


DEN FØRSTE NATURBOKA 
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er «Den første naturboka» av Segnestamj 

Helin - det første 'tiltak her i landet med 

sikte på å formidle enkel og grunn

leggende økologisk kunnskap til barn på 

de laveste skoletrinn. Fremstillingen byg

ger på tegninger. 
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Inni-nyhet: 

ØIOLOGI 

Økologi er ikke lært i en håndvending. 
Men her er i alle fall en god begynnelse. 
Med utgivelsen av «ØKOLOGI» vil 
Norges Naturvernforbund gjøre sitt til å 
spre økologikunnskap i populær fOlm til 
flest mulig. 

«ØKOLOGI», som er skrevet av Per
arvid Skoog, er tidligere utgitt i Sverige, 
Danmark og Finland, med stor suksess. 
Perarvid Skoog: Økologi. 48 sider. For
mat AS. Pris kr. 15.-. 
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med forbundets emblem. 

Klebemerker (sticke,-:.;) selges i sett a4 stk. 

(2 stk. i glatt vinyl 10 cm diameter, 2 

stk. i satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og 

brunt kr. 10.-. 

Medlemsnål (9 x 9 mm) i gull kr. 15.-. 

Medlemsnål (9 x 9 mm) i sølv kr. 5.-. 
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Fire plakater (a 62 x 89 cm) som samlet gir 
en hel leksjon i økologi, natur- og miljø
vern - i enkel tekst og fargeglade teg
ninger. Velegnet for utstillings- og un
dervisningsbruk, gjerne sammen med 
«Den første naturboka». Utgitt i sam
arbeid med «Nordisk utstillingsråd for 
vandreutstillinger. Pris kr. 45.-. 
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UTSYN OVER 
HARDANGERVIDDA 


U tvalget for samordnet planlegging av Hardangervidda har nå avgitt sin innstilling. 
Vi skal ikke her gi noen vurdering av de synspunktene utvalget forfekter og 

de mange konkrete forslagene som legges fram. Foreløpig vil vi nøye oss med å slå fast 
at det her er levert et stort og meget verdifullt arbeid (se omtale på side 68). 

Det er klart at det forlengst har hevet seg kritiske røster mot utvalgets innstilling. 
K arakteristisk for denne kritikken er at den går løs på mer eller mindre betydningsful
le detaljer og mer eller mindre bagatellmessige feil , mens den glemmer helheten og 
overser det som virkelig er betydningsfullt, nemlig at vi her for første gang har fått et 
samlet innblikk i det innfløkte problemkomplekset som knytter seg til utnyttelsen av 
Hardangervidda, og et samlet utsyn over et av våre mest verdifulle naturområders 
na tur- og kulturhistorie. 

Til et stort og mangfoldig naturområde som Hardangervidda knytter det seg mange 
og forskjelligartede interesser. Ikke alle disse interessene lar seg foren e, hvis man vil 
bevare Hardangervidda som en varig ressurs for bygdene omkring, og som et felles 
samfunnsgode av stadig økende verdi. Derfo r må noen interesser vike. Det er 
beklagelig, men uomgjengelig nødvendig. En vurdering av de fakta som legges fram i 
H ardangerviddautvalgets innstilling gjør dette klinkende klart. 

Det var et prisverdig initiativ som ble tatt da Hardangerviddautvalget ble nedsatt, 
og resultatet burde spore til gjentagelse. For a lle de gjenværende naturområdene som i 
dag trues av eksploatering, f. eks. Finnmarksvidda, Saltfjellet og Jotunheimen, må vi få 
utredninger der Hardangerviddautvalgets innstilling kan tjene som modell. Og alle 
inngrep som kan få varige virkninger må utsettes til det foreligger materiale som gir en 
holdbar bakgrunn for å vurdere området og situasjonen. Dette er i v irkeligheten et 
selvfølgelig krav, ettersom det er en grunnleggende forutsetning om vi vil sikre oss mot 
feildisponeringer som ikke lar seg rette opp i fremtiden. ~ 

TRANSPORT OG 

TRAFIKK I 

NATURVERNFORBUNDET 


Norges Naturvernforbund har oppnevnt 
et transportutvalg med følgende mandat: 

Utvalget skal i si tt arbeide 
l. påpeke og utrede sentrale aspekter ved 
de forskjellige transportmidlers natur- og 
miljøpåvirkninger. Aspekter som tas opp 
bør omfatte, men ikke begrenses til 
A. Fo rurensing 
B. Ressursbruk 
C. Arealbruk 
D. Miljøforstyrrelser 
E. Ulykker 
F. Transport og trafikk generelt 
G. Økonomi 
2. vurdere tiltak som kan eliminere eller 
redusere skadelige påvi rkninger av natur 
og mennesker både på kortere og på 
lengre sikt. 
3. drøfte strategier for å fil satt disse 
tiltak ut i livet i Norges Naturvernfor
bunds regi eller på annen måte. 
4. fremme konkrete forslag til handlings
program for Norges Naturvernforbund 
når det gjelder 
A. opinionpåvirkning 
B. påvirkning av politikere 
C. aksjonering 

Medlemmer av utvalget er sivilingeniør 
Njål Arge, sivilingeniør Jan Usterud 
Ha nssen, universitetslektor Hjalmar 
Hegge og sivilingeniør Sigurd Solberg. 

Medlemmer som har synspunkter eller 
ideer som de mener kan være til hjelp for 
utvalget, bes skrive til forbundet eller til 
utvalgets fo rmann, Jan U . Hanssen, Kik
kutveien 5D, 292, Oslo 4. 

RESIRKULERING 
OG 
ENERGIFORBRUK 

- Når alum inium resirkuleres, d. 
V.s. benyttes på nytt igjen, forbru
kes bare 5 %av den energi som må 
til for il fremstille samme vekt 
a luminium fra tradisjonelle råstof
fer. Imidlertid er en slik resirku
lering avhengig av god tilgang på 
al uminiumskrap. 

Tidligere har resirkulering av 
a luminium kun vært benyttet fo r 
aluminiumavfall fra aluminium
verk og fra viderebearbeidingsbe
drifter. Det er ikke mer enn 3 - 4 
år siden USA 's oppmerksomhet 
ble rettet mot resirkulering av 
«gammelt» skrap fra dagligvare
konsumentene. I 1973 ble det re
turnert 2 milliarder aluminiums
bokser til de om lag 1200 innsam
lingssentrene i USA. Dette betyr 
at hver sjette aluminium boks ble 
samlet inn. Disse boksene ga 4 1 
millioner kilo aluminium, eller 
nok a luminium til å lage nesten 2 
milliarder nye bokser. 

(Direktør Erie A. Walker i 
A lcoas forskningsorganisa
sjon i intervju med Elkem
Spigerverkets bedriftsavis 
«Rapport» nr. 2 - 1974) 
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SISTE NUMMER AV 
«NORSK NATUR» 

ÅRSBERETNING 1973 
foreligger trykt, og interesserte kan 
få den tilsendt ved henvendelse til 
sekretariatet. 
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TRANSPORT OG 
TRAFIKK I 
NATURVERNFORBUNDET 

Norges Naturvernforbund har oppnevnt 
et transportutvalg med følgende mandat: 

Utvalget skal i sitt arbeide 
I. påpeke og utrede sentrale aspekter ved 
de forskjellige transportmidlers natur- og 
miljøpåvirkninger. Aspekter som tas opp 
bør omfatte, men ikke begrenses til 
A. Forurensing 
B. Ressursbruk 
C. Arealbruk 
D. Miljøforstyrrelser 
E. Ulykker 
F. Transport og trafikk generelt 
G. Økonomi 
2. vurdere tiltak som kan eliminere eller 
redusere skadelige påvirkninger av natur 
og mennesker både på kortere og på 
lengre sikt. 
3. drøfte strategier for å få saU disse 
tiltak ut i livet i Norges Naturvernfor
bunds regi eller på annen måte. 
4. fremme konkrete fo rslag til handlings
program for Norges Naturvernforbund 
når det gjelder 
A. opinionpåvirkning 
B. påvirkning av politikere 
C. aksjonering 

Medlemmer av utvalget er sivilingeniør 
Njål Arge, sivilingeniør Jan Usterud 
Hanssen, universitetslektor Hjalmar 
Hegge og sivilingeniør Sigurd Solberg. 

Medlemmer som har synspunkter eller 
ideer som de mener kan være til hjelp for 
utvalget, bes skrive til forbundet eller til 
utvalgets formann, Jan U. Hanssen, Kik
kutveien 50, 292, Oslo 4. 

RESIRKULERING 

OG 

ENERGIFORBRUK 


- Når aluminium resirkuleres, d. 
v.s. benyttes på nytt igjen, forbru
kes bare 5 %av den energi som må 
til for å fremstille samme vekt 
aluminium fra tradisjonelle råstof
fer. Imidlertid er en slik resirku
lering avhengig av god tilgang på 
aluminiumskrap. 

Tidligere har resirkulering av 
aluminium kun vært benyttet for 
aluminiumavfall fra aluminium
verk og fra viderebearbeidingsbe
drifter. Det er ikke mer enn 3 - 4 
år siden USA's oppmerksomhet 
ble rettet mot resirkulering av 
«gammelt» skrap fra dagligvare
konsumentene. I 1973 ble det re
turnert 2 milliarder aluminiums
bokser til de om lag 1200 innsam
lingssentrene i USA. Dette betyr 
at hver sjette aluminium boks ble 
samlet inn. Disse boksene ga 41 
millioner kilo aluminium, eller 
nok aluminium til å lage nesten 2 
milliarder nye bokser. 

(Direktør Eric A. Walker i 
Aleaas forskningsorganisa
sjO/1 i intervju med Elkem
Spigerverkets bedriftsavis 
«Rapport» nr. 2 - 1974) 

«NYE SLAG MOT 
NORDKALOTTEN» 

Ad John Gustavsen: «Nye slag mot 
Nordkalotten». «Norsk Natur» nr. 
2 - 74, side 50. 
Dette dreier seg om en artikkel hvor 
naturvern og sosial sjikane blandes sam
men. Det må dessverre sies at forfatteren 
er flinkere til å sjikanere de mennesker 
som eventuelt skulle reise nordover, enn 
å tale den nordnorske naturs sak. Det må 
også sies at artikkelens sprogdrakt ikke 
er ganske kledelig, det skal neppe lykkes 
herr Gustavsen å vinne mange for sin sak 
slik han omtaler folk. 

Det forbauser meg ganske meget at De 
gir plass for artikler av denne art. Hvis 
dette skal gjentas, at «Norsk Natur» skal 
komme med slike sjofle og primitive om
taler av godtfolk, vil jeg få si opp mitt 
abonnement. 

Carl W. Jal1.~sel7. 

SVALESTJERT 
I NORD 
Som et apropos til vår svale
stjertplakat (se omslagets bakside), 
opplyser Olav Johannessen at et 
eksemplar av denne arten ble fun
net så langt nord som i Båtsfjord, 
Finnmark, i fjor sonuner. Svale
stjerten i Båtsfjord var et praktek
semplar av de sjeldne. Den målte 
10,5 cm mellom vingespissene. 
Det vil si at vingespennet var et 
par centimeter større enn på de 
største eksemplarene som ellers er 
registrert her i landet. På den an
nen side stiller Naturvernforbund
ets svalestjert fremdeles i abso
lutt særklasse. Den har et vinge
fang på 93 centimeter, og alt dette 
får man for 17 kroner (bruk gjerne 
bestillingskupongen på siste side) I 

Avd. for 
USKYLDIG 
FORFULGTE 

«Dertil har utbyggingstempoet 
vært lavt, hvilket i sin tur skyldes 
protester og aksjoner mot vann
kraftutbyggingen med derav føl
gende forsinkelse i konsesjonsbe
handling og utbygging .. . » 

« ... For å sette det litt på spis
sen kan man si at na:turvernaksjo
nistene faktisk har ødelagt mulig

hetene for et bedre miljø omkring 
de mange kraftkrevende bedri f
ter ...» 

« ... Det er ingen grunn til å 
legge skjul på at tempoet i kraftut
byggingen har vært altfor lavt, og 
konsekvensen av dette må de poli
tikere som har vært lettpåvirkelige 
overfor naturvernargumentene 
alene bære ansvaret for ... )} 

Ekspedisjonssjef Hans
Ludv/~'S Deh/i ( lndussrride
parlementet) i foredrag for 
Møre og ROl11sdalfylkesting 
27. mai 1974. 
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OM BRUKEN AV 
HARDANGERVIDDA 

E tter tre å rs arbeid foreligger nå Hardangerviddautvalgets 
innstilling trykt som Norges offentlige utredninger 

(NOU) 1974: 30A og 30B. Innstillingen omfatter to bind på 
tilsammen omkring 450 sider, illustrert med en mengde kart 
og bilder, og kan uten videre karakteriseres som et omfattende 
oppslagsverk om Hardangervidda. 

Hardangerviddautvalget (Utvalget for samordnet planleg
ging av Hardangervidda), som ble nedsatt 20. august 1971, har 
bestå tt av femten representanter for impliserte departementer, 
fylker og kommuner. Professor Sverre 0vstedal , Norges 
Landbrukshøgskole, har vært utvalgets formann, mens forst
kandid at Jon Bojer Godal har vært sekretær. 

«Bruken av Hardangervidda» er tittelen på bok A, som 
inneholder utva lgets vurderinger og konklusjoner, og dessuten 
et sammendrag av utvalgets grunnlagsmateriale. Bok B, som 
har fått ti tte len «Hardangervidda . Natur - Kulturhistorie -
Samfunnsliv», inneholder utvalgets faglige grun nlagsmateria
le, og dessuten en omfattende litteraturoversikt. Verket inne
holder 45 kart og 7 løse kartbilag. 

Nedenfor gir vi en konsentrert oversikt over hovedpunktene 
i innstillingen . Ved Tinnhølen, Hardangervidda. 

Mandat, målsetting og arbeidsmåte. Planen skal ikke være mer detaljert enn det blir vedtatt utbygging av enkelte vass
Utvalget fikk ved oppnevningen dette nødvendig for å klarlegge og fremme drag, finner en det naturlig at planleg
mandatet: løsningen av de spørsmål som har betyd gingsutvalget vurderer sider ved det eller 

«Planen skal omfatte målsetting og ho ning i landssammenheng, herunder land de prosjekter som gjennomføres.» 
vedretningslinjer for en samordnet grunn bruk, naturvern , vi tenskap, friluftsliv. Ma ndatet ble ved senere møter presi
utnytting og konkret peke på tiltak som Så vidt angår spørsmålet om utbyg sert i forholdet til vassdragsregulering. 
er nødvendig for å sette planen ut i livet. ging, ikke utbygging av vassdrag på Har Ved arealdisponering skulle man legge 
Planen forutsettes å bli rettledende for dangervidda, forutsettes delte vurdert og frem alternative forslag for de områder 
region-, general- og reguleringsplaner i avgjort på sentralt ho ld bl. a . i forbindel som kunne bli berørt. 
området og bør kunne nyttes som deIge se med behandlingen av Sperstadutvalg Utvalget formulerte selv følgende ar
neralplan for vedkommende kommuner. ets rapport om vern av vassdrag. Hvis beidsmålsetting: 

a. Hardangerviddas karakter skal bevares. 
Denne karakteren kan beskrives ved dens 
natur- og kullurhistorie. 
b. Hardangervidda skal for valles som en 
nasjonalherfighet. Vi må finne ./i'am til el 
vern av Hardangerviddas ressurser ved en 
balanser I bru/c 
c. Bruken av Hardangervidda skal tjene 
til slimulans/or del lokale samfunnsliv. Et 
aktiVi lokalsC/mjill1n el' en verdi i seg selv. 
Redusert bosetting i bygdene rundt Har
dangervidda vil kunne gjøre del vanskelig cl 
la vare på og bruke verdiene på Vidda. 

På grunn av den korte tid utvalget var 
i virksomhet måtte man for en stor del 
basere seg på eksisterende informasjoner 
som ble samlet, ordnet og konkludert. 
Utvalget foreslår på en rekke felter at 
man fortsetter med undersøkelser og ut
red ningsa rbeider, og forutsetter a t den 
fremlagte plan føres løpende ajour. 

Utvalget gjennomførte omfattende in
tervj uundersøkelser for å få brakt på det 
rene de forskjellige interessegruppers me
ninger og oppfatninger på en rekke felter. 

