappe på problemene, mens den uheldige 

utviklingen har rullet uforstyrret videre. 

Vi har enna ikke innsett at alle løsninger 

som bygger på fortsatt forbruksøkning 

bare forstørrer vanskelighetene. 

Vi er inne i en ond sirkel: 


Først betaler vi for en bil eller motor
båt for å slippe å ga eller ro, og for å spare 
tid. Så rna vi betale for apparater for å ta 
igjen den forsømte mosjon og bruker opp 
den tiden vi sparte. 

Først betaler vi for mer mat enn va 
tåler, sa betaler vi for slankemidler eller 
medisiner for å rette på skadene. 

Først kjøper vi cola og dyre slikkerier 
til vare barn, sa må vi betale for å repa
rere deres tenner og fordøyelse. Vi betaler 
for å gi dem underholdning og alt de ber 
om, sa rna vi betale for.skadene ved at de 
føler livets mangel på utfordringer. 

Først betaler vi for mer mat enn vi 
for å føle at vi følger moten, så betaler vi 
for reklame og markedsføring for å for
andre moten. 

Vi betaler for fabrikker til sløsepro
duksjon og betaler igjen for renseanlegg 
som skal fjerne den forurensing de ska
per. 

Vi betaler for å følge med i forbruksga
loppen, og betaler igjen for legebehand
ling fordi vi skades av det presset den ska
per. 

Vi ser at disse forholdene er til skade 

for oss alle. Hva er det som hindrer oss i å 
bryte ut av dennevanvittige spiralen? 

Hvordan kan forandring skapes? 
Mange håper pa at partiene skal ta for
nuften fangen og gå inn for en ny kurs, 
basert på solidaritet med andre folkeslag 
og en redusert sløsing i vårt land. Det fin
nes atskillige engasjerte mennesker i poli
tiske partier som går inn for et slikt mål. 
Hvorfor får de ingen støtte for sitt syn i 
partienes ledelse? - Svaret er enkelt: Vi 
ønsker del ikke. Vi er påvirket til å/øle at 
vi må ha stadig mer. Og det vet de ansvar
lige politikere. De som arbeider innen 
partiene for en menneskelig utvikling 

«Del du trenger er mer air-conditioning 1» 
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begynner - viser at det er mulig å velge en 
annen kurs. Millioner av mennesker i alle 
rike land venter nettopp på dette: Et ek
sem pel på at det nytter - en ny modell for 
utviklingen. Derfor er det viktig også i 
større samme.nheng hva vi gjør i Norge. 

Hva er galt i Norge? 
Hittil har vi nøyet oss med å flikke og 
lappe på problemene, mens den uheldige 
utviklingen har rullet uforstyrret videre. 
Vi har ennå ikke innsett at alle løsninger 
som bygger på fortsatt forbruksøkning 
bare forstørrer vanskelighetene. 
Vi er inne i en ond sirkel: 

Først betaler vi for en bil eller motor
båt for å slippe å gå eller ro, og for å spare 
tid. Så må vi betale for apparater for å ta 
igjen den forsømte mosjon og bruker opp 
den tiden vi sparte. 

Først betaler vi for mer mat enn vå 
tåler, så betaler vi for slankemidler eller 
medisiner for å rette på skadene. 

Først kjøper vi cola og dyre slikkerier 
til våre barn, så må vi betale for å repa
rere deres tenner og fordøyelse. Vi betaler 
for å gi dem underholdning og alt de ber 
om, så må vi betale forskadene ved at de 
føler livets mangel på utfordringer. 

Først betaler vi for mer mat enn vi 
for å føle at vi følger moten, så betaler vi 
for reklame og markedsføring for å for
andre moten. 

Vi betaler for fabrikker til sløsepro
duksjon og betaler igjen for renseanlegg 
som skal fjerne den forurensing de ska
per. 

Vi betaler for å følge med i forbruksga
loppen, og betaler igjen for legebehand
ling fordi vi skades av det presset den ska
per. 

Vi ser at disse forholdene er til skade 

for oss alle. Hva er det som hindrer oss i å 
bryte ut av denne vanvittige spiralen? 

Hvordan kan forandring skapes? 
Mange håper på at partiene skal ta for
nuften fangen og gå inn for en ny kurs, 
basert på solidaritet med andre folkeslag 
og en redusert sløsing i vårt land. Det fin
nes atskillige engasjerte mennesker i poli
tiske partier som går inn for et slikt mål. 
Hvorfor får de ingen støtte for sitt syn i 
partienes ledelse? - Svaret er enkelt: Vi 
ønsker det ikke. Vi er påvirket li! å/øle at 
vi må ha stadig mer. Og det vet de ansvar
lige politikere. De som arbeider innen 
partiene for en menneskelig utvikling 

«Del du trenger er mer air-conditioning I» 
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trenger støtte gjennom en ny holdning i 
befolkningen. 

Alle våre ønsker om en riktigere utvik
ling blir bare ord, så lenge vi ikke makter 
å fri oss fra det kunstige behov for ytterli
gere inntektsøkning og sløseforbruk. 
Først når vi finner ut at det vi trenger mer 
av, ikke er penger og materielle ting, men 
menneskelighet - først da kan en rikti
gerepolitikk bli mulig. 

Vi kan anklage industrien og hande
lens representanter for at de påvirker oss 
til sløseforbruk. Men slike anklager ska
per heller ingen forandring. Så lenge vi 
selv fortsetter å kreve stadig mer, støtter 
vi den utvikling vi vil motarbeide. 

Vi må utvikle sansen for andre verdier 
Å gå inn for et lavere forbruk betyr ikke å 
arbeide for et fattigere liv. Tvert imot. Vi 
skal ikke ofre de virkelige goder, men de 
kunstige. Det vi må bort fra er de økono
miske bekymringer for anskaffelser uten 
virkelig verdi. Følelsen av at vi alltid må 
ha mer enn vi har råd til i øyeblikket. M is
unneise, prestisje, konkurranse. Og vi 
må slutte å tro at enhver nyanskaffelse 
gjør tilværelsen bedre. Vi må begynne å 
se fordelene ved å leve enklere, gledene 
ved å tenke mer på andre goder enn de 
materielle: Vennskap og familieliv iste
denfor kjøpt underholdning, enkelt fri
luftsliv istedenfor camping-trengsel, fre
delige fotturer, sykling og roing isteden
for motorbråk og ekshaust, hjem å leve i 
istedenfor til å vise frem. Derved gjør vi 
ikke bare tilværelsen lettere for oss selv 
vi legger også grunnen til en riktigere ut
vikling i større målestokk. 

Dette betyr ikke stagnasjon, som noen 
påstår. Det er ikke redusert arbeide vi 
trenger, men mindre sløsing. Verden 

trenger vår innsats, men til langt viktigere 

oppgaver og større mål enn vi nå sikter 

mot. I forståelse for andres mangler må 

vi bli villige til å gjøre en jobb uten å ta ut 

mer til oss selv enn det vi trenger for et 

positivt liv. 


Hvem skal begynne? 

Det er klart at de rike i vårt samfunn først 

og fremst burde føle seg berørt av dette. 

Men det angår også gjennomsnittsnord

mannen. I forhold til den fattige verden 

er vi alle ka pi ta lister. Det er nettopp fordi 

dette gjelder de fleste av oss at summen 

av sløseforbruk kommer opp i astrono

misketall. 


De som ligger under gjennomsnittet 
kan vi ikke stille krav til. Men de vil ra 
mer igjen for sine inntekter når det ikke 
lenger er nødvendig å eie prestisjevarer 
for å bli godtatt. Vi kan ikke alle gå og 
vente på at andre skal gå foran. Vi må 
begynne med oss selv - og etterhvert spre 
forståelse hos andre. 

Forbruksreduksjon er nøkkelordet. Men 
hva skal vi skjære ned på? 
Så lenge vi opprettholder det høye for
bruk vi har skapt på andres bekostning, 
kan ingen grunnleggende forandring 
skje, ingen verdensproblemer løses og in
gen ny menneskelighet utvikles i vårt 
land. Det hjelper ikke bare å slutte å 
bruke plastposer, gå inn for frynsede 
klær, helsekost, eller vaskemidler som 
ikke forurenser - mens vi forbruker like 
meget på andre områder. Det er totalfor
bruket som må ned hvis utviklingen skal 
kunne styres. Men vi må selv avgjøre hva 
som kan unnværes. Vi har forskjellige be
hov og interesser. Det vesentlige er at vi ~ 
etterhvert lærer å greie oss med en inntekt.,.. 
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vi har rett til. Og den er lavere enn hva de 
fleste disponerer idag. 