Uh'algets hovedkonklusjoner 
(delvis forkortet): 
Om Hardangervidda. 
Som natu rområde og kulturdokument 
representerer Hardangervidda verdier 
som er enestående både i nasjonal og 
internasjonal samm enheng. 

Folk i bygdene og grendene som ligger 
opp til Vidda, har så lenge de har bodd 
der ha tt fj ellområda som viktig grunnlag 
for liv og virke og er fortsa tt avhengige av 
ressursene der. 

H ardangervidda og de tilgrensende 
bygdelaga har store beite- og dyrkingsre
server. Villreinterrenget er det største i 
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det blir vedtatt utbygging av enkelte vass
drag, finner en det naturlig at plan leg
gingsutvalget vurderer sider ved det eller 
de prosjekter som gjennomføres.» 

Mandatet ble ved senere møter presi
sert i forholdet til vassdragsregulering. 
Ved arealdisponering skulle man legge 
frem alternative forslag for de områder 
som kunne bli berørt. 

Utvalget formulerte selv følgende ar
beidsmålsetting: 

a. Hardangerviddas karakter skal bevares. 
Denne karakteren kan beskrives ved dens 
natur- og kulturhistorie. 
b. Hardangervidda skal/orvaltes som en 
nasjonalher/ighet. Vi må finne ji-al11 til et 
vern av Hardangerviddas ressurser ved en 
balansert bruk. 
c. Bruken av Hardangervidda skal tjene 
til stimulans/or det lokale sam/unnsliv. Et 
aktivt lokalsam/unn er en verdi i seg selv. 
Redusert bosetting i bygdene rundt Har
dangervidda vil kunne gjøre det vanskelig å 
ta vare på og bruke verdiene på Vidda. 

På grunn av den korte tid utvalget var 
i virksomhet måtte man for en stor del 
basere seg på eksisterende informasjoner 
som ble samlet, ordnet og konkludert. 
Utvalget foreslår på en rekke feller at 
man fortsetter med undersøkelser og ut
redningsarbeider, og forutsetter at den 
fremlagte plan føres løpende ajour. 

Utvalget gjennomførte omfattende in
tervjuundersøkelser for å få brakt på det 
rene de forskjellige interessegruppers me
ninger og oppfatninger på en rekke felter. 

Utvalgets hovedkonklusjoner 
(delvis forkortet): 
Om Hardangervidda. 
Som naturområde og kulturdokument 
representerer Hardangervidda verdier 
som er enestående både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. 

Folk i bygdene og grendene som ligger 
opp til Vidda , har så lenge de har bodd 
der hatt fjellområda som viktig grunnlag 
for liv og virke og er fortsatt avhengige av 
ressursene der. 

Hardangervidda og de tilgrensende 
bygdelaga har store beite- og dyrkingsre
server. Villreinterrenget er det største i 

landet og mulighetene for innlandsfisket 
er gode. 

Naturvitenskapelig sett og som grunn
lag for undervisning er Hardangervidda 
av stor interesse både på grunn av størrel
sen, karakteren og beliggenheten. 

Hardangervidda er det mest brukte 
fjellområdet i landet til rekreasjon og er 
det største fotvandrerterrenget i Sør
Norge. 

Hardangervidda bør fortsatt tjene til 
stimulans for det lokale samfunnslivet, 
samtidig som denne nasjonalherligdom
mens verdier og karakter bevares og for
valtes som et fellesgode. Langsiktige og 
allsidige perspektiver bør legges til grunn 
for konkrete avgjørelser om bruken. 

Om vernetiltak. 
a. For de delene av mandatområdet der 
naturverninteressene er særlig sterkt re
presentert, antar Utvalget at naturvernlo
ven gir det mest hensiktsmessig grunnla
get for vern. 
b. Utvalget, unntatt to, fremmer forslag 
om Hardangervidda nasjonalpark, som 
omfatter både statseiendom og privat 
eiendom. Nasjonalparken vil dekke ca. 
3400 km 2 hvis det ikke blir ytterligere 
vassdragsreguleringer på Hardangervid
da. Skulle det bli vedtatt regulering både 
av Dagali og Veig, blir arealet 2800 km 2 

Forskriftene for nasjonalparken foreslår 
at den blir nyttet slik at vernet gir ulik 
styrke innafor parken. Dette for å unn
gå eventuelle konflikter i forhold til 
næringsinteressene i randområdene. Ut
valget går ut fra at det av vernehensyn 
etter naturvernloven ikke er nødvendig å 
gå inn for ekspropriasjon av privat 
eiendom på Vidda. 
c. Naturvernlovens bestemmelser om 

landskapsvernområder er brukt i fem 
områder utafor parken. Landskapsvern
områda dekker i alt et areal på ca. 
1190 km Z. Det er Utvalgets forutsetning 
at tradisjonell utøving av primærnærin
gene i hovedsak skal kunne skje uhindret 
i disse områda. 
d. Kulturverdier som knytter seg til forn
minner, bygninger og andre anlegg, for
utsettes vernet. 
e. For de delene av mandatområdet som 
ikke får særskilt status etter naturvern
loven , bør en kunne ta vare på de langsik
tige interesser med hjemmel i bygnings
loven. 

Om reiselivsnæring og rekreasjon. 
a. Med reiselivsnæring forstår Utvalget 
den næringsmessige utnytting av rekrea
sjon og reiselyst. Rekreasjon vil i forhold 
til Hardangervidda først og fremst være 
friluftsliv. Både bygdefolk og tilreisende 
har behov for rekreasjon. 
b. Den turistmessige utbygginga bør væ
re rettet mot behovet for rekreasjon og 
tilpasses det lokale miljøet i enhver for
stand. Turismen bør være en samordnet 
del av et allsidig næringsliv i bygdene. 
c. Den turistmessige utbygginga bør gjø
res etter et visst mønster. De store inves
teringene bør samles til et fåtall steder. 
Utvalget fremmer forslag om et differen
siert fotrutenett med tilhørende turisthyt
ter. Det mener at rutenettet og hytteka
pasiteten bør utvides i utkanten av Vid
da, mens en på Sentral·Vidda heller søker 
en begrensning av trafikken på lang sikt. 
Den delen av Sentral-Vidda som i dag 
ikke har fotruter (Villmarka), bør fortsatt 
være uten merkede løyper. 
d. I de bygd en ære strøka mener Utvalget 
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at en hovedprioritering for turistutbyg

ginga bør være: 

- Mindre og bygdenære turistanlegg i 

tilknytning til lokalsentra, grender og 

gårdsbruk, bør stimuleres. 

- Store turistanlegg bør legges i tilknyt

ning til eksisterende tettsteder eller eksis

terende turistsentra. 

- Bygging av private selveierhytter bør 

begrenses. 


Om landbruk. 

a. Med landbruk mener utvalget jord
bruk, skogbruk, viltstell, fiskestell og ut
nytting av ville nyttevekster. 
b. Grunnlaget for den biologiske pro
duksjonen bør ha prioritet i arealdispo
neringa. 
c. Et allsidig næringsliv i bygdene kan gi 
en gunstig utvikling i landbruket. Derfor 
bør det iverksettes ei intensivert og gren
devis samordnet planlegging organisert i 
form av et prosjekt «landbruket rundt 
Hardangervidda». Det bør stimuleres til 
økt nydyrking, og til bedret utnytting av 
beita. 
d. Det offentlige bør særlig i dette områd
et spille en mer aktiv rolle slik at ikke 
stadig større arealer går over på utabygds 
hender ved eiendomsoverdraging og fra
fl ytting. 
e. I viltstellet og fiskestellet bør driftsplan
arbeidet utvides på basis av styrket ut
forsking av det biologiske grunnlaget for 
produksjonen. Hovedmengden av vilt og 
risk bør høstes som en naturlig del av 
næringslivet i Uellbygdene. Mulighetene 
for sportsfiske må tilrettelegges også på 
privat grunn. Det er nødvendig med opp
læring overfor såvel yrkesorienterte som 
fritidsorienterte brukere av vilt- og fiske
godene. 

For å sikre særlig sårbart vilt ro på 
viktige beiter og ynglesteder bør det inn
føres lovbestemmelser i jaktloven som 
hjemler adgang til å nekte ferdsel innafor 
avgrensede viltproduksjonsområder til 
aktuelle tider på året. 
f. Landbruks- og viltstellmyndighetene 
bør etterse at produksjonsarealene av uli
ke kategorier ikke blir infiltrert av uved
kommende byggverk. 

Om vedtekter til bygningsloven. 
a. Utval get foreslår innført fylkesplan
vedtekt, etter § 17 b i bygningsloven , med 
forbud mot endra grunnutnytting i visse 
områder. 
b. Utvalget foreslår at visse byggesaker 
og andre tiltak, også utafor det området 
som vedtekt etter § 17 b skal gjelde for, 
skal forelegges et råd for Hardangervid
da. 
c. Utvalget foreslår innført vedtekt til § 
8 1 i bygni ngsloven, med krav om byg
ningsrådets godkjenning av landbruks
bygg, for samlige kommuner som grenser 
til Hardangervidda. 

Om overføring av eiendomsrett. 
a. Utvalget mener det vil være samfunns
messig gagnlig at staten overtar eien
domsretten til eiendommer på Hardang
ervidda , som i dag ikke har tilknytning til 
fast bosetting eller til jordbruk i den 
kommunen det gjelder. Det antar at jord
loven gir hjemmel for slik overføring. 
b. Utvalget har vurdert hvilke eiendom
mer som er mest aktuelle i denne sa m
menhengen. 
c. Utvalget mener at rettene til beite, 
yrkesmessig og husholdningsrnessig jakt 
og fisk e på de eiendommene som even
tuelt eksproprieres, bør stilles til rådvelde 

for nærmestliggende sokn etter tilsvaren
de regler som i statsallmenning. 
d. Utvalget har ikke kunnet foreta en 
uttømmende analyse og ber derfor Land
bruksdepartementet om nærmere å vur
dere en slik overføring av eiendomsretten 
til visse Uellstrekninger. 

Om forvaltning. 
a. Forvaltningsapparatet bør være så enk
elt som mulig uten at det går ut over 
rettssikkerheten for den enkelte. Derfor 
bør de forvaltningsmessige oppgavene så 
langt det er rimelig, knyttes til lokale og 
eksisterende organer. Det bør være en 
klar fordeling av ansvar. 

Det er svært mange organer som er 
med å forvalte Hardangervidda, og de 
forskjellige organa griper inn i hverandre. 
Derfor bør en samordne dem. 
b. Utvalget konstaterer at Miljøvernde
partementet og Landbruksdepartementet 
har det som sitt ansvarsområde å sam
ordne akt ivitetene, og de forvalter de 
mest aktuelle lovene i denne sammen
hengen. Miljøverndepartementet forvalt
er naturvernloven, jaktloven, innlands
fiskeloven, bygningsloven, lov om byg
ningsfredning og fornminneloven. Land
bruksdepartementet forvalter jordloven 
og uell-Ioven (foruten skogproduksjons
loven). 
c. Utvalget foreslår at det blir opprettet 
et særskilt råd for Hardangervidda sam
mensatt aven representant fra hvert av 
de tre fylka, en representant fra hver av 
kommunene, en fra Landbruksdeparte
mentet og en fra Miljøverndepar tement
et. Dette rådet bør samordne bruken av 

Nykkjesøyjossen i Kinso , vernet vassdrag 
på Hardangervidda. 
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for nærmestliggende sokn etter tilsvaren
de regler som i statsallmenning. 
d. Utvalget har ikke kunnct foreta en 
uttømmende analyse og ber derfor Land
bruksdepartementet om nærmere å vur
dere en slik overføring av eiendomsretten 
til visse fjellstrekninger. 

Om forvaltning. 
a. Forvaltningsapparatet bør være så enk
elt som mulig uten at det går ut over 
rettssikkerheten for den enkelte. Derfor 
bør de forvaltningsmessige oppgavene så 
langt det er rimelig, knyttes til lokale og 
eksisterende organer. Det bør være en 
klar fordeling av ansvar. 

Det er svært mange organer som er 
med å forvalte Hardangervidda, og de 
forskjellige organa griper inn i hverandre. 
Derfor bør en samordne dem. 
b. Utvalget konstaterer at Miljøvernde
partementet og Landbruksdepartementet 
har det som sitt ansvarsområde å sam
ordne aktivitetene, og de forvalter de 
mest aktuelle lovene i denne sammen
hengen. Miljøverndepartementet forvalt
er naturvernloven, jaktloven, innlands
fiskeloven , bygningsloven, lov om byg
ningsfredning og fornminneloven. Land
bruksdepartementet forvalter jordloven 
og fjell-loven (foruten skogproduksjons
loven). 
c. Utvalget foreslår at det blir opprettet 
et særskilt råd for Hardangervidda sam
mensatt aven representant fra hvert av 
de tre fylka, en representant fra hver av 
kommunene, en fra Landbruksdeparte
mentet og en fra Miljøverndepartement
et. Dette rådet bør samordne bruken av 

Nykkjesøyfossen i Kinso, vernet vassdrag 
pel Hardangervidda . 
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de lovene som er nevnt ovafor, unntatt 
den delen av fjelloven som gjelder bygde
nes rett. Det bør vurderes om Rådet kan 
tjene som innland~fiskenemndenes felles
råd for Hardangervidda og oppnevnes 
som vi/tråd for Hardangervidda med 
hjemmel i § 3 i jaktloven. 
d. Rådet bør videre ha kontakt med de 
ulike brukerne og med eierinteressene. 
e. Statens forvaltning av allmenningene 
på Hardangervidda bør samles til en 
skogforvaltning eventuelt ved at det blir 
opprettet en egen «fjellforvaltning» under 
Direktoratet for Statens skoger. Forvalt
ninga bør forvalte alle allmenningene (i 
samarbeid med fjellstyra slik fjelloven 
bestemmer) og de statseide fjellstrek
ningene innafor virkeområdet til Rådet 
for Hardangervidda. 

Forvaltninga skal ha regulære forvalt
ningsoppgaver på statens grunn, være 
sekretariat for Rådet for Hardangervidda 
og drive veiledning og planlegging innen 
viltstell, fiskestell og friluftsliv. Forvalt
ninga av bestemmelsene for de områdene 
som er foreslått vernet i medhold av 
naturvernloven, bør bli lagt til Direkto
ratet for Statens skoger. 

Diverse forslag. 
a. Utvalget tilrår at deler av Hardanger
vidda oppheves som lågflygingsområde. 
b. U tvalget tilrår at det blir tatt opp til 
nøye vurdering hvordan vegene inn på 
fjellet skal brukes i framtida, og hvilken 
status de skal ha. Dette gjelder spesielt 
Tinnhølvegen, Kalhovdvegen og Songa
vegen. 

Rjotamyrene i Veigdalen på den vestlige 
delen av Hardangervidda, ifaresonen ifor
bindelse med Eidjjordutbygging. 
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de lovene som er nevnt ovafor, unntatt 
den delen av fjelloven som gjelder bygde
nes rett. Det bør vurderes om Rådet kan 
tjene som il1l1landsfisk enemndenes felles
råd for Hardangervidda og oppnevnes 
som vi/tråd for Hardangervidda med 
hjemmel i § 3 i jaktloven. 
d. Rådet bør videre ha kontakt med de 
ulike brukerne og med eierinteressene. 
e. Statens .forvaltning av allmenningene 
på Hardangervidda bør samles til en 
skogforvaltning eventuelt ved at det blir 
opprettet en egen «fjell forvaltning» under 
Direktoratet for Statens skoger. FOI"valt
ninga bør forvalte alle allmenningene (i 
samarbeid med fjellstyra slik fjelloven 
bestemmer) og de statseide fjellstrek
ningene innafor virkeområdet til Rådet 
for Hardangervidda. 

Forvaltninga skal ha regulære forvalt
ningsoppgaver på statens grunn, være 
sekretariat for Rådet for Hardangervidda 
og drive veiledning og planlegging innen 
viltstell, fiskestell og friluftsliv. Forvalt
ninga av bestemmelsene for de områdene 
som er foreslått vernet i medhold av 
naturvernloven, bør bli lagt til Direkto
ratet for Statens skoger. 

Diverse forslag. 
a. Utvalget tilrår at deler av Hardanger
vidda oppheves som lågflygingsområde. 
b. Utvalget tilrår at det blir tatt opp til 
nøye vurdering hvordan vegene inn på 
fjellet skal brukes i framtida, og hvilken 
status de skal ha. Dette gjelder spesielt 
Tinnhøl vegen , Kalhovdvegen og Songa
vegen . 