Det er ikke så vanskelig som det kan 
høres. Mange har allerede opplevet det 
som en lettelse, bare ved at de er begynt å 
spørre seg selv: Trenger vi delte? Kunne vi 
like godt greie oss uten? Har vi det ikke 
egentlig bra nok som vi har det? 

Vi må støtte hverandre i et nytt syn på for
bruk og eiendeler 
Idag påvirker vi hverandre i gal retning. 
Vi respekterer høyest den som sløser 
mest: Den som har den dyreste bil og bo
lig, som skifter klær etter moten, som an
skaffer alt det reklamen viser oss av lat
terligheter. Ingen av oss er fri for ønsket 
om å være respektert. Derfor vil våre ut
viklingsproblemer være løst den dag vi 
har snudd opp ned på dette: Den dag vi 
respekterer den mest som ikke forbruker 
mer enn han trenger. Den dag vi trekker 
på smilebåndet av alle som fremdeles 
praIer med kostbare eiendeler mens res
ten av verden sulter. Derfor er det så vik
tig at vi som innser dette støtter hver
andre. 

Vi trenger et sentrum å samle oss om og 
støtte oss til 
Formålet med det oppropet som nå 
spres, er å starte et opplysningssentrum. 
Et sentrum som kan gi lettfattelig infor
masjon om forskjellige sider ved det som 
her er skrevet. Som kan være et samlings
punkt og en inspirasjon for alle som vil 
starte selvstendige grupper for å prakti 
sere forbruksreduksjon, og derved spre 
forståelse for en ny utvikling. Og som et
terhvert kan øve press på politikerne for 
å få dette fulgt opp i politisk handling. 
Det finnes mange organisasjoner som ar
beider på hvert sitt område for det 
samme mål: Noen arbeider for natur- og 
miljøvern og for bevarelse av livsverdier i 
utkantstrøk. Andre vil skape solidaritet 
med verdens nødlidende folk. Mange ar
beider for menneskelige arbeidsplasser 
og skoler. Eller for sunnere interesser enn 
de materielle; for friluftsliv, familien, 
barneoppdragelse, meditasjon. Atter 
andre vil skape forståelse for en ny og 
samfunnsbevisst kristendom eller hu
manisme. Eller for ensliges, gamles, han
dicappedes og sykes rettigheter i et ego
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Til Erik Dammann, Gråkamveien 23, Oslo 3. 
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virksomhet. 
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istisk og ensidig økonomisk innrettet 
samfunn. Og titusener av kvinner er iferd 
med å reise seg mot mannssamfunnets 
umenneskelighet. 

Det vi savner er en samling av alle disse 
spredte kreftene om et klart, felles mål. 
Vi savner en opplysningsvirksomhet som 
kan vise at all denne spredte innsats hind
res av det samme problem: En utvikling 
som setter økonomisk vekst og produk
sjons-økning foran alt annet. Alle de 
nevnte typer av organisasjoner burde ha 
en felles interesse: Å fri den enkelte og 
samfunnet for det forbrukerpress som 
hindrer politikerne i å gå inn for en rikti
gere politikk og et sunnere samfunn. 

Hvis tilstrekkelig mange slutter opp 
om dette, kan det bli det første skritt som 
viser at vi bestemmer vår utvikling - at vi 
kan velge hvaslags verden vi vil leve i og 
hvilken fremtid vi vil ha. Det kan bli det 
første bevis for at den skremmende utvik
ling som hittil har gått ustoppelig videre i 
alle rike land tiltross for alle advarsler, 
likevel kan dreies i en menneskelig ret
nmg. 
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«Naturkalenderen 1974» 

består prøven! 

Bestillingskupong siste side. 


- medIe 
derme 

En a 
"NATUR OG UNGDOM - land,· elv Na 
oversikt juni 1973 april a 
Fylte ringer - etablerte foreninger Målsel
Åpne ringer - kommende foreninger/ 
gode kontakter var st 

aksjon,l. Oslo (6 foreninger) 2. Fredrikstad 3. 
Bærum (2 foreninger) 4. Leirsund S. Lil tomgar
lestrøm 6. Jømna 7. Lillehammer (3 for
eninger) 8. Gjøvik 9. Fagernes 10. Geilo Natur 
Il. Sandefjord 12. Larvik 13. Skien 14. 
Rjukan 15 Notodden 16. Søgne 17. arrang 
Egersund 18. Bryne 19. Sandnes 20. Sta og det 
vanger 21. Sauda 22. Haugesund 23. 

Molde 24. Kristiansund 25. Tingvoll forhol 

26. Sunndal 27. Trondheim 28. Hom i aksjmelvik 29. Levanger 30. Steinkjer 31. 
Grane 32. Rana 33. Bodø 34. Narvik med 
35. Ibestad 36. Sørreisa 37 Målselv 38. 

Alta 39. Kirkenes 40 Høybuktmoen. avslutt 


møte 
stede, 
Natur 

NYTT FRA NATUR Res 
av den OG UNGDOM 
oppret 

Naturvern på grunnplanet. forsøk 
Gjennom Natur og Ungdoms lokal gjenno 
klubber kommer ungdom over hele lan og Un 
det med i aktivt natur- og miljøvern Flere 
arbeid. Klubbene står innbyrdes fritt når lokal kl 
det gjelder opplegget, det hele blir til aksjon 
passet det lokale miljø, interesser og for miljøv 
utsetninger. I løpet av året har antallet 
lokalklubber økt sterkt, og stadig flere 
kommer med i aktivt natur- og miljø Intern 

Den·vernarbeid. I motsetning til NNV har vi 
dannet fylkesforeninger etter at det er til sjonen 

strekkelig interesse på grunnplanet, og avhold 

dermed håper vi å kunne bevare den mer. 

aktivitet aom vi hittil har hatt. De fleste denne 

av våre foreninger er skoleforeninger første 

som siden utvider og blir foreninger for møtet. 

hele distriktet. Skoleforeningene har den mer i 
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istisk og ensidig økonomisk innrettet 
samfunn. Og titusener av kvinner er iferd 
med å reise seg mot mannssamfunnets 
umenneskelighet. 

Det vi savner er en samling av alle disse 
spredte kreftene om et klart , felles mål. 
Vi savner en opplysningsvirksomhet som 
kan vise at all denne spredte innsats hind
res av det samme problem: En utvikling 
som setter økonomisk vekst og produk
sjons-økning foran alt annet. Alle de 
nevnte typer av organisasjoner burde ha 
en felles interesse : Å fri den enkelte og 
samfunnet for det forbrukerpress som 
hindrer politikerne i å gå inn for en rikti
gere politikk og et sunnere samfunn. 

Hvis tilstrekkelig mange slutter opp 
om dette, kan det bli det første skritt som 
viser at vi bestemmer vår utvikling - at vi 
kan velge hvaslags verden vi vil leve i og 
hvilken fremtid vi vil ha. Det kan bli det 
første bevis for at den skremmende utvik
ling som hittil har gått ustoppelig videre i 
alle rike land tiltross for alle advarsler, 
likevel kan dreies i en menneskelig ret
nmg. 
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«NATUR OG UNGDOM -lands. 
oversikt juni 1973 -
Fylte ringer - etablerte foreninger 
Åpne ri nge r - ko mmende foreninge r! 
gode kontakter 

I. Oslo (6 fo reninger) 2. Fredrikstad 3. 
Bærum (2 fo ren inger) 4. Lei rsund 5. Lil · 
lest røm 6. Jømna 7. Li llehammer (3 for· 
eninger) 8. Gjøvi k 9. Fagernes 10. Geilo 
Il. Sandefj o rd 12. Larvik 13. Skien 14. 
Rjukan 15 NOlodden 16. S0gne 17. 
Egersund 18. Bryne 19. Sandnes 20. Sta
vanger 2 1. Sauda 22. Ha uges und 23. 
Molde 24. Kristi ansund 25. Tingvo ll 
26. Sunnd al 27. Trondheim 28. Ho rn ·, melvik 29 . Levanger 30. Steinkjer 3l. 

~ Grane 32. Rana 33. Bod.ø 34. Narvik.., 
35. Ibestad 36. Sørreisa 37 Må lselv 38. 