Rjotamyrene i Veigdalen på den vestlige 
delen av Hardangervidda, ifCll·esonen ifor
bindelse med Eid.f}ordutbygging. 

d. Utvalget ber om at arbeidet med å 
lage lov om motorisert ferdsel utafor 
bilveg, blir intensivert og at en ved revi
sjon av fjelloven tilgodeser bygdenes næ
ringsmessige interesser. 
e. Utvalget ber om at det vitenskapelige 
grunnlaget for samfunnsplanlegging i 
fjellbygdene blir styrket. 
f. Utvalget tilrår at samarbeidet og sam
ordninga vedrørende bruken av Har
dangervidda bør fortsette. 

Spesielt om vasskraftutbygging. 
Utvalget sier at skadevirkningene ved de 
planlagte utbyggingene og overføringene 
i stor utstrekning kommer på vidda, 
mens ford elene stort sett tilfaller område
ne utenfor. Både det økonomiske resultat 
og de skadevirkningene som utbygging 
fører med seg har stor betydning for 
lokalsamfunnet. Det er unntatt fra utval
gets mandat å ta stilling til spørsmålet om 
kraftutbygging bør gjennomføres eller ik
ke. 

Dersom det ikke blir ytterligere kraft
utbygging blir Veig-dalføret og Dagali
dalføret med i nasjonalparkforslaget som 
de to mest verneverdige og helt uerstatte
lige områder. Med regulering må områ
dene utgå av nasjonalparkområdene. 

For hvert nytt teknisk inngrep blir 
behovet for å verne det som er igjen 
større. Mot øst er det bare Dagali-vass
draget som med unntak av små regu
leringer i sidevassdrag går ubrutt fra kilde
ne til barskoggrensa. Blir vassdraget re
gulert, vil det ifølge Utvalgets registrer
inger ødelegge et av de to områdene som 
har den mest omfattende dokumentasjon 
i vitenskapelig og pedagogisk sammen
heng på Hardangervidda. Foruten at na
sjonalparkens utstrekning blir redusert 

vil også typeområdet mot Reinsnos ra 
minsket verdi fordi det mister sitt konti
nentale motstykke. Det fins ikke andre 
daler på østsida av Hardangervidda med 
tilsvarende verneverdier. Noen erstatning 
for Dagalidalføret fins ikke. 

I Veig-dalføret som etter Utvalgets ma
teriale har flest typer dokumenterte ver
neverdier, overveies vassdragsregulering. 
Vedtas denne, vil vesentlige verdier gå 
tapt. Heller ikke for Veig-dalføret kan 
det vises til noe alternativ med tilnærmet 
samme dokumentsjon. Dersom de nevnte 
vassdragsreguleringene blir vedtatt , vil 
dette øke presset på de gjenværende res
sursene vesentlig. 

Som det fremgår vil en eventuell vass
dragsutbygging få meget alvorlige skade
lige konsekvenser på hele Hardangervid
da som naturområde. 

Spesielt om meningsmålinger. 
De meget omfattende og differensierte 
meningsmålinger som er foretatt gjen
nom intervjuundersøkelser viser at det 
ikke er store meningsforskjeller mellom 
bygdefolk , spesielle interessegrupper og 
på landsbasis. Folk flest ønsker at Har
dangervidda blir forsvarlig vernet og er 
mot tekniske inngrep av enhver art. Bare 
5 - 8% stiller seg positivt til vassdragsre
guleringer mens 80-92% stiller seg nega
tivt. 6 - 12% stiller seg nøytralt. Det er et 
stort flertall mot motorisert ferdsel bort
sett fra til helt spesielle formål. Fotturis
me er man ikke imot, et flertall synes det 
er positivt. Bilturisme/camping er det 
imidlertid et flertall mot. Det samme 
gjelder flere private hytter. 77 - 92% er 
mot turistsenterjhyttebyer/større hotell 
på Hardangervidda. 

~ 
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NORGES 
NATURVERN
FORBUNDS 
SYN PÅ 
BEFOLKNINGS
SPØRSMÅLET 

Den raske utviklingen i synet på natur- og 
miljøvernproblemene medfører at misfor
holdet mellom befolkningsvekst - ressurs
tilganger - materiell vekst og miljøproble
mene blir stadig mer åpenbar t. 

Det er grunn til å fastslå at befolkningsut
viklingen såvel globalt som nasjonalt inntar 
en sentral rolle i denne sammen heng. I denne 
forbindelse fremstår idag blant annet følgen
de forhold som svært foruro ligende: 

- Den rådende usikkerhet med hensyn til 
mulighetene for å hindre sul t og feilernæring 
for verdens nåværende befolkning. 

- Verdens befolkning vi l ventelig øke fra 
ca . 4 milliarder i 1974 til ca. 6,5 millia rder i år 
2000. 

- Hoveddelen av matvarene til vå rt nå
værende kosthold må idag importeres, samti
dig som presset på vår dyrkede og dyrkbare 
jord stadig øker. 

- Vå r materielle velferd er hovedsakelig 
bygd pa, og opprettholdes ved bruk!forbruk 
av energi og ikke fornybare naturreS llJ'ser. En 

rekke av disse forbrukes nå i et stadig økende 
tempo. 

- Samtidig med verdensbefolkningens 
vekst og økningen i kløften mellom de rike 
og fattige land, er det fra et økologisk syns
pun kt vanskelig å se hvordan arealer, energi 
og råstoffer totalt sett skal kunne imøtekom
me de krav som må settes for at verdens 
fattige to tredjedeler skal oppnå en sos ia l 
utvikling mot en mer menneskeverdig leve
standard . 

- Hoveddelen av dagens energi- og res
sursforbruk skjer i den rike tredjedelen av 
verden, der forbruket og dermed mengden 
forurensning pr. person er 20 - 40 ganger 
høyere enn i den fatt ige delen av verden. 

- Den materi e lle velferd i Norge, som i 
den rike tredjedelen av verden forøvrig, opp
rettholdes følgelig ved et forbruk av energi 
og ressurser som li gger mange ganger over 

det den gjennomsnittlige verdensborger for
bruker. 

Etter hvert som verdensbefolkningen fort
setter å vokse, blir spørsmålet om en aktiv 
befo lkningspolitikk aktua li sert i stadig fl ere 
land. I denne sammenhengen blir det også 
stadig mer åpenbart at en befolkningspoli
tikk idag bevisst må sikte mot en stabili sering 
av befolknings-størrelsen i global skala, slik 
at mat og naturressurser ska l ha mulighet for 
å s trekke til for a lle, og slik at Jo rdens 
li vsmiljø ikke dras tisk skal forringes. En 
forutsetning for at befo lkningsstørrelsen i 
global skala skal stabil iseres , vil være en 
aktiv og målbevisst innsats i a ll e land, og 
ikke utelukkende der sult og nød idag gjør 
misforh oldet mellom befolkning, mat og 
andre ressurser mest åpenbart. 

Norges Na turvernforbund inntar i denne 
sammen heng det standpunkt at befo lknings

veksten i 
alvorlig SI 
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Befo lkr 

UTKAST 
TIL 
NORDISK 
HANDLINGS
PROGRAM 

I juni arrangerte det svenske FN-forbundet 
et befolkningsseminar i Stockholm med del
ta kelse fra ulike organisasjoner, fagforenin
ge rogstudieforbund i Norden. Norges Natur
vernforbund var represen tert ved befolk
ningsutva lgets formann , Magna r Norder
haug. 

r tillegg til foredrag og gjennomgåelse av 
materiale til FNs befolkningskonferanse, 
utarbeidet fire gru pper utkast til nordiske 
handlingsprogram på ulike områder som har 
med befolkningsproblemet å gjøre. Disse ble 
i engelsk versjon presentert på den såkalte 
«Po pulation Tribune», de fritt stående orga
nisasjoners og interessegruppers «skyggekon
feranse» i Bucuresti 19.- 30. august. En av 
gruppene utarbeidet et utkast til nordisk 
handlingsprogram på feltet «Befolkning - 
ressurser - miljø». Utkastet ha r fø lgende 
ordlyd: 

Med de økende problemer som i global 
sammenheng knytter seg til befolknings

vekst, matmangel, ressursknapphet og mil
jøødeleggelse, hvile r e l stort ansvar på i-la n
dene, ikke minst de nordiske. 

Dette ansvaret gjelder ikke bare kravet om 
internasjonal innsa ts. Ansvaret kn ytter seg i 
høy grad også di rek te til den nåværende 
befolkningstilvekst og det nå værende res
sursforbruk innen de nordiske la ndene, fordi 
miljøbelas tningen og forbruket av matva rer, 
råvarer og energi pr. innbygger er så stort i 
Norden i forhold til gjennomsnittet i verden. 

På bakgrunn av vårt globale a nsvar og av 
hensyn til kommende generasjoner nødven
diggjør dette en nytenkning på fl ere områder 
som direkte og s terkt berører de nordiske 
landene. 

Viktige a rbeidsområder når det gjelder den 
fremt idige utviklingen er : 

I . Befolkningspolitikk. 
2. Energipo litikk. 
3. Ressurspolitikk. 

4. Lanl 
5. Fisk 
6. Utvi 
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rekke av disse forbrukes nå i et stad ig økende 
tempo. 

_ Samtidig med verdensbefolkningens 
vekst og ø kningen i klø ften mellom de rike 
og fattige land, e r det fra e t økologisk syns
punkt va nskelig å se hvorda n a realer, energi 
og råstoffer totalt sett skal kunne imøtekom
me de krav som må settes for a t verdens 
fattige to tredjedeler ska l oppnå en sos ial 
ut vikling mot en mer menneskeverdig leve
standa rd. 

_ Hoveddelen av dagens e nergi- og res
sursforbruk skjer i den rike tredjedelen av 
verden, der forbruket og dermed mengden 
forurensning pr. person er 20 - 40 ga nger 
høyere enn i den fattige delen av verden. 

_ Den materielle velferd i Norge, som i 
den rike tredjedelen av verden forøvrig, opp
rettho ldes følgelig ved et forbruk av energi 
og ressurser som ligger mange ganger over 

det den gjennomsnittlige verdensborger for
bruker. 

Etter hvert som verdensbefolkningen fort
setter å vokse, blir spørsmålet om en aktiv 
befolkningspolitikk aktualisert i stadig flere 
land. I denne sammenhengen blir det også 
stadig mer åpenbart at en befolkningspoli
tikk idag bevisst må sikte mot en stabilisering 
av befolknings-størrelsen i global skala , slik 
at mat og naturressurser skal ha mulighet for 
å strekke til for alle, og slik at Jordens 
li vs miljø ikke drastisk skal forringes. En 
forutsetning for at befolkningsstørrelsen i 
global skala skal stabiliseres, vil være en 
aktiv og målbevisst innsats i alle land, og 
ikke utelukkende der sult og nød idag gjør 
misforholdet mello m befolkning, mat og 
andre ressurser mest åpenbart. 

Norges Naturvernforbund inntar i denne 
sammenheng det standpunkt at befo lknings

vekst, matmangel, ressursknapphet og mil
jøødeleggelse, hviler et stort ansvar på i-lan
dene, ikke minst de nordiske. 

Dette ansvaret gjelder ikke bare kravet om 
internasjonal innsats. Ansvaret knytter seg i 
høy grad også direkte til den nåværende 
befolkningstilvekst og det nåværende res
sursforbruk innen de nordiske landene, fordi 
miljøbelastningen og forbruket av matvarer, 
råvarer og energi pr. innbygger er så stort i 
Norden i forhold til gjennomsnittet i verden. 

På bakgrunn av vårt globale ansvar og av 
hensyn til kommende generasjoner nødven
d iggjør dette en nytenkning på flere områder 
so m direkte og sterkt berører de nordiske 
landene. 

Viktige arbeidsområder nå r det gjelder den 
fremtidige utviklingen er: 

I Befolkningspolitikk. 
2. Energipolitikk. 
3. Ressurspolitikk. 

veksten i de rike deler av verden er vel så 
alvorlig som i de fattige deler, fordi forbruket 
av matvarer, råstoffer og energi pr. innbyg
ger er så høyt i forhold til verdensgjennom
snittet. 

Som en følge av dette mener Norges N a
turvernforbund at også den norske befolk
ningsveksten må nedtrappes, slik a t befolk
ningen innen et rimelig tidsrom slutter å øke. 
Behovet for dette burde være åpenbart, på 
bakgrunn av at Norges matvareproduksjon i 
dag strekker til for mindre enn halvdelen-av 
vår nåværende befolkning, og ved at presset 
på dyrket og dyrkbar jord stad ig fo rverrer 
tilstanden. 

Norges Naturvernforbund mener videre at 
en i de lte arbeidet må forvente en aktiv 
innsats fra sa mfunnets side. 

Befolknin gsspø rsmå let er idag et av de 

4. Landbrukspo litikk . 
5. Fisken- og proteinpolilikk. 
6. Utviklings hjelp. 

l. Begrensn ing av befolkningstilveksten er 
like viktig i Norden som i U-landene på 
grunn av det store ressursforbruk og de store 
miljøforstyrrelser pr. innbygger i Norden. 
Som en følge av dette og på bakgrunn av 
internasjonal solidaritet, må befo lkningsti l
veksten i Norden reduseres med sikte på en 
stabilisering av fo lketa llet innen rimelig tid. 

2. På bakgrunn av det høye utt a ket pr. 
innbygger i Norden og den begrensede til
gangen, må energiforbruk et skjæres ned. 
Nordens fremtid kan ikke bygges på stad ig 
økende forbruk. D en årlige økningen må 
innen rimelig tid stanses, hvoretter en senk
ning av energiforbruket må tilstrebes. 

Grunnleggende forutsetninger for utvik
ling av et samfunn med stort sett sta bili sert 
eller redusert energiforbruk er bl. a. : 

mest se ntrale samfunnsspørsmål. Likevel ma 
en konstatere at disse spørsmål i en alt for 
liten grad er tatt opp til politisk overveielse. 
Det er rimelig a t spørsmålet om en, i global 
sammenheng forsva rlig norsk befolknings
politikk nå bør utredes. Det før ste mål bør i 
den sammenheng være en stabilisering av den 
norske befolkningsstørrelsen i løpet av et 
nærmere fastlagt tidsrom. 

I sin henvendelse til de politiske partier 16. 
august 1973 uttalte Norges Naturvernfor
bund blant annet: 

«Arbeidet med en stabilisering av folketal
let i Norge bør kunne oppnås med informa
sjon og andre moderate virkemidler.» 

D et finnes i denne sammenheng et sett av 
ulike virkemidler samfunnet kan benytte for 
å fremme en politikk som gradvis reduserer 
fødselsoverskuddet. Ut over den klare mål
settingen at samfunnet aktivt må arbeide for 

Stabilisert folketa ll (antall konsumenter) 
i Norden . 

- Stabilisert forbruk pr. innbygger i Nor
den. 

3. Forbruket av ikke forn ybare ressurser 
er høyere pr. indiv id i Norden enn i de fleste 
andre land . F. eks. tar luksusproduksjon for 
tiden en altfor stor del av tilgjengelige råva
rer og energi. 

Ansvar for kommende generasjoner og 
so lidaritet med U-landene krever at vi stan
ser rovd ri ften på d isse ressursene. Dette ka n 
bl. a. skje ved: 

- Stabilisering av folketallet (antall kon
sumenter). 

- Lavere forbruk pr. individ. 
- Gjenvinning (resyklering) av f. eks. pa

pir og metaller. 
4. Det er å penbart at den globale matvare

situasjonen vil forværre seg. I høyere grad 
enn til nå bør de nordiske la ndenes matbe
hov dekkes av egen produksjon. P å lengere 
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at den norske befolkningsstørrelsen stabilise
res, vil Norges Naturvernforbund ikke ta 
standpunkt til hvilke virkemidler som i denne 
sammenheng bør benyttes. Det synes imid
lertid klart at det i dette arbeidet er nødven
dig å ta i bruk flere virkemidler samtidig. 

Hvilke virkemidler som bør tas i bruk fra 
samfunnets side for å oppnå dette, er et 
sekundært spørsmål som politikerne selv må 
ta stilling til. Dersom enkelte politiske partier 
inntar en tvilende eller avvisende holdning til 
enkelte virkemidler, vil dette innebære at de 
bør være villige til å benytte andre virkemid
ler i en større utstrekning for at hovedmålset
tingen, befolkningsstabilisering, skal oppnås. 

Som nevnt over, er Norges Naturvernfor
bund av den oppfatning at man i Norge kan 
nå meget langt gjennom informasjon og mo
tivering. Men dette alene vil neppe være nok 
til å løse vårt befolknings- og overforbruks

problem. Det må være riktigere å se på 
informasjon og motivering som det grunnleg
gende ledd i en prosess som bidrar til en 
positiv utvikling. 

De momenter som i denne sammenheng 
synes særlig viktig er: 
a. 	 Generelle informasjonsopplegg om 

- hvor begrenset Jordens ressurser er, 
- hvordan høyt ressursforbruk og stor for

urensningsmengde pr. innbygger i industri
landene kombinert med befolkningsvekst, 
gjør befolkningsveksten til et minst like vik
tig spørsmål i den rike del av verden som i 
den fattige del av verden. 
b. Innarbeiding av de problemstillinger som 
knytter seg til befolkningsveksten på under
visningsfeltene etikk, morallære og andre til
knyttede emner, og utvikle forståelsen for 
sammenhengen mellom befolkningsvekst, 
ressursforbruk og miljøproblemer i passende 

_
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sikt bør målet dessuten være å eksportere 
matvarer til deler av verden som har mangel 
på mat. På denne bakgrunn må arbeidet med 
utviklingen aven helhetlig og fremtidsrettet 
nordisk landbrukspolitikk ta sikte på: 