'~ Alta 39. Kirkenes 40 Høybuktmoen . 

NYTT FRA NATUR 
OG UNGDOM 
Naturvern på grunnplanet. 
Gjennom Natur og Ungdoms lokal
klubber kommer ungdom over hele lan
det med i aktivt natur- og miljøvern
arbeid. Klubbene står innbyrdes fritt når 
det gjelder opplegget, det hele blir til
passet det lokale miljø, interesser og for
utsetninger. I løpet av året har antallet 
lokalklubber økt sterkt, og stadig flere 
kommer med i aktivt natur- og miljø
vernarbeid. I motsetning til NNV har vi 
dannet fylkesforeninger el ter at det er til
strekkelig interesse på grunnplanet, og 
dermed håper vi å kunne bevare den 
aktivitet aom vi hittil har hatt. De fleste 
av våre foreninger er skoleforeninger 
som siden utvider og blir foreninger for 
hele distriktet. Skoleforeningene har den 
fordel at de som regel ikke har pro
blemer med lokaler o. l., i tillegg til at 

medlemmene ser hverandre hver dag og 
dermed får bedre kontakt. 

En av de nye klubbene i å r er Måls
elv Natur og Ungdom. som ble startet i 
april aven gruppe interesserte elever ved 
Målselv gymnas. Interessen for klubben 
var stor, og det bli i juni avholdt en 
aksjonsuke. Uka tok blant annet for seg 
tomgangskjøring, en aksjon de fleste av 
Natur og Ungdoms lokalklubber har 
arrangert. Aksjonen ble en stor suksess, 
og det ble utarbeidet en rapport over 
forholdene i Andselv sentrum. Videre ble 
i aksjonsuka holdt aksjonen «Sløsing 
med Naturressursene», og det hele ble 
avsluttet med et større presentasjons
møte hvor lokal presse og radio var til 
stede, og der representanter fra Troms 
Naturvern var innledere. 

Resulta tet av denne uka var, ved siden 
av den rent PR-messige side, at det ble 
opprettet et kommunal t utvalg som skulle 
forsøke å forbedre miljøet i Målselv 
gjennom vel-aksjoner o. I. Målselv Natur 
og Ungdom er representert i utvalget. 
Flere andre av Natur og Ungdoms 
lokalklubber planlegger nå slike større 
aksjonsuker for å sette fart i natur- og 
miljøvernarbeidet i nærmiljøet. 

Internasjonalt samarbeid. 
Den internasjonale ungdomsorganisa
sjonen for natur- og miljøvern (lYF) 
avholdt sitt å rsmøte i Frankrike i som
mer. Natur og Ungdom sluttet seg til 
denne organisasjonen i å r, og det var 
første gang vi var representert på års
møtet. IYF har mer enn 50000 medlem
mer i over 30 nasjonale ungdomsgrupper 
over hele verden, og Natur og Ungdom 
har i lengre tid deltatt i IYF-samarbeidet 

i Norden. Nå er vi for alvor kommet 
med i det internasjonale samarbeidet. 

Den økonomiske situasjonen innen 
IYF er som i foreninger flest. Dette har 
i de senere år vært til vesentlig hinder 
for gjennomføringen av de prosjekter 
organisasjonen har stått for. Imidlertid er 
det nå en løsning i sikte, slik at IYF 
vil komme til å spille en mer domi
nerende rolle framo ver. IYF har nå be
gynt å konsentrere seg om opplysnings
arbeid i U-landa. Dette arbeidet ha r gitt 
synlige resultater, blant annet gjennom 
nye tilsluttede medlemsorganisasjoner. 

Nasjonalparker. 
På årsmøtet i Frankrike ble også spørs
målet om nasjonalparker tatt opp. Et 
semin ar tok for seg hvilken rolle nasjo
nale og regionale ungdomsgrupper kunne 
spille ved opprettelse og skjøtsel av 
nasjonalparker. I en nærliggende nasjo
na lpark var det bygget et atomkraftverk, 
ved siden av veibygging og andre tekniske 
inngrep som ville være utenkelig i en 
norsk nasjonalpark. Det ble utvekslet 
erfaringer på dette området. 