--	 Bevaring av dyrket jord. 
-	 Økt matvareproduksjon. 

~~~ 

-- Optimal utnyttelse av matvareressurse
ne. 

-- En jordutnyttelse som på lengre sikt 
ikke skader miljøet og/eller de økologiske 
forutsetningene for matproduksjon. 

5. De nordiske landene må, på nasjonalt 
og internasjonalt plan, arbeide aktivt for å 
hindre: 

- Økt forurensning av verdenshavene. 
- Økende beskatning av havets ressurser. 
Videre må det tas sikte på å utnytte en 

større del av fiskerienes avkastning direkte til 
menneskeføde. De nordiske landenes eksport 
av fiskeprotein til husdyrproduksjon i rike 
land og deres eget proteinforbruk til samme 
formål må gradvis begrenses. Samtidig bør 
proteineksporten økes til de deler av verden 
der proteinmangelen er størst. 

6. Den nordiske utviklingshjelpen bør ut
vides suksessivt. Hjelpen skal i størst mulig 

utstrekning være ubundet og gis i samarbeid 
med mottakerlandet. Når det gjelder tekni
ske og økonomiske utviklingsprosjekter, er 
det viktig at det gjøres en aktiv innsats for å 
klarlegge og motvirke negative sosiale og 
økologiske bivirkninger. 

7. Nordisk Råd anmodes om å utarbeide 
en utredning om: 

Hvilken global belastning (ressursmes
sig, miljømessig og økonomisk) den nå
værende økningen i folketallet i Norden vil 
medføre på lengere sikt. 

-- De samfunnsmessige effekter som vil bli 
resultatet aven stabilisering av folketallet i 
Norden. 

- Hvilken tidsramme man i Norden bør ta 
sikte på for å stabIlisere befolkningstil
veksten og energi- og ressursforbruket. 

-- Mulige alternative tiltak for å oppnå 
dette. 

fag i skolen. (Kristendomsundervisning, 
hei mstadl ære, sa m I i vs/ prevensj onsu ndervis
ning, naturvitenskapelige fag m. v.) 

Ved vurdering av virkemidler for stabilise
ring av folketallet og de fordel ene dette på 
lengre sikt innebærer, må dessuten arbeidet 
med en norsk befolkningspolitikk ikke vur
deres isolert, men i sammenheng med andre 
viktige samfunnspolitiske spørsmål. 

Norges Naturvernforbund vil her særlig 
understreke betydningen av at utred ningen 
aven norsk befolkningspolitikk sees i nøye 
sammenheng med blant annet en tidsmessig 
og forutseende politikk når det gjelder land
bruk, fiskeri, energi. miljøvern og økonomi, 
og sosiale forhold nar det gjelder arbeidsmar
ked, boliger, skoler og likestilling m. v. 

Forøvrig mener Norges Naturvernforbund 
at arbeidet med en befolkningsstabilisering i 
Norge bør vurderes som en videreføring og 

konsekv 
til famil 
deler av 
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merkso 
i større ( 
som kn 
ledes må 
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Dette 
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i 1972, ( 
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verden. 

-- Hvor det optimale folketallet i Norden 
ligger, og på hvilken måle de nordiske lande
ne med tiden kan oppnå dette folketallet. 
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problem. Det må være riktigere å se på 
in form asjo n og motivering som det grunnleg
gende ledd i en prosess som bidrar til en 
positiv utvikling. 

De momenter som i denne sammenheng 
synes særlig viktig er: 
a. 	 G enerelle informasjonsopplegg om 

- hvor begrenset Jordens ressurser er, 
- hvordan høyt ressursforbruk og stor for

urensningsmengde pr. innbygger i industri
la ndene kombinert med befo lkningsvekst, 
gjør befolkningsveksten til et minst like vik
ti g spørsmå l i den rike del av verden som i 
den fa ttige del av verden. 
b. Inn arbeiding av de problemsti llinger som 
knytter seg til befolkningsveksten på under
visn ingsfe ltene etikk, morallære og and re til
knyttede emner, og utvik le forståelsen for 
sammenhengen mellom befolkni ngsvekst, 
ressursforbruk og miljøproblemer i passende 

utstrekning være ubundet og gis i samarbeid 
med mo ttakerlandet. Når det gjelder tekni
ske og økonomiske utviklingsprosjekter, er 
det vik tig a t det gjøres en aktiv innsats for å 
klarlegge og motvirke negative sosia le og 
øko logiske bivirkninger. 

7. Nord isk Råd anmodes om å utarbeide 
en utredning om: 

Hvi lken glo bal belastning (ressursmes
sig, miljømessig og ø konomisk) den nå 
værende økningen i folketallet i Norden vil 
medføre på lengere sikt. 

- De samfunnsmessige effekter som vil bli 
resultatet aven stabilisering av folketallet i 
Norden. 

- Hvilken tidsramme man i Norden bør ta 
sikte på for å stabilisere befolkningstil
veksten og energi - og ressursforbruket. 

- Mulige a lternative ti ltak for il oppnå 
dette. 

fag i skolen. (Kristendomsundervisning, 
heimstadlære, sam I i vs/prevensjonsundervis
ning, na turvitenskapel ige fag m. v.) 

Ved vurdering av virkemidler for stabilise
ring av folketallet og de rordelene dette på 
lengre sikt innebærer, må dessuten arbeidet 
med en norsk befolkningspolitikk ikke vur
deres isolert, men i sammenheng med a ndre 
viktige samfunnspolitiske spørsmål. 

Norges Naturvern forbund vil her særlig 
understreke betydningen av at utredningen 
aven norsk befolkn ingspo litikk sees i nøye 
sammenheng med blant annet en tidsmessig 
og forutseende politikk når det gjelder land
bruk, fi skeri, energi , miljøvern og økonomi, 
og sosiale forhold når del gjelder arbeidsmar
ked, boliger, skoler og li kesti lling m. v. 

Forøvrig mener Norges Naturvernforbund 
at arbeidet med en befolkningsstabilisering i 
Norge bør vurderes som en videreføring og 

- Hvor det opt imale folketallet i Norden 
ligger, og på hvilken må te de nordiske lande
ne med tiden kan oppnå dette folketallet. 

konsekvens av at Norge a ll erede gir bistand 
ti l fam ilieplanlegging i andre og fattigere 
deler av verden. En økning av denne inn
satsen vil være na turlig, men sa mtidig bør opp
merksomheten innen vå r bis tandsvirksomhet 
i større grad vies problemer av ø ko logisk art 
so m knytter seg lil befolkningsvekst. Like
ledes må de miljømessige bivirk ninger av vå re 
teknisk/økonomiske bis tandsp rosjekter vur
deres meget nøye. 

Dette vil forøvri g være i tråd med rekom
mendasjonene fra FN 's milj øvernkonferanse 
i 1972, der Norge tok et spes ielt initiativ når 
det gja ldt innsats for befolkningskontroll i 
verden. 
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KRETS
FORENINGENE 
OG 
BEFOLKNINGS
ÅRET 

I nummer I av Norsk Natur, 1974, 
ble det henstilt til kretsforeningene å 
ta initiativ til et møtearrangement i 
tilknytning til Verdens Befolkningsår, 
under temaet «Befolkning - ressurser 
-miljø». 

På grunn av NNV's beskjedne øko
nomiske kapasitet og ønsket om en 
spredning av aktiviteten, ble behovet 
for lokale initiativ understreket. 

Befolkningsutvalget vil med dette 
gjerne fornye denne henstillingen til 
k retsf oren ingene. 

Som en ideskisse til et opplegg gir vi 
her også forslag til en ramme for et 
arrangement av denne typen. Et slikt 
møteopplegg bør med fordel kunne 
arrangeres i løpet av høsten/vinteren 
1974/75, gjerne i samarbeid med ung
domsorganisasjoner (hvorfor ikke 
Natur og ungdom og kretsforeninge
ne i fellesskap?), husmorlag, folke
akademier m. v. 

Forslag til opplegg: 
I. Aktuelt foredrag i tilknytning til 
temaet «Befolkning - ressurser - mil
jø» og/eller faktabetont presentasjon 

(muntlig eller som utstilling) om 
samme tema. 

En eventuelJ utstilling om dette te
ma bør muligens kunne utarbeides av 
en skoleklasse med sikte på å brukes 
ved et slikt arrangement. 

Vekt bør her legges på belysning av 
distriktets matvaresituasjon og be
folkningsutvikling sett i et videre per
spektiv. 
2. Presentasjon av et utkast til nor
disk handlingsprogram på dette felt. 
(Se dette nummer av Norsk Natur) 
og/eller NNV's syn på befolknings
spørsmålet (Se dette nummer av Norsk 
Natur) 
3. Diskusjon i tilknytning til Norges 
og lokalsamfunnets rolle m. h. t. 

- matproduksjon 
- ressursforbruk 
- befolkningsvekst. 
Til denne posten bør fylkespolitike

re, stortingsrepresentanter fra ved
kommende fylke og representanter 
fra berørte etater i fylkesadministra
sjonen inviteres, gjerne med henstil
ling om å komme med forberedte 
innlegg i tilknytning til debatten. 

NNV har beskjeden kapasitet når 
det gjelder økonomi og praktisk bis
tand ved slike arrangementer. Sekre
tariatet og befolkningsutvalget vil 
imidlertid etter evne bistå med råd, 
opplysninger m. v. 

Forøvrig henvises det til adresselis
te i dette nummer av Norsk Natur 
m. h. 1. tilgjengelig informasjonsma
teriale om dette tema. 

DETTE ER JORDEN 
Klodens overflate dekker 
450 millioner kV.km. Bare 
30% er land, resten vann. 
Av landarealet er 2/5 ørken 
og is. For 250000 år siden 
opptrådte mennesket på 
scenen. 

FOR 2000 ÅR SIDEN 
Pyramidene har stått i nær 
3000 år - Buddha er fød t for 
500 år siden - det er like før 
Kristi fødsel. For de fleste 
av Jordens 250 millioner 
mennesker er det ingen 
mangel på jord og livsrom. 

TUSEN ÅR SENERE 
Menneskenes familie er økt 
til 350 millioner, som frem
deles er jegere, fiskere , hus
dyrbrukere og jorddyrkere. 
De store katedralene reiser 
seg i Europa. Vikingene sei
ler mot vest og når Nord
Amerika. 

FIRE HUNDRE ÅR 
ER GÅTT 
Folketallet er økt til 450 
millioner. Vasco da Gama 
seiler rundt Afrika. Colum
bus oppdager den «nye ver
den». På ett år utsletter 
svartedauen en tredjedel av 
Europas befolkning. 

ÅRET 1800 

En ny tid er født, i skyer av 

damp og røyk - den indu

strielle revolusjon. Jernba

ner krysser kontinentene. 

Kampen mot sykdom tar 

til - som en flodbølge øker 

folketallet til 1000 millioner. 


ET ÅRHUNDRE 

EBBER UT 

Nå er det 1650 millioner 

munner å mette. Moderne 

teknologi vinner fram. Le

vealderen øker. Men de 

fleste steder holdes bølgen 

fremdeles i sjakk av sult og 

sykdom. 


I DAG ER VI 

4000 000 000 . .. 

Familien er mer enn for

doblet i vårt å rhundre. Im

perienes dager er talte. Over 

alt på Jorden drømmer men

neskene i nye, frie nasjoner 

om et bedre liv for sine 

barn. Presset på ressursene 

øker. 


VED SLUTTEN AV 

VÅRT ÅRHUNDRE 

I år 2000 er vi 6500 millio

ner, en firedobling siden år

hundreskiftet. Noen mener 

det fins livsrom for dobbelt 

så mange, men ingen vet. 

Jorden har tjent oss godt. 

Men den kan ikke gjøre det 

til evig tid. 
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DETTE ER JORDEN 
Klodens over!late dekker 
450 millioner kV.km. Bare 
30 % er land, resten vann. 
Av landarealet er 2/5 ørken 
og is. For 250000 år siden 
opptrådte mennesket på 

scenen. 

FOR 2000 ÅR SIDEN 
Pyramidene har stått i nær 
3000 år - Buddha er født for 
500 år siden - det er like før 
Kristi fødsel. For de !leste 
av Jordens 250 millioner 
mennesker er det ingen 
mangel på jord og livsrom. 

TUSEN ÅR SENERE 
Menneskenes familie er økt 
til 350 millioner, som frem
deles er jegere, fiskere, hus
dyrbrukere og jorddyrkere. 
De store ka tedralene reiser 
seg i Europa. Vikingene sei
ler mot vest og når Nord
Amerika. 

FIRE HUNDRE ÅR 
ER GÅTT 
Folketallet er økt til 450 
millioner. Vasco da Gama 
seiler rundt Afrika. Colum
bus oppdager den «nye ver
den». På ett år utsletter 
svartedauen en tredjedel av 
Europas befolkning. 

ÅRET 1800 

En ny tid er født, i skyer av 

damp og røyk - den indu

strielle revolusjon. Jernba

ner krysser kontinentene. 

K ampen mot sykdom tar 

til - som en flodbølge øker 

folketallet til l 000 millioner. 


ET ÅRHUNDRE 

EBBER UT 

Nå er det 1650 millioner 

munner å mette. Moderne 

teknologi vinner fram . Le

vealderen øker. Men de 

!leste steder holdes bølgen 

fremdeles i sjakk av sul t og 

sykdom. 


1 DAG ER Yl 

4000000000 . . . 

Familien er mer enn for

doblet i vårt århundre. Im

perienes dager er talte. Over 

alt på Jorden drømmer men

neskene i nye, frie nasjoner 

om et bedre liv for sine 

barn. Presset på ressursene 

øker. 


VED SLUTTEN AY 

YÅRT ÅRHUNDRE 

l år 2000 er vi 6500 millio

ner, en firedobling siden år

hundreskiftet. Noen mener 

det fins livsrom for dobbelt 

så mange, men ingen vet. 


Jorden har tjent oss godt. 

Men den kan ikke gjøre det 

til evig tid. 


STOFF OM 
BEFOLKNING 

En rekke internasjonale organisasjoner 
har i forbindelse med Verdens Befolk
ningsår produsert informasjonsma teriale 
for allmenheten. 

Under følge r en oversikt over noe av det 
materiale som er tilgjengelig og hvo rfra 
det (gra ti s) kan rekvireres. 

For dem som måtte være interessert, 
vil det utvilsomt være en fordel om be
stillinger kan samordnes gjennom skoler, 
foreninger m. v. slik at enkeltbestillinger 
i størst mulig grad unngås. 

I. United Nations Fund for Population 
Activities 
har produsert en egen rikholdig «Action 
Pack» . Denne kan bestilles fra: 
P.A.C. Ltd., 

Old Stage House, 

High Street, Benson, 

Oxford, England. 


2. Tidsskri ftet «DevelOfJmel1l Forum» har 

publisert et eget supplement «Popula

tion». 

Foreninger, skoler etc. som ønske r et sett 

av dette kan bestille (oppgi antall) fra 

CESI , 

United Nations , 

Pa lais des Nations, 

Ch - 1211, 

Geneva 10, Switzerland. 


3. United Nations Fund jol' Population 
Activities 
har også produsert en egen brosjyre 

«World Population Year 1974 - Youth 

Action». 

Bestilles fra CESI (adresse over). 


4. fnt el'11a tiol1al Labour 9/fice 
har laget en innhold srik brosjyre med 

tittel «The Rising Tide». 

Bestilles fra: 


Interna tional Labour Office, 

Pu b lic information Bra nch, 

CH - 12 11 , 

Geneva 10, Switzerland. 


5. World Bank 
produserer (årlig) «World Bank Atlas» , 

en 15 siders oversikt over befolkningsut

vikling og nasjonalprodukt i alle verdens 

land . 

Bestilles fra: 

Internatioal Bank for Reconstruction 

a nd D evelopment, 

2. Avenue d'Jena, 
75 Paris, France. 

6. Fra CESI (adresse over) kan også 
bestilles en bibliografi: Random Bibliog
raphy of Publications and Visual Mate
rials» (CESI/ WPY-12) 

7. «The Populalion Council» 
har utgitt en bibliografi «Publications of 

The population Council». 

«The Population Coul1cil», 

245. Park Avenue, 
New York , NY 10017, USA. 

8. «The UNESCO Courip> er et tids
skrift som selges i Narvesenkiosker og 
fins på de fleste bibliotek. Nummeret fo r 
juli/august 1974 er viet befolkningspro
blemene. 

9. I Norge har tidsskriftet «Norkontakt» 
(NORAD) beh a ndlet befolkningsproble
met i flere av sine nummer i 1974. 
NORAD har også utgitt en egen brosjyre 
« For mange». 

10. «Natur og Ungdom» har utgitt 
aksjonsheftet «Norsk befolkningspolitikk 
- NÅ l» Adresse som Norges Naturvern 
forbund. 

Høsten 1974 utkommer også på Cappe
len en norsk bok om bdolkningsproble
mene «Befolkningseksplosjonen og Nor
ge». 
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DOVREFJELL 

- VAR 12. NASJONALPARK 

Ved kongelig resolusjon 21. juni i år 
fikk Norge sin 12. nasjonalpark, og 

samtidig tre nye landskapsvernområder. 
Sett under ett sikrer disse nye fredningene 
et stort sett sammenhengende område på 
422 kvadratkilometer på Dovrefjell. 

Den nye Dovrefjell nasjonalpark ut
gjøres av to områder - ett på hver side av 
Drivdalen med jernbanen og E6. Tilsam
men dekker de to områdene 265 kvadrat
kilometer. Det vestlige området strekker 
seg fra Hesthågåhø i nord til fylkesgren
sen (Sør-Trøndelag/Oppland) sør for 
Grønnbakken i sør, og går vestover til 
Svånåtindene. Det vil si at selve Snøhetta 
er kommet med. Det østlige området har 
nordgrense over Finshøa og Ryin, og 
strekker seg mot vest til Bekkelegeret og 
Heimtjønnshø. Sørligste punkt er Ar
modshø. 

Mellom de to nasjonalparkteigene lig
ger Drivdalen og Kongsvoll landskaps
vernområder, og i sør Hjerkinn land
ska psvernområde. 

J Dovrefjell nasjonalpark er man så å si 
på klassisk grunn i norsk naturvern, et

tersom det allerede i 1905 fra departe
mentets side ble truffet «Foranstaltninger 
til at verne om de sjeldne Plantearter ved 
Fjeldstuerne paa Dovrefjeld». Bakgrun
nen for dette var at utenlandske 
«naturaliehandlere» truet med å utrydde 
floraen på Dovrefjell. Særlig fra Tysk
land møtte de årvisst opp om sommeren, 
og dro hjem igjen med hele lass av 
sjeldne fjellplanter i presset stand, for 
salg til museer og samlere over hele ver
den. 

Et viktig motiv for opprettelsen av 
Dovrefjell nasjonalpark er nettopp den 
rike og sjeldne fjellfloraen, kanskje først 
og fremst i Knutshøene, som ligger i det 
østlige området. Når det gjelder dyreliv 
er det særlig villreinen som preger den 
nye nasjonalparken, og dessuten moskus
feet, som holder til i den vestlige delen. 

Snøhetta, her sett lia Stroplsjødalen, inn
går i Dovrefjell nasjonalpark. 

NORGES NATUR 

REPRESENTANT 


I ÅLESUND 7. OG 8. JUNI 1974 
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NORGES NATURVERNFORBUNDS 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 

I ÅLESUND 7. OG 8. JUNI 1974 



Til stede: 

Fra landsstyret: 


Østlandske Naturvernforening 
(ØNV): 

Landskapsvernet i Østfold (L VØ): 

Buskerud Natur- og MiI.jøvernfore
ning (BNM): 

Hedmark Naturvern (HNV): 

Oppland Naturvern (ONV): 

Vestfold Naturvern (VeNV): 

Telemark Natur- og Miljøvern 
(TNM): 

Aust-Agder Naturvern (AANV): 

Il 

Ragnhild Sundby, for

mann, (styreutvalg) 

Magnar Norderhaug, 

(styreutvalg) 

Hans J. Engan, (styreut

valg) 

Øystein Dalland , 

O. M. Jø rgensen, 

Oddlaug Brunvoll, 

Roy Carlsen, 

Tore Killingland, 

Inger-Lise Skarstein, 


Jens Gram, 
Trond Svensson, 
Bredo Berntsen. 

Olav Skinnarmo, 
Karl Viggen, 
Geir Hardeng. 

Sissel Dobson, 
Odd Løset. 

Jonas Pran, 
Toralf Metveit. 

Erling Romstad, 
Torstein Dahl, 
Syver Berge. 

Kåre Sæther, 
Bjørn Thu v, 
Halvdan Møller. 

Geir Haatveit , 
Knut Johnsen. 

Sigvald Normann Hans
sen. 

Vest-Agder Naturvern (VANV): 

Rogaland Naturvern (RNV): 

Vestlandske Naturvernforening 
(VNV): 

Møre og Romsdal Naturvern 
(MRNV): 

Sør-Trøndelag Naturvern (STNV): 

Nord-Trøndelag Naturvern 
(NTNV): 

Nordland Naturvernforening 
(NoNV): 

Troms Naturvern (TNV) : 

Finnmark Naturvern (FNV): 

Natur og Ungdom: 

Energiutvalget : 

Valgkomiteen: 

Torgeir Ropstad, 

Kåre Rudj ord, 

Torbjørn Fredriksen. 


Asbjørn Simonsen, 

Rolv Egelandsdal, 

Erik Thorin g. 


Honoria Hamre, 

Aksel Foyen, 

Baard Isdahl. 


Kåre Kopreitan, 

Knut Berntzen, 

Liv Opdøl (I . dag), 

Lars Dahle (2. dag). 


Terje Østvold, 

Svein Grimnes, 

Ivar Moen. 


Per Odd Molberg, 

Jens Anton Andersen, 

Halvard Romstad. 


Håkon Willumsen, 

Tor Gunnar Lie. 


Torbjørn Kvammen, 

Hans Kr. Eriksen. 

Asbjørn Elvevold. 


Bjarne Bugge. 


Preben Ottesen, 

Sigvart Zachariassen, 

Erland Pedersen. 


Hugo Parr. 


Ragnar Vik. 


Spesielt im'iterte: 

Den Norske Turistforening: 

Det Kgl. Selskap for Norges Vel: 

Det norske Skogselskap : 

Foreningen til Dyrenes Beskytte l

se: 

Milj øverndepartementet og Sta

tens Naturvernråd: 

Norges Krigsseilerforbund: 

Norsk Sau- og Geitaislag: 

Norsk Speidergutt-Forbund: 

Norske Arkitekters Landsfor

bund : 


Toralf Lyng, 
Kåre Wedul, 
Magne Akerv 

K. Falkenber 

Kj ell Hauge, 
Knut Absalon 
F. Loyt Johns 
Asbjørn H. Jo 

Olav Norvald 

1. Åpning av representantskapsmøtet 
Kopreitan, formannen i M øre og Romsdal Natu 
velkommen til landsdelen. 

Formannen ønsket deretter representantene 
møtet. Formannen fortsatte med å si minneord 
Mikkjel Fønhus, æresmedlem av forbund et. 

2. Valg av møtedirigent 
Landsstyret foreslo Haatvei t (TNM) som møted 
tveit ble enstemmig valgt. 

3. Merknader til innkallingen 
Formannen opplyste at p. g. a. trykkerivans 
årsmeldi ngen, som var sendt ut innen fastsatt fri 
og uten regnskap. Imidlertid var korrigert o 
årsmelding blitt ettersendt representantene. 

Representantska pet tok saken til etterretning ( 
en ble godkjent. 

4. Merknader til sakslisten 
Formannen opplyste at p. g. a . forskjellige uforUi 
ligheter hadde det ikke vært mulig å få forbun< 
redning klar til møtet. Heller ikke hadde det 
fremskaffe Regjeringens energimelding. Land, 
derfor send t representantene utredningens konk 
befalinger. 



der Naturvern (VANV): 

j Naturvern (RNV): 

Iske Naturvernforening 

g Romsdal Naturvern 
) : 

delag Naturvern (STNV): 

'øndelag Naturvern 

Naturvernforening 

aturvern (TNV): 

kNaturvern (FNV): 

Ungdom: 

:valget: 

iteen: 

Torgeir Ropstad, 

Kåre Rudjord, 

T orbjørn Fredriksen, 


Asbjørn Simonsen, 

Rolv Egelandsdal, 

Erik Thoring, 


Honoria Hamre, 

Aksel Foyen, 

Baard lsdahl. 


Kå re K opreitan, 

Knut Berntzen, 

Li v Opdø l ( I. dag), 

Lars Dahle (2, dag). 


Terje Østvold, 

Svein Grimnes, 

Ivar Moen, 


Per Odd Molberg, 

Jens Anton Andersen, 

Halvard Romstad , 


Håko n Willumsen, 

Tor Gunnar Lie. 


Torbjørn Kvammen, 

H ans Kr. Eriksen, 

Asbjørn Elvevold, 


Bjarne Bugge. 


Preben Ottesen, 

Sigvart Zachariassen, 

Erland Pedersen, 


Hugo ParI'. 


Ragnar Vik. 


Spesielt inviterte: 

Den Norske Turistforening: 

Det Kgl. Selskap for Norges Vel: 

Det norske Skogselskap: 

Foreningen til D yrenes Beskytte l

se: 

Miljøverndepartementet og Sta

tens Naturvernråd: 

No rges Krigsseilerforbund: 

Norsk Sau- og G eita islag: 

Norsk Speidergutt-Forb und: 

N orske Arkitekters Landsfor

bund: 


T oralf Lyng, 
Kåre Wedul, 
M agne Akervold, 

K. Falkenberg, 

Kjell Hauge, 
Knut Absalonsen, 
F. Loyt Johnsen, 
Asbjørn H, Johansen, 

O lav Norvald Høydal, 

l. Åpning av representantskapsmøtet 
Kopreital1, form annen i Møre og Romsdal N aturvern, ønsket 
velkommen til landsdelen, 

Formannen ønsket deretter representantene velkomne til 
møtet. Formannen fortsatte med å si minneord over avdøde 
Mikkjel Fønhus, æresmedlem av forbundet. 

2. Valg av møtedirigent 

Landsstyret foreslo Haatveit (TNM) som møtedirigent. Haa

tveit ble enstemmig valgt. 


3. Merknader til innkallingen 

Formannen opplyste at p, g, a, trykkeri va nskeligheter va r 

årsmeldingen , som var sendt ut innen fastsatt frist , ukorrigert 

og uten regnskap. Imidlertid var korrigert og fullstendig 

årsmelding blitt ettersendt representantene. 


Representantskapet tok saken til etterretning og innkalling
en ble godkjent. 

4. Merknader til sakslisten 

Formannen opplys te at p, g. a. forskjellige uforu tsette vanske

ligheter hadde det ikke vært mulig å få forbundets energiut

redning klar til møtet. Heller ikke hadde det vært mulig il 

fremskaffe Regjeringens energimelding, Landsstyret hadde 

derfor sendt representantene utredningens konklusjon og an

befalinger. 


Norske Landskapsarki tek ters Fo
rening: Nj å l Bele. 
Observatører: 
Bærum Lokallag: Fridtjof Funder, 
Østlandske Naturvernforening: Sylvi Struksnes, 

Sekretariatet: Generalsekretær 
Magne Midttun , 
Kontorsjef Roar Sæther, 
Redaktør Ragnar Fri slid , 
Organisasjonssekretær 
Per Valset , 
Kontordame Liv Mile. 

Imidlertid ville det være vanskelig å drø fte energiutred
ningen uten andre holdepunkter, og landsstyret hadde derfor 
invi tert energiutvalgets forman n, H ugo Parr, til møtet. Da 
han ikke kunne være til stede før lørdag foreslo landsstyret at 
sak 6 «Olje/gass i energisammenheng» ble Ryttet fra fredag til 
lørdag, 

Vedtak: Sak 6 «O lje/gass i energisammenheng» Ryttes til etter 
sak II og behandles 2. dag. Saklista godkjent. 

Møtet ble deretter erklært for lovlig satt. 

S. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

Kåre Kopreitan og Knut Berntzen, begge Møre og R omsdal 

Naturvern , ble foreslått og enstemmig valgt. 


6. Telegran til H.K.H. Kronprins Harald 

Representantskapet sendte følgend e telegram: «Norges Na

turvernforbunds represen tantskap, samlet til møte i Ålesund, 

sender sin høye beskytter sine hj erte ligste hilsner», 

Telegrammet under tegnet Ragnhild Sundby, formann , 


[ løpet av møtet innløp følgende svartelegram : «Tusen takk 
for hilsenen, beste ønsker til alle representantene, 

Harald». 

7 . Formannens tale 
- Det kan forton e seg som om vi idag stå r overfor et valg 
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mellom olje og fiskerier - og hvis det er riktig, er det ingen tvil 
om hva vi bør velge, sa formannen , professor Ragnhild 
Sundby i sin åpn ingstale. hun berørte en rekke aktue lle natur
og miljøvernproblemer vi i dag står overfor, men konsentrerte 
seg i fø rste rekke om de alvorlige problemene o lj eaktiviteten i 
Nordsjøen reiser. Løftene om at oljeinntektene ska l gi oss økt 
reallønn karak teriserte hun som umoralske. I et land der 
forbruket a llerede er så høyt som det er her i la ndet, ville det 
være langt rimeligere at oljeinnteklene først og fremst ble 
brukt Lil natur- og miljøverntiltak. 

Det norske o ljeeventyret berører et av verdens rikeste 
fiskeområder, understreket formannen. Uhell i forbindelse med 
oljeaktiviteten kan få alvorlige konsekvenser. Generelt kan 
sies a t oljen har negative virkninger på havets plankton. Hos 
egg og yngel øker dødeligheten ved oljepåvirknin g, hos ut
vokst fisk påvirk es gjellene, og fiskens vandringer, som styres 
av fys iske og kjemiske impulser, kan forstyrres av stoffer i 
oljen. 

Fo rmannen lok også for seg de sosia le og næringspo liliske 
problemene som o ljeaktiviteten vil føre med seg, og unders tre
ket at omfanget av disse problemene i sto r utstrek ning vil være 
avhengig av tempoet i utvinningen. En ut vinningstakt som 
tilsvarer det tidobbelte av Norges forbruk i dag synes fl være 
for høy. 

Det Norges Naturvernforbund frykter er a t kortsiktige 
økonomiske vu rderinger, tross alle forsikringer fra myndighe
tenes side, ska l bli bestemmende for utviklingen. Etter forbun
dets oppfatn ing må hensynet til fremtidige generasjoner veie 
tyngst når o lj epolitikken skal fastlegges. 

Fo rmannen pekte også på at Regjeringen i sin energimel
ding nå bebuder en dempet vekst i energisammenheng. Hun 
karakteriserte dette som nye signaler, selv om det av melding
en ikke går klart frem hva man legger i uttrykket. Derimot ga 
hun uttrykk fo r bekymring over at energimeldingen innvarsler 
en sterk satsing på vannkraft. K raftproduksjon er ikke den 
eneste utnyttelsesmåten for vassdrag, og vi må føle et ansvar 
for kommende generasjoner bl. a. ved å bevare tilstrekkelig 
mange typevassdrag. Vi kan godt bygge ut flere vassdrag her i 
landet, men vi må bestemme oss for hvor grensen skal gå. 

- Enkelte ha r hevdet at forbundet ofte inntar et for outrert 
standpun kt i ak tuelle saker, uttalte formannen. Dette har 
sammenheng med at forbundet ikke ivaretar spesielle næring-
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sinteresser, men prøver å se helheten når det gjelder å bevare 
hele vårt næringsgrunnlag. Motsetninger burde egentlig ikke 
eksistere, hvis man bare ser situasjonen i et bredest mulig 
perspektiv. Kortsik tige øko nomiske interesser er fremdeles 
retningsgivende i vårt samfunn. Vi får bare håpe a t mer 
langsiktige og a llsidige hensyn etter hvert vil vinne gehør, 
utta lte formann en i sin tale. 

8. Olje/gass i energisammenheng 
Norges Na turvernforbund hadde gjentatte ganger sti lt seg 
meget reservert til boring etter olje/gass i Nordsjøen, bl. a. på 
grunn av de mangesidige biologiske og sosiale problemer 
aktiviteten fører med seg. Ettersom vi likevel har få tt en 
utstrakt virksomhet i o ljesektoren , og det har vært gjQrt store 
funn av olje/gass pekte NNV på at gass anvendt til energi for
mål burde kunne redde særlig verneverdie naturområder fra 
ødeleggende kraftutbygginger. Samtidig ville dette kunne gi 
våre politikere nødvendig tid til å vurdere Norges energisitua
sjon på lang sikt og i relasjon til reelle behov. 

Fra landsstyrets sid e var det tatt sikte på å skaffe represen
lantska pets medlemmer både fo rbundets egen energiutredning 
«Energi, miljø og samfunn», samt Regjeringens energimel
ding. Imidlertid gjorde bl. a. trykkerivanskeligheter det umu
lig å frem skaffe energiutred ningen til representantskapsmøtet. 
Dessuten viste det seg at heller ikke Regjeringens energimel
ding var bliLL ferdig innen bebudet tid. 

Landsstyret hadde på denne bakgrunn sendt avskrift av 
energiutredningens «Konklusjon og anbefalinger» til repre
sentantskapets medlemmer og dessuten invitert energiutval
gets formann, Hugo Parr, til møtet for å redegjøre for 
utvalgets arbeid og selve utredningen. 

Parr pekte på at utredningen var et forsøk på å lage en 
sk isse til en a lternati v energipo li tikk og på å samle på ett brett 
fakta og vurderinger om a lle de energiformer som var aktuelle 
for Norge, slik a t miljøfarene kunne sammenliknes og ho ldes 
mo t hverandre. Utvalget hadde lagt spesielt mye a rbeid i 
kapitlene om olje/gass og atomkraft, som hver utgjorde 
nærmere en tredjedel av den ferdige utredningen . Parr slo fast 
at det ferdige produktet var blitt en håndbok om energien og 
dens milj øproblemer - den var relativt teknisk og beregnet på 
opplyste legfo lk og på politikere. 

Parr mente videre at kapitlet om atomkraft var det mest 

grundige og omfattende som idag fantes tilgjengelig p 
for a lmenheten. 

Videre kom Par r inn på utredn ingens hovedkonk 
og på to sentra le forhold: 
I. energiveksten 
2. prioriteringen mellom de ulike kraftki ldene. 

Til slutt o rienterte han om selve arbeidsopplegget I 

get. 

Dobson ( SN",!) mente a t konklusjonene bar pre 
utred ningen som et partsinnlegg var for moderat. 

Dalland (landsstyret) fant dårlig samsvar mellon 
punkt forbundet hadde tatt til en rekke vassdrag o 
utsettelse og den energivekst u tredninge n syntes å lei 
til. han mente man vi lle stå seg på å se på utred ning 
utva lgets arbeid . 

Engan ( /andwyrel) ga særlig ros Lil kapitlet om a lo 
verk , men menle anbefalingssiden var svak. Han stilt 
må let om hvordan utredningen sk ulle brukes og ment 
å utgi utredningen som utvalgets ville man unngå å 
fast i de fremlagte konklusjoner og anbefa linger. 

Mo/berg (NTNV) ga ros til hele dokumentet og m 
burde utgis som utvalgets arbeid. 

Simonsen (RNV) var også meget positiv. Han kOl 
a luminiumsproduksjonen og spesielle al uminiumspr 
han mente man måtte rette oppmerksomheten mo t de 
de energi det medgikk til uli ke a luminiumsprocl u 
særlig produkter som va r va nskeli g å gjenvin ne. 

Ha n gikk inn fo r a t aluminiumsproduksjonen må tte 
sterk t fram i debatten og at forholdene omkri ng den k 
vende industrien måtte utredes særsk ilt. 
Generalsekretæren minnet om at landsstyret tid liger 
vedtatt at utredningen skulle utgis som NNV's publ 
men a t landsstyret på sitt konstituerende mø te etter r 
18 n tska psmøtet kunne vurdere saken på nytt . 

Pa,.,. ( energiutvalgets form an/l) mente det ikke v, 
vesentli ge endringer fra det stensilerte utkastet som \ 
landsstyrebehandlet. 

Østvold (STNV) symes det ville være uheldig for ro 
med en oppsplitting av synspun ktene, og at utrednir 
den grunn burde utgis som forbundets. 

Eriksen ( TNV) kom inn på o ljeutvinning nord 



, men prøver å se helheten når det gjelder å bevare 
æringsgrunnlag. Motsetninger burde egentlig ikke 

hvis man bare ser situasjonen i et bredest mulig 
. Kortsiktige økonomiske interesser er fremdeles 
vende i vårt samfunn. Vi får bare håpe at mer 

og allsidige hensyn etter hvert vil vinne gehør, 
ma nnen i sin tale. 

ISS i energisammenheng 
aturvernforbund hadde gjentatte ganger stilt seg 


' rvert til boring etter olje/gass i Nordsjøen, bl. a. på 

de mangesidige biologiske og sosiale problemer 

fører med seg. Ettersom vi likevel har fått en 

irksomhet i oljesektoren, og det har vært gjort store 
lje/gass pekte NNV på at gass anvendt til energi for

kunne redde særlig verneverdie naturområder fra 
de kraftutbygginger. Samtidig ville dette kunne gi 
kere nødvendig tid til å vurdere Norges energisitua
ng sikt og i relasjon til reelle behov. 

sstyrets side var det tatt sikte på å skaffe represen
s medlemmer både forbundets egen energiutredning 
iljø og samfunn», samt Regjeringens energi mel

lertid gjorde bl. a. trykkerivanskeligheter det umu
kaffe energiutredningen til representantskapsmøtet. 
viste det seg at heller ikke Regjeringens energimeI

litt ferdig innen bebudet tid. 

yret hadde på denne bakgrunn sendt avskrift av 

dningens «Konklusjon og anbefalinger» til rep re

pets medlemmer og dessuten invitert energiutval-

Iann, Hugo Parr, til møtet for å redegjøre for 
rbeid og selve utredningen. 

:kte på at utredningen var et forsøk på å lage en 
n alternativ energipolitikk og på å samle på ett brett 
urderinger om alle de energiformer som var aktuelle 
" slik at miljøfarene kunne sammenliknes og holdes 

ndre. Utvalget hadde lagt spesielt mye arbeid i 
om olje/gass og atomkraft, som hver utgjorde 

:n tredjedel av den ferdige utredningen. Parr slo fast 
lige produktet var blitt en håndbok om energien og 
problemer - den var relativt teknisk og beregnet på 
gfolk og på politikere. 
nte videre at kapitlet om atomkraft var det mest 

grundige og omfattende som idag fantes tilgjengelig på norsk 
for a lmenheten. 

Videre kom PatT inn på utredningens hovedkonklusjoner 
og på to sentrale forhold: 
I. energiveksten 
2. prioriter ingen mellom de ulike kraftkildene. 

Til slutt orienterte han om selve arbeidsopplegget til utval
get. 

Dobsol7 (BNM) mente at konklusjonene bar preg av at 
utredningen som et partsinnlegg var for moderat. 

Dulland (landsstyret) fant dårlig samsvar mellom stand
punkt forbundet hadde talt til en rekke vassdrag om vern/ 
utsettelse og den energivekst utredningen syntes å legge opp 
til. han mente man ville stå seg på å se på utredningen som 
utva lgets arbeid. 

Engan (landsstyret) ga særlig ros til kapitlet 0111 atomkraft 
verk, men mente anbefalingssiden var svale Han stilte spørs
målet om hvordan utredningen skulle brukes og mente at ved 
å utgi utredningen som utvalgets ville man unngå å låse seg 
fast i de fremlagte konklusjoner og anbefalinger. 

Molberg (NTNV) ga ros til hele dokumentet og mente det 
burde utgi s som utvalgets arbeid. 

Simonsen ( RNV) var også meget positiv. Han kom inn på 
aluminiumsproduksjonen og spesielle aluminiumsprodukter. 
han mente man måtte rette oppmerksomheten mot den meng
de energi det medgikk til ulike aluminiumsprodukter, og 
særlig prod ukter som var vanskelig å g jenvinne. 

Han gikk inn for at aluminiumsproduksjonen måtte komme 
sterkt fram i debatten og at forholdene omkring den kraftkre
vende industrien måtte utredes særskilt. 
Generalsekretæren minnet om at landsstyret tidligere hadde 
vedtatt at utred ningen skulle utgis som NNV's publikasjon, 
men at landsstyret på sitt konstituerende mø te etler represen
tantskapsmøtet kunne vurdere saken på nytt. 

Purr (energiu/valgets formanll) mente det ikke var gjort 
vesentlige endringer fra det stensilerte utkastet so m var blitt 
landsstyrebehandlet . 

Østvold (ST NV) syntes det ville være uheldig for forbundet 
med en oppsplitting av synspunktene, og at utredningen av 
den grunn burde utgis som forbundets. 

Eriksen (TNV) kom inn på oUeutvinning nord for 62. 