De uformelle diskusjoner på konferan
sen var verdifulle. Det å diskutere felles 
naturvernproblemer med ungdom fra 
hele verden er en veldig inspirasjon for 
det videre arbeid i natur og Ungdom. Vi 
kommer nå til å intensivere det inter
nasjonale samarbeidet, og vi håper og 
tror at det vil bli mulig å invitere verdens 
naturungdom til Norge om et par å r. 

NATUR OG UNGDOM 
har eget sekretariat i 
Norges Naturvernforbunds 
lokaler - Akersgt. 63, Oslo 1. 
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Lovers of nature and mankind 

should read 


«SAGA OF THE 

TWILLIGHT NIGHTS» 


by Terry Plant 

Fascinating book on work, 


nature and travel in 

Skandinavia. 

N.kr. 20.- incl. post. 

15% profit to Norges 

Naturvernforbund. 

Skriv til 

Terry Plant, 56. Highland Road . 

Thorquay, England . 


NB! Hvis De nødig vil klippe i tidsskriftet, blir vi minst like glade over å få 

bestillingen på annen måte! 


Til Norges Naturvernforbund, Postboks 8268 Hammersborg, Oslo 1. -

Postgiro nr. 9460 - Bankgiro nr. 6001.05.70835 

Jeg bestiller med dette: 

eks. «Naturkalenderen 1974» a kr. 25.
eks. mini-utstillingen «Sirkelen» å kr. 45.
eks. plakat «Perleugle» it kr . 17.
eks . plakat «Rådyrkalv» it kr. 17.
eks. B. Berntsen: «Litteratur om natur» it kr. 16.
eks. ø. Dalland : «Finnmarksvidda-for hvem» it kr. 12.
eks. O. Skre: «Sur nedbør» it kr. 13.
eks. A.-I. Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljø 

vernet» it kr. 72.
eks. medlemsnål i sølv å kr. 5. 
eks. medlemsnål i gull it kr. 15.-

Navn : .. . ... . . . . .. .......... ..... .... . . . .. .. . . 


Adresse: ...... . ..... . ......... . . . .... . . . ..... . 


Poststed: 

tils. kr.. 
» » .. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

... . .. . . . ... . . . ...... . ... .. .......... .. . . ..... . .... ... . . ... . .. . 


Det samlede beløp kr. ...... sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/ 

postgiro/postanvisning (stryk det som ikke passer). 

Bes sendt i oppkrav. NB! Ved oppkravsbestilling kommer porto i tillegg. 


Som folk flest sliter 
NORGES 
NATURVERN
FORBUND 
med å få endene til 
å møtes - vår økonomi 
er ikke særlig 
storartet. 
Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg 
av publikasjoner m.v. 
er ingen stor og 
lukrativ forretning. 
Men den har i senere 
tid skaffet oss meget 
velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper 
en kalender eller en 
plakat du kan glede deg 
over - eller glede andre 
med - eller en bok 
som kan øke din inn
sikt i naturvernsaker 
betyr det også en 
verdifull støtte for 
forbundets arbeid. 
Studer våre egenannon
ser i dette nummeret 
av «Norsk Natur» 
finn noe som passer 
for deg, og la oss få din 
bestilling (bruk gjerne 
kupongen til venstre!) 

"'!t"t~•.fr{;.l'f~ io.<Ir.....7 . 
• " :' .'/-1. ..-:' ",;",." 
......' ':'. 