breddegrad og den virkning oljepolitikken ville få for landsde
lens bosettingsmiljø. 

Han pekte på at man visste lite 0111 virkningen av oljeforu
rensning på det biologiske livet i havel. 

Videre mente han det var viktig å sikte mot også å bruke 
oljeinntektene til å sikre primærnæringene i Nord-Norge. 
Koprei/an (MRNV) sa seg enig med Østvold i at man burde 
slutte opp om utredningen som forbundets sak. 

H an ønsket videre å vite hva landsstyret kunne tenke seg å 
gjøre fo r en strategi for å møte de problemer som ville ko mme 
i tida fremover omkring oljeaktiviteten og dens bivirkninger, 
samt hvo rdan ma n skulle møte presset om a tomkra ftverk. han 
mente denne saken passende kunne tas opp på det planlagte 
formannsmøte høsten 1974. 

Videre trakk han inn sikringen av Reindals-området som 
var tatt ut av verneplanen for vassdrag, og fremmet følgende 
forslag til uttalelse: 
«Generelle retningslinjer for sikring av verneverdige områder 
etter plan for forebyggende naturvern, til sier at Reindals
området till egges en sentral plass som verneobjekt i Mø re og 
Romsda l. Området må etler «Lov 0111 naturvern» av 1970 
sikres mot videre belastning, og eller nærmere regler for 
skjøtsel legges ut for opplevelse og rekreasjo n, undervisning 
og forskning.» 

Uttalel sen ble enstemmig vedtatt. 

Norderhillig (Iilndss/yr(!/) pekte på sammenhengen mellom 
befolkningsstabilisering og energistabilisiering. 

Representantskapet drøftet særlig avsnittene om a tomkra ft , 
og ulike tolkninger fremkom til formuleringene i «Konklusjon 
og anbefa lingen). 
Utdrag av «Konk lusjon og anbefalingen). 

ha pk /o lb : 

«Atomkra ft er også under overveielse som en framtidig kraft

kilde for Norge. Vi anser at et atomkraftverks rutineutslipp av 

varme og radioaktive stoffer til luft og vann gir mindre 

miljøul emper enn f. eks. utslippene fra et urenset oljekraft

verk. Men atomkraftverk gir tre store prinsipielle problemer 

(avsnitt V - B og V - C). 


- det høyakti ve radioaktive avtallet som må ho ldes s trengt 
atskilt fra alt li v i tusener av år, 

v 



- faren for spredning av strategisk bombemateriale, særlig 
plutonium, 

- risikoen for store reaktorulykker. 
Disse tre problemområdene er så alvorlige at Norges Natur

vernforbund sterkt fraråder at N~rge satser på Atomkraft». 

Fra pkt. 2: 

«Vi gjentar at vi prinsipielt fraråder a t Norge satser på 

atomkraft. Ingen av de to følgende punkter innebærer noen 

løsning av de tre prinsipielle problemene nevnt i l b. 


w) Dersom Stortinget tross betenkelighetene vedtar å star
te et atomkraftprogram, bør den første reaktor legges som 
fjellanlegg. Dette kan øke sikkerheten . 

x) Likeså bør andre reaktortyper enn lettvan nsreaktorer 
vurderes, f. eks. den høytemperatur - gasskjølte reaktoren 
(sikrere) og CANDU-reaktoren (går på naturlig uran)>>. 

Etter debatt vedtok representantskapet mot 7 stemmer 
«Konklusjon og an befalingen>. 

Østvold (STNV) satte frem følgende forslag som ble vedtatt 
oversendt landsstyret til vurdering: 

«NNV's representantskapsmøte i Ålesund 7. - 8. juni , vil 
peke på den store betydning som fisket har for den norske 
befolkning. 

Det er av vesent lig betydning for primærnæringene jord
bruk og fiske og dermed for bosetningsmønsteret at oljeakti
viteter ikke settes i gang nord for 62. breddegrad før alle 
konsekvenser ved en slik aktivitet er helt klarlagt». 

Johnsen (TNM) trakk inn i debatten planene om bygging av 6 
nye petrokjemiske bedrifter på Rafnes i Bamble kommune, og 
la frem forslag til uttalelse som med noen endringer ble vedtall 
sendt Stortinget. Se vedlegg l. 

9. Oljeinntektene 

T brev til Stortingets komunal- og miljøvernkomite datert 2. 

mars i år, hadde dosent i natur- og miljøvern ved Norges 

Landbrukshøgskole, Sigmund Huse, foreslått at Norges for

ventede oljeinntekter bl. a. gikk til opprettelse av et særskilt 

naturvernfond. 


Avskrift av brevet var fremlagt, og på grunnlag av dette 

hadde landsstyret utarbeidet forslag til brev til Stortingets 
kornmunal- og miljøvernkomite. 

Forslaget ble lest og drøftet og tanken om et særskilt 
naturvernfond fikk bred oppslutning. 

Kopreitan (MRNV) ønsket også å rette søkelyset mot et 
annet forhold ; de følger oljevirksomheten ville ha for 
distrikts-Norge. 

RomSlad (ONV) pekte på virkningene på det biologiske 
livet i havet oljeaktiviteten kunne få, og at dette i matressurs
sammenheng var ytterst foruroligende. 

Flere representanter var av den mening at fondet burde 
knyttes til de problemene oljeaktiviteten kunne skape. 

Prem ( NNV) hevdet imidlertid det prinsipp at den som ved 
inngrep forurenser eller skader, skal dekke de derav påløpne 
utgiftene og at disse måtte betraktes som en direkte driftsut
gift. 

Han mente det var viktig at fondet gikk til saker det ellers 
var vanskelig å få midler til. 

Egelandsdal (RNV) mente brevet kunne sendes, men at 
man forbeholdt seg rettet til å kunne komme tilbake til 
fondets disposisjon. 

Vedtalc Landsstyret overlates utformingen av brev til Stor
tingets kommunal- og miljøvernkomite under hensyntagen til 
de fremlagte momenter, herunder momenter fremkommet 
under sak 8 «Olje/gass i energisammenheng». 

10. Befolkningsspørsmålet 

Representantskapet vedtok i 1973 bl. a. at landsstyret skulle 

oppnevne en komite som skulle utrede befolkningsprobleme

ne generelt. Komiteinnstillingen skulle sendes kretsforeninge

ne til uttalelse før landsstyret tok stilling til NNV's engasje

ment i <<Verdens befolkningsår 1974». 


Av forskjellige årsaker var innstillingen ennå ikke ferdig for 
utsendelse til kretsforeningene. Landsstyret hadde derfor be
sluttet at spørsmå let på ny tas opp med representantskapet. 

Norderhaug (landsstyret), befolkningsutvalgets formann, 
redegjorde for saken frem til landsstyremøtet 6. juni -74, hvor 
«Norges Naturvernforbunds syn på befolkningsspørsmålet» 
og brev til stortingsrepresentantene «Norge og befolknings
spørsmålet» ble sluttbehandlet. Nevnte skriv var fremlagt for 
representantene og Norderhaug ba om synspunkter til saken. 

Han pekte videre på at formelt sett var det på g 
NNV's syn at forbundet kunne engasjere seg i «År 

Videre orienterte Norderhaug om et utkast ti 
for NNV's engasjement, og at det for dette form! 
NORAD om kr. 100000. Av prioriteringsgrunner 
den avslått. Norderhaug mente ut fra den foreligg, 
sjon at NNV's engasjement måtte avgrenses til føl 

I. En mest mulig fyldig omtale av sider ved befol 
blemet i hvert nr. av Norsk Natur 1974. 

2. En aktiv deltakelse av kretsforeningene ved m 
o. l. i «Året». 

3. Deltakelse i ulike møter i andres regi m . v. i « 

Om virkemidlene for å oppnå stabilisering mel 
ningsutvalget at dette var et politisk spørsmål som 
måtte ta stilling til. 

Hardeng ( LVØ) ønsket å vite om forbundet vill, 
forslag til opplegg for kretsforeningene. 

Norderhaug ga utttrykk for at utvalget , så lan 
mulig, ville bistå med oppleggsforslag. 

De fremlagte dokumentene ble drøftet og repre 
pet ga sin li/slutning til både «Norges Naturvernfo 
på befolkningsspørsmålet» og brev til stortingsrep 
ne som sendes. Se vedlegg 2. 

Il. Jaktlovutvalgets utredning om viltstell, jakt og fl 
Jakt lovutvalgets forslag var fremlagt. 

Engan (landsstyret) presenterte saken og hadde 
forslag til uttalelse som han gjennomgikk. 

Han ba om representantskapets tanker til lovut~ 
sammen med landsstyrets syn og selve lovutkast 
sendt kretsforeningene til behandling før forbund( 
uttalelse til Miljøverndepartementet. 

En rekke merknader og kommentarer fremkorr 
kastet og forslag til endringer ble oversendt sekrei 
videre behandling som foreslått av Engan. 
Vedlalc: Jaktlovutvalgets forslag, Engans forslag t 
samt merknader fra landsstyremøtet 6. juni og rei 
skapsmøtet 7. og 8. juni sendes kretsforeningene 
behandling før forbundet avgir si n uttalelse. 

12. Finnmarksvidda 
A. Alta- og Tanavassdraget , samiske bosetlingsomr 
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ndsstyret uta rbeidet forslag til brev til Stortingets 


al- og miljøvernkomite. 

get ble lest og drøftet og tanken om et særskilt 

1fond fikk bred oppslutning. 

lan (MRNV) ønsket også å rette søkelyset mot et 

,rhold; de følger o ljevirksomheten ville ha for 


Norge. 

'Id (ONV) pekte på virkningene på det biologiske 

vet oljeaktiviteten kunn e få, og at delte i matressurs

Ieng var ytterst foruroligende. 

:epresentanter var av den mening at fondet burde 

ti de problemene oljeaktiviteten kunne skape. 

f-/NV) hevdet imidlertid det prinsipp at den som ved 

orurenser eller skader, skal dekke de derav påløpne 

og at disse måtte betraktes som en direkte driftsut

en te det var viktig at fondet gikk til saker det ellers 
elig å få midler til. 

dsdal ( RNV) mente brevet kunne sendes, men at 
eho ldt seg rettet til å kunne komme tilbake til 

iSPoslsJon. 

Landsstyret overlates utformingen av brev til Stor
mmunal- og miljøvernkomite under hensyntagen til 

agte momenter, herunder momenter fremkommet 
8 «Olje/gass i energisammenheng». 

ningsspørsmålet 
tantskapet vedtok i 1973 bl. a. at landsstyret skulle 


e en komite som sku lle utrede befolkningsprobleme

' It. Komiteinnstillingen skulle sendes kretsforeninge

lei se før landsstyret tok stilling til NNV's engasje

erdens befolkningsår 1974». 

kjellige årsaker var innstil lingen ennå ikke ferdig for 


e til kretsforeningene. Landsstyret hadde derfor be

spørsmålet på ny tas opp med representantskapet. 

'haug (landsstyret) , befolkningsutvalgets formann, 

ie for saken frem til landsstyremøtet 6. juni -74, hvor 
Naturvernforbunds syn på befolkningsspørsmålet» 

til stortingsrepresentantene «Norge og befolknings
et» ble sluttbehandlet. Nevnte skriv var freml agt for 
antene og Norderhaug ba om synspunkter til saken. 

Han pekte videre på at formelt sett var det på grunnlag av 
NNV's syn at forbundet kunne engasjere seg i «Året». 

Videre o rienterte Norderhaug om et utkast til program 
for NNV 's engasjement, og at det for dette formål var søkt 
NORAD om kr. 100000. Av prioriteringsgrunner var søkna
den avslått . Norderhaug mente ut fra den foreliggende situa
sjon at NNV's engasjement måtte avgrenses til fø lgende: 

l. En mest mulig fyldig omta le av sider ved befolkningspro
blemet i hvert nr. av Norsk Natur 1974. 

2. En aktiv deltakelse av kretsforeningene ved møteopplegg 
o. l. i «Året». 

3. Deltakelse i ul ike møter i andres regi m. v. i «Året». 
Om virkemidlene for å oppnå stabil isering mente befolk

ningsutvalget at dette var et poli tisk spørsmål som politikerne 
måtte la stilling til. 

Hardeng (LVØ) ønsket å vite om forbund et ville utarbeide 
forslag til opplegg for krets foreningene. 

Norderhaug ga utttrykk for at utvalget, så langt det var 
mulig, ville bistå med oppleggsforslag. 

De fremlagte dokumentene ble drøftet og representantska
pet ga sin tilslutning til både «Norges Naturvernforbunds syn 
på befolkningsspørsmålet» og brev til stortingsrepresentante
ne som sendes. Se ved legg 2. 

11. Jaktlovutvalgets utredning om viltstell, jakt og fangst 
Jaktlovutvalgets forslag var fremlagt. 

Engan (landsstyret ) presenterte saken og hadde utarbeidet 
forslag til utta lelse som han gjennomgikk. 

Han ba om representantskapets tanker til lovutkastet, som 
sammen med landsstyrets syn og selve lovutkastet ville bli 
sendt kretsforeningene til behandling før forbundet avga sin 
uttalelse til Miljøverndepartementet. 

En rekke merknader og kommentarer fremkom til lovut
kastet og forsl ag til endringer ble oversendt sekretaria tet for 
videre behandling som foresl ått av Engan. 
Vedtak: Jaktlov utvalgets forslag, Engans forslag til utta lelse, 
samt merknader fra landsstyremø tet 6. juni og representant
skapsmøtet 7. og 8. juni sendes kretsforeningene for videre 
behandling før forbundet avgir sin uttalelse. 

12. Finnmarksvidda 
A. Alta- og Tanavassdraget . samiske bosellingsområder 

Spørsmå l i tilk nytning ti l Finnmarksvidda var ført opp som 
sak på representantskapsmøtet i 1973, men tiden strakk ikke 
til for behandling. 

Landsstyret hadde funne t det riktig å føre saken opp også i 
år, ikke minst fordi mange spørsmål nå var ytterligere aktua
lisert. Noen av pro blemene fremgikk av følgende utdrag av St. 
meld. nr. 33 (73 - 74): 

«Regjeringen vil kombinere tiltak innen næringslivet med 
tiltak som sikrer naturgrunnlaget for primærnæringene og 
loka lbefolkningen. Det er en grense for hvi lke naturinngrep 
som kan tillates i de samiske bosettings- og næringsområder. 
Planer om store naturinngrep må vurderes nøye, slik at man 
får klarlagt også virkningen på den samiske utnyttelse av 
naturgrunnl aget og den virkning inngrepene kan påføre sa 
misk kultur. Hensynet til samisk naturgrunnlag og kultur bør 
føre til at aktuelle saker om vassdragsreguleringer i sameom
råd ene (Åbjøravassdraget, Skibo tnvassdraget, Altavassdra
get, Skaidivassdraget) bør vurderes i sammenheng. Samenes 
tilknytning til na turgrunnlaget bør også tillegges betydning 
under det videre arbeid med verneplanen for vassd rag. 

Norske Samers Riksforbund har uttrykt bekymring for den 
innskrenkning man er vitne til av samiske bruksområder, og 
pekt på samenes fryk t for tilintetgjørelse som egen folkegrup
pe såfremt næringsgrunnlaget undergraves. Norges Rein 
driftssamers Landsforening ga uttrykk for et lignende sy n i sin 
uttalelse ti llndustridepartementet i an ledning verneplanen for 
vassd rag. Regjeringen mener det kan være riktig å utarbeide 
en samlet plan for vern og bruk av natur og naturressurser i de 
samiske områdene, spesielt i indre Finnmark. Spørsmålet vi l 
bli drøftet i forbindelse med behandlingen av et forslag ti l 
Nordisk Råd om vern av miljøet i de samiske kjerneområde
ne. 

I denne forbindelse vil regjeringen også vurdere forslaget 
fra landsdelskomiteen (utredningen side 174): 

«Samenes rett til naturressurser i sine bosettings- og næ
ringsområder bør defineres klart. Det foresl ås a t et spesi alu t
valg av sakkyndige med so lid samisk representasjon får i 
oppdrag å utarbeide et utkast til lov om samenes rettigheter til 
naturressursene». 

Dalland (landsstyret) innledet, og kom særlig inn på plane
ne om regulering av Alta- og Tanavassdraget. 

Han pekte bl. a . på felter hvor myndighetene mangl et 
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forutsetninger for å behandle eventuell konsesjonssøknad 
herunder alternative kraftoppdekningsmuligheter , vurdering 
av vassdrags- og nedslagsfelt som deler av ressursplan for 
ind re Finnmark samt manglende delutredninger. 

Til denne saken hadde landsstyret uta rbeidet forslag til brev 
til Regjeringen, hvor det ble henstilt om snarest å ta kontakt 
med Nordisk Samisk Institutt med sikte på å få utarbeidet en 
samlet plan for vern og bruk av natur og naturressurser i de 
sa miske områdene, spesielt indre Finnmark. 

Bugge ( FNV) trakk særlig inn innvirkningen på grunn
vannstanden ved en eventuell regulerin g. 

Eriksen (TNV) hevdet at vidda allerede var sterkt belastet, 
og at de foreslåtte reguleringer ville bli den mest a lvorlige 
vannkraftutbygging i Norge. 

Han understreket at en utbygging ville ramme en minoritet 
i Norge og selve den samiske kultur ved at næringsgrunnlaget 
tas bort. Samene ønsket og ville selv klare saken, og Eriksen 
pekte på problemet hvordan forbundet best kunne engasjere 
seg uten å komme i strid med denne samiske interesse. 

Etter videre drøftelse om saken og Forslaget til brev vedl ok 
representan tskapet følgende: Det freml agte brev sendes Reg
jeringen. Se vedlegg 3. 
B. Fiel/polili/or Finnmark 
Carlsen (landss/yret) innledet og kom inn på forsl ag til 
uttalelse til Regjeringen om saken. 

Han understreket at et eget fjellpoliti ville komme til å bety 
mye for det fremtidige naturvernarbeid i F innma rk, ved bl. a. 
bedre t tilsyn med de fredede områdene. 

Representantskapet vedtok brevet sendt Regjeringen. Se 
vedlegg 4. 

13. Forholdet skogbruk - naturvern 
På representantskapsmøtet 1973 ble det gitt uttrykk for at 
NNV burde formulere sitt prinsipielle syn på skogbruket. 
Land sstyret vedtok senere følgende prinsipputtalelse (også 
gjengitt i Norsk Natur nr. 3/73): 

«Norges Naturvernforbunds arbeid er basert på et syn i 
overensstemmelse med formålsparagrafen i Naturvernloven: 

«N aturen er en nasjonalverdi som må vernes. Naturvern er 
å d isponere naturressursene ut fra hensynet til den nære 
samhø righet mellom mennesket og naturen , og til at naturens 
kva litet skal bevares for fremtiden. 

Enhver skal vise hensyn og varsomhet i omgang med 
naturen. Inngrep i naturen bør bare foretas utfra en langsiktig 
og allsidig ressursdisponering 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 fremsynt og allsidig bruk av naturressursene av 
hensyn til mennesket selv - idag og i fremtiden. 

Med dette som utgangspunkt har Norges Naturvernfor
bund foreslått at vår lovgivning om skogproduksjon og 
skogvern får ny formålsparagraf med slik ordlyd: 

«Denne lov har til formål å sikre en forsvarlig forvaltning 
av landets skoger, basert på langs iktige og allsidige samfunns
messige vurderinger. Det skal legges vekt på et rasjonelt og 
biologisk fundert skogbruk med sikte på produksjon av 
trevirke, og skogens betydning som rek reasjonsk ilde for be
folkningen, som naturgitt del av la ndskapet og som livsmiljø 