NEDBØR 

<'ff 

~~~<K OG VE~K,j-ÅDfR 
AV OPDVAR SKRE 
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Finnmarksvidda fare 

Vå r nyeste publikasjon er Øystein Dal
lands «Finnmarksvidda - for hvem ?», 
der han gjør rede for planene om kraft
utbygging og for de problemene som 
kn ytter seg til dette unike naturområdets 
fremtid . En brennaktuell bok om et brenn
bart tema. Illustre! med fotografier og 
ka rt. 

Øystein Dal/and: Finnmarksvidda -/01' 
hvem ? 48 sider. Format A5. Pris kr. 12,-. 

innr U1QI1l .•v N.~rVernrorbund 

Det r 
og den el 
andre na 
OpInIon. 
viten, og 
entere se 
med sur 
ninger. O 
Format } 

Litb: 

En annoter 

Kilden 
for [ore, 
og alle a 
orienteril 
en pass( 
Berntsen 
grafien e 
dreier se 
oversikt 
orientere 

Bredo 
96 sider. 
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Som folk flest sliter 
NORGES 
NATURVERN
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med å få endene til 
å møtes - vår økonomi 
er ikke særlig 
storartet. 
Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg 
av publikasjoner m.v. 
er ingen stor og 
lukrativ forretning. 
Men den har i senere 
tid skaffet oss meget 
velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper 
en kalender eller en 
plakat du kan glede deg 
over - eller glede andre 
med - eller en bok 
som kan øke din inn
sikt i naturvernsaker 
betyr det også en 
verdifull støtte for 
forbundets arbeid. 
Studer våre egenannon
ser i dette nummeret 
av «Norsk Natur» 
finn noe som passer 
for deg, og la oss få din 
bestilling (bruk gjerne 
kupongen til venstre!) 
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Finnmarksvidda fare 

Vår nyeste publikasjon er Øystein D a l
lands «Finnmarksvidda - for hvem?», 
der han gjør rede for planene om kraft
utbygging og for de problemene som 
knytter seg til dette unike naturo mrådets 
fremtid. En brenn aktue ll bok om el brenn
bart tema. Illustret med fotografier og 
ka rt. 

øystein Dal/cl/7d: Finnmarksvidda - for 
hvem? 48 sider. Format AS. Pris kr. 12,- . 

Ulgi" .v Norv- N1Juntem'ørbund00 

Det regner fortsatt svovel 
og den eneste veien til løsning, her som i 
and re naturvernsaker, er at det reises en 
opinion. Men o pinionen bør bygge på 
viten, og her er det anledning til å ori
entere seg om problemene i forbindelse 
med sur nedbør, om årsaker og virk
ninger. Oddvar Skre. Sur nedbør. 50 sider. 
Format AS. Pris kr. 13,-. 

Litteratur om natur 


En annotert nafurvc rn bibliografi av Bredo Ber-nl se-n 

inn! 

Kilden til kildene 
for foredragsholde re, artikkelforfattere 
og alle andre som vi l skalle seg allsid ig 
orientering om natur- og mi lj øvern, er 
en passende karakteris tikk av Bredo 
Bern tsens «Lit tera tur om na tur». Biblio 
grafien er annotert, det vil si a t det ikke 
dreier seg om en sna u bokliste, men en 
overs ikt der hver bok ha r fått en kort, 
orienterende omtale. 

Bredo Berntsen: Lilleratur 0/11 natur. 
96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

BESTILLINGS

KUPONG 


PÅ SIDE 96 


Hvorfor ikke 

«Hvem gjør hva . ? 


«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet ?» 
ha r fåtl akkura t den fine mottagelsen vi 
ventet' Vi nøler ikke med å karakterisere 
den som et grunnleggende verk i natur
vernarbeidet i Norge. Boken presenterer 
300 norske o rganisasjoner, institusjoner 
og bedrifter ogderes befatning med natur
og miljøvernproblemer. Uunnvær li g for 
a lle som søker kontakter i naturvern
arbeidet. 

Alf-Inge Jansen : H vem gjør hva i nal!lr
og miljøvernet ? 252 sider. Format A4. 
Pri s kr. 72,-. 

'_·_·__··_·_····_ ··-·_···_·_····_ _ -1: 

; INEMGJOR ! 

!NAl 
NATUR-OG I 

MIUOVERNEr' 
I 

? 
I 

. 300 . , I
I En'presentaSJOn.'" ~, ;
i inst itu.<jt"oÆr "I: bedrifter- utarbeidet av iI AIr-INGE .IA.~FN I 
I . 
I nn En "ublika<jon fra ! 
L:R{~ES NiXIURVERNFORBlND I 



latur- ø 

kalenderen 

1974 
Når så du sist en måneds

kalender med bilder du vil 

gjemme på når 30 dager er 

gått? 

«Naturkalenderen 1974» er 

utgitt av Norges Naturvern

forbund og koster 25 kroner. 

Bestillingskupong på side 96. 


3000 medlemmer av 
forbundet har hittil 
kjøpt perleugla eller 
rådyrkalven. Har du også 
en ledig vegg? Bruk i 
tilfelle bestillings
kupongen på side 96. 
Pris kr. l7,- pr. stk. 