fo r veks ter og dyr som er knyttet til skogen». 

Norges Naturvernforbund vil arbeide etter disse hovedret
ningslinjene ved 
A. overfor de lovgivende (politiske) organer og skognæringen 
å tilstrebe en mer allsidig vurdert forvaltning av landets 
skoger. 
B. å tilstrebe at økologiske prinsipper blir anerkjent og lagt til 
grunn for vårt skogbruk i videste forstand». 

Landsstyret fant grunn til at forholdet skogbruk - natur
vern ble drøftet mer inngående av represen tantskapet. 

Gel1r?r({{sekretærr?n innledet og kom inn på at i debatten om 
tradisjonelt skogbruk kontra naturvern var det fra skogbruks
hold stadig blitt hevdet at det i virkeligheten ikke eksisterte 
motsetninger. Etter avisdebatten å dømme var det va nlig 
oppfatning blant skogbrukets folk at de motsetninger som 
tilsynelatende forelå, skyldtes mi sforståelser som kunne ryd
des av veien - naturvernet var ikke tilstrekkelig klar over at 
skogbruk etter dagens mønster var nødvendig om vi ville 
o pprettholde en frisk skognatur. På denne bakgrunn mente 
skogbruket at å løse konOikten egentlig bare va r et spørsmål 
om mer effektiv informasjon - fra skogbrukshold . 

G enera lsekretæren hevdet imidlertid at det eksisterte fakti
ske og til dels store motsetninger, selv om den ene parten 
prøvde å bagatellisere problemene. Disse motsetninger knyttet 
seg bl. a. til de økende effektivitetskrav i skogbruket. Det var 

viktig at disse motsetninger ble bedre kla rlagt for at, 
ska l kunne bidra positivt til en løsning av disse pr 
praksis, mente han. Spørsmålet om den fremtidig 
ningen av landets skogressurser må tte baseres på en 
av a lle interesser. 

Pron (H NV) va r enig i at det hadde vært og del 
mo tsetnin gsforhold , men mente dette ikke var e t s, 
for skogbruket, men også gjaldt andre næringsinter 

l 
Han refererte til deler av utkast til «Lov om sk 

skogvern» som viste hvilke restriksjoner Landbru 
mentet ville legge på skogbruket. 

Videre viste han til lederen i «Norsk Skogbruk» 
~ som han mente avspeilet skogbrukets vilje til å møt 

fra naturvernhold. 
Akavo/d (Dr?/ Norske Skogselskap ) mente at s 

tross a lt hadde drevet et aktivt naturvern gjennom el 
og pekte på sammenblandingen mellom na turvern 
liv. 

Han kom også inn på den debattform som hadde 
og mente at naturvernet alltid hadde vært skogbru 
stander. 

Gram (ØNV) berørte Oslo-marka og a rbeidet i 
vende utvalget. Han mente mye av ueni gheten og 
dreide seg om hvorvidt forvaltningen av Oslomarka 
de skogområder skulle legges til Miljøverndepartem 

Flere representanter var av den oppfatning a t kon 
sjonen begrenset seg til en enkelt skogeier og var 
marka-fenomen. 

Hardeng ( L VØ) kom inn på den tiltagende myrgr 
mente det nå has tet med å sikre en de l referansemyr 

Suggr? ( FNV) understreket sterkt den betyd nin 
hadde som klimaregllierende faktor. 

Noen avklaring i Forholdet kom man ikke fr' 
representantskapet tok debatten til etterretning.l, 
14. Hovedlinjene for forbundets arbeid 
A. NNV's arbeidsprogram. 
B. Retningslinjer for arbeidet. 

Gel7era{sekretærr?11 innledet og viste til den utviklin 
det hadde gjennomgått fra reorganiseringen i 1963, 
ble fas tlagt at man skulle drive opinionsskapende vi 
og frem til i dag hvor det var slått til lyd fo r å 
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,kal vise hensyn og varsomhet i omgang med 
19rep i naturen bør bare foretas utfra en langsiktig 
essursdisponering som tar hensyn til at naturen i 
evares som grunnlag for menneskenes virksomhet, 
sel». 
ærende ide er at kortsynte og snevre nyttehensyn 

fremsynt og allsidig bruk av naturressursene av 
ennesket selv - idag og i fremtiden. 

te som utgangspunkt har Norges Naturvernfor
lått at vår lovgivning om skogproduksjon og 
r ny formålsparagraf med slik ordlyd: 
ov har til fom1ål å sikre en forsvarlig forvaltning 
koger, basert på langsiktige og allsidige samfunns
'deringer. Det skal legges vekt på et rasjonelt og 
'undert skogbruk med sikte på produksjon av 

skogens betydning som rekreasjonskilde for be
som naturgitt del av landskapet og som livsmiljø 

og dyr som er knyttet til skogen». 
aturvernforbund vil arbeide etter disse hovedret
ved 

de lovgivende (politiske) organer og skognæringen 
en mer allsidig vurdert forvaltning av landets 

e at økologiske prinsipper blir anerkjent og lagt til 
'årt skogbruk i videste forstand». 
ret fant grunn til at forholdet skogbruk - natur
ftet mer inngående av representantskapet. 

_kre/æren innledet og kom inn på at i debatten om 
skogbruk kontra naturvern var det fra skogbruks
blitt hevdet at det i virkeligheten ikke eksisterte 

er. Etter avisdebatten å dømme var det vanlig 
blant skogbrukets folk at de motsetninger som 

de forelå, skyldtes misforståelser som kunne ryd
n - naturvernet var ikke tilstrekkelig klar over at 
:tter dagens mønster var nødvendig om vi ville 
le en frisk skognatur. På denne bakgrunn mente 
at å løse konnikten egentlig bare var et spørsmål 
~ktiv informasjon - fra skogbrukshold. 
ekretæren hevdet imidlertid at det eksisterte fakti
:lels store motsetninger, selv om den ene parten 
Igatellisere problemene. Disse motsetninger knyttet 
de økende effektivitetskrav i skogbruket. Det var 

viktig at disse motsetninger ble bedre klarlagt for at alle parter 
skal kunne bidra positivt til en løsning av disse problemer i 
praksis, mente han. Spørsmålet om den fremtidige fOJ'valt
ningen av landets skogressurser måtte baseres på en avveining 
av alle interesser. 

Pran (HNV) var enig i at det hadde vært og delvis fantes 
motsetningsforhold, men mente dette ikke var et særforhold 
for skogbruket, men også gjaldt andre næringsinteresser. 

, Han refererte til deler av utkast til «Lov om skogbruk og 
skogvern» som viste hvilke restriksjoner Landbruksdeparte
mentet ville legge på skogbruket. 

Videre viste han til lederen i «Norsk Skogbruk» nr. 5/74, 
ti som han mente avspeil et skogbrukets vilje til å møte kravene 

fra naturvernhold. 
AkerIlold (Det Norske Skogselskap) mente at skogbruket 

tross alt hadde drevet et aktivt naturvern gjennom en årrekke, 
og pekte på sammenblandingen mello111 naturvern og frilufts
liv. 

Han kom også inn på den debattform som hadde vært ført, 
og mente at naturvernet alltid hadde vært skogbrukets mot
stander. 

Gram (ØNV) berørte Oslo-marka og arbeidet i det rådgi
vende utvalget. Han mente mye av uenigheten og debatten 
dreide seg om hvorvid t forvaltningen av Oslomarka og liknen
de skogområder skulle legges til Miljøverndepartementet. 

Flere representanter var av den oppfatning at konniktsitua
sjonen begrenset seg til en enkelt skogeier og var et Oslo
marka- fenomen. 

Hardeng ( LVØ) kom inn på den tiltagende myrgrøfting, og 
mente det nå hastet med å sikre en delreferansemyrer. 

Bugge (FNV) understreket sterkt den betydning skogen 
hadde som klimaregulerende faktor. 

Noen avklaring i forholdet kom man ikke frem til og·
'i representantskapet tok debatten til etterretning. 

1 14. Hoyedlinjene for forbundets arbeid 
A. NNV's arbeidsprogram. 
B. Retningslinjer for arbeidet. 

Generalsekretærl!n innledet og viste til den utvikling fOl'bun
det hadde gjennomgått fra reorganiseringen i 1963, hvor det 
ble fastlagt at man skulle drive opinionsskapende virksomhet 
og frem til i dag hvor det var slått til lyd for å ta på seg 

forskningsoppgaver. Han minnet også om at det etter hvert 
var tatt opp utredningsarbeid, og ga uttrykk for at arbeidet nå 
spente over så mange felter at det var behov for en prioritering 
av hvilke saker forbundet skullet konsentrere seg om. 

Generalsekretæren kom også inn på at forbundet ved ett 
tilfelle hadde brukt rettsapparatet og ville vite i hvor stor 
utstrekning man mente forbundet burde gjøre seg bruk av 
dette. 

Hardeng (LVØ) mente det var 2 viktige grunner for å bruke 
. rettsapparatet. I. Man får rettspraksis av lovverket. 2. Man 
viser forbund ets ansikt utad . 

Andersen (NTNV) trakk frem kontakten med arbeiderbe
vegelsen som han mente var meget viktig, og at man burde 
legge vekt på å få nere medlemmer fra denne gruppen. Dette 
ville øke vår slagkraft, mente han. Han undret seg litt over at 
forbundet ikke i større grad hadde benyttet seg av sivilom
budsmannen. 

Molberg (NTNV) spurte om det var mulig for forbundet å 
gi retningslinjer om hva man skulle kreve av utredninger fra 
utbyggernes side, og hvilke faginstanser man kunne henvende 
seg til for hjel p. 

Lyng (Den Norske Tliris/j(lrening) kom inn på samarbeidet 
med andre organisasjoner og mente dette burde kunne bedres, 
sett både fra forbundets og organisasjonenes side. 

Johnsfn (TNM) viste til forslag oversendt landsstyrel, der 
styret ble oppfordret til å bygge opp el sentralarkiv om 
forurensende industri med sto ffenes giftighet etc. til hjelp for 
kretsforeningene ved behandling av konsesj onssøknader. 

Koprfitan (MRNV) mente al dersom noe skulle prioriteres 
måtte det være den opinionsskapende virksomheten, herunder 
klargjøring av begrepet økopolitikk. 

Han støttet opp under betydningen av å komme på talefot 
med arbeiderbevegelsen og fagbevegel sen, ellers ville man 
kjøre seg fast (arbeidsplasser - forurensning). Han minnet om 
al det var mot disse gruppene «vekst og vern»-argumentasjo
nen ble brukt. 

Lo)) Johnsen (Norsk Sau- og Geita\fslag) ga uttrykk for 
ønsket om at interesseorganisasjonene måtte kommer mer 
direk te med i det arbeid som berørte den enkelte organisasjon. 

Han mente dette ville kunne avklare nere uoverensstemmel
ser og henstilte til styret om å ta et initiativ for å styrke 
samarbeidet med medlemsorgan isasjonene. 
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Akervold (Det norske Skogselskap) var av den mening at 
det kunne være en belastning med medlemsskap, med den 
holdning forbundet inntok i fl ere saker. Han mente det var 
vesentlig at forbundet ikke utviklet seg til en næringsfiendtlig 
organisasjo n, og syntes det var uheldig at forbundet ble 
oppfattet som en «nei-organisasjon». 
Dal/and (land,s tyret) hevdet det var påkrevet med større 
oppmerksomhet i retning av å få kontakt med yrkesgrupper 
og o rganisasjoner som i dag ikke var særlig representert i 
forbundets tillitsmannsapparat. Dette gjaldt særlig lav tlønns
grupper og yrker og grupper som i sitt daglige arbeid sterkt 
fø lte miljøforverrin gen. 

Han mente videre at der utva lg ble nedsatt på bestemte 
saker var det viktig 
I. å sørge for en bred sosial og eventuell geografisk represen
tasjon, 
2. diskutere og etterprøve utvalgets arbeidsresul ta t med man
datet og Forbundets hovedretningslinjer. 

Hamre (VNV) orienterte o m VNV's Mongstad-gruppe, og 
pek te på va nskeligheten med å skaffe frivillig a rbeidskraft. 
Foren ingen hadde derfor, gjennom forbundet, søk t Miljø
verndepartementet om midler til en saksbehand ler for det 
videre arbeidet med saken. Hun mente, i likhet med Johnsen 
(TNM) at forbundet burde opprette en «databa nk» hvor 
kretsforeningene kunne henvende seg fo r å få ulike opplys
ninger. 

Svensson (ØNV) kom inn på hvem som sk ull e bestemme 
forbundets kurs. Det skulle være klart at dette må tte være 
forbundet selv, og ikke næringsorgani sasjoner som medlem
mer av forbund et. 

Engan (landsstyret) pekte på det skille det måtte være 
mellom NNV og næringsorganisasjonene. NNV hadde en helt 
an nen overbygning enn organisasjoner som drev under en 
næringsøkonomisk overbygni ng, og ut fra de tte var det natur
lig at det ville være uenighet, mente han. 

Han mente videre man burde prøve å utjevne motsetninge
ne, men a t man ikke måtte kjøre samarbeidsformene på 
næringsorganisasjonenes premisser. 

Norderhaug (landsstyret) kom inn på aktivitetsnivåe t i 
kretsforeningene, og var av den mening at denne burde kunne 
bedres. 

Formannen uttrykte som et ønske fra landsstyret at også 

kretsforeningene måtte ta opp de fremlagte betraktninger til 
vurdering og ettertanke. 

r tilknytning til saken ble fø lgende forslag fremmet: 
l. 	Forslag fra formann en: 

NNV ska l ikke engasjere seg i forskningsarbeid. 
Vedta Il mot en stemme. 

2. Forslag fra Pran (HNV): 
Representantskapet ber landsstyret ta in itiativ for å styrke 

samarbeidet med organisasjonene som er medlemmer i for
bundet. 

Vec/wll enstemmig. 
3. Forslag fra Thuv (VeNV): 

NNV forbereder og inviterer representanter fra forskning, 
naturvern, regjeringer og andre sentrale instanser i de land 
som grenser til Norskehavet, Nordsjøen, Skagerak , Kattegat 
og østersjøen til konferanse om vare havomrader og deres 
vern. 

Vedtall oversendt landsstyret til vurdering. 
4. For;;lag fra Hardeng (ØLV): 

NNV lager en litteraturoversikt over aktuelle utredninger 
som foreligger fra inst itusjoner som f. eks. NILU, S.Y.A., 
N.V.E. osv. til bruk forj i kretsforeningene i henvendelser de 
rar i forbindelse med konsesjonssøknader m. v. Det vil si 
«generel le» betraktninger om skadevirkninger, gjeldende be
stemmelser vedr. utslipp, «grenser» osv. 

Vedtatt oversendt landss tyret til vurdering. 
NNV's arbeidsprogram og Retningslinjer for arbeidet, gjø

res gjeldende frem til representantskapsmøtet 1975. 

15. Arsmelding 1973 
Årsmeldingen ble behandlet punktvis. 

Simonsen (R NV) uttalte at RNV vi lle reservere seg mot 
NNV 's holdning til fredning av jerv hva angikk Rogaland. 

Årsmeldingen ble deretter behandlet uten merknader og 
enstemm ig vedtatt. 

16. Regnskap for 1973 
Revisors beretning ble lest og regnskapet ble behandlet utcn 
merknader. 

17. Budsjett for 1974 
D et ble redegjort for budsjettet for inneværende å r og for 

antatt fordeling for 1975 mellom virksomhetens uli 
ner (adminstrasjon - saksbehand ling - organ isas 
tingentandeler til kretsforeningene - opplysningsvi 
kontorhold). De fremlagte dokumenter ble behan 

Organisasjonssekretæren understreket sterk t 
vingens store betydning for å holde et konstant 
og om mulig øke dette. 

Gram (ØNV) spurte om mulighetene for å få 6 r 
Norsk Natur. 

Formannen oppl yste at det var de økonomiske fe 
begrenset dette, men at man ville komme tilba k 
senere. 

Hun pekte samtidig på størrelsen av de bundl 
(adm. og org., øremerkede midler, kontingenta nd 
Natur). 

Sæther (VeNV) ville vite om det var mulig å få 
av med lems listen. 

Kontorsjefen opplyste at det var mulig å få i a lt 4 
at man nå ville få halvarslister. 

Normann Hanssen (AANV) ga ros ti l landsstyre 
tar ia tet for arbeidet med a bringe overskudd på re 

18. Fastsettelse av kontingent 

Representantskapet vedtok ikke å endre de gjelden 

entsatser. 


19. Valg 

Til tellekorps ble valgt: 

Thoring (RNV), 

Berntzen (MRNV), 

Struksnes (ØNV). 


Ved va lgcne i 1973 ble landsstyret utvidet med 
mer. D et ble videre vedtatt at det i 1974 skulle tr 
mellom disse om hvem som skuJle være på va lg i 
gjenværende skulle være på valg i 1976. 

Loddtrekningen mellom Roy Carlsen med varam 
leif Hagensen og Tore Killingland med varamann 
Tvedt ga som resultat at Killingland med varam; 
skulle være på valg i år (1974). 

Ragnar Vik (valgkomiteen) presenterte deretter 
innstilling og de enkelte kandidater. 

Dirigenten ledet de retter valgene. 
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tning til saken ble følgende forslag fremmet: 
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et med organisasjonene som er medlemmer i for

enstemmig. 

fra Thuv (VeNV): 


rbereder og inviterer representanter fra forskning, 
, regjeringer og andre sentrale instanser i de land 
,er til Norskehavet, Nordsjøen, Skagerak, Kat tegat 
jøen til konferanse om våre havområder og deres 
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,elding 1973 

ngen ble behandlet punktvis. 

,en ( R NV) uttalte at RNV ville reservere seg mot 

oldning til fredning av jerv hva angikk Rogaland. 

Idingen ble deretter behandlet uten merknader og 

ig vedtalI. 


'kap for 1973 

beretning ble lest og regnskapet ble behandlet uten 

r. 

·ett tor 1974 
redegjort for budsjettet for inneværende år og for 

antatt fordeling for 1975 mellom virksomhetens ulike funksjo
ner (adminstrasjon - saksbehandling - organisasjon - kon
lingentandeler til kretsforeningene - opplysningsvirksomhet
kontorhold). De fremlagte dokumenter ble behandlet. 

Organisasjonssekretæren understreket sterkt medlemsver
vingens store betydning for å holde et konstant medlemstall, 
og om mulig øke dette. 

Gram (ØNV) spurte om mulighetene for å få 6 nummer av 
Norsk Natur. 

Formannen opplyste al det var de økonomiske forhold som 
begrenset dette, men at man ville komme tilbake til saken 
senere. 

Hun pekte samtidig på størrelsen av de bundne midlene 
(adm. og org., øremerkede midler, kontingentandeler, Norsk 
Natur) . 

Sæther ( VeNV) ville vite om det var mulig il få Dere kopier 
av medlemslisten. 

Kontor:,je[en opplyste at det var mulig å få i alt 4 kopier, og 
at man nå ville få halvårs lister. 

Normann Hanssen (AANV) ga ros til landsstyret og sek re
tariatet for arbeidet med å bringe overskudd på regnskapet. 

18. Fastsettelse av kontingent 

Representantskapet vedtok ikke å endre de gjeldende konting

entsatser. 


19. Valg 

Til tellekorps ble valgt: 

Thoring (RNV), 

Berntzen (MRNV), 

Struksnes (0NV). 


Ved valgene i 1973 ble landsstyret utvidet med 2 med lem
mer. Det ble videre vedtatt at det i 1974 skulle trekkes lodd 
mellom disse om hvem som skulle være på valg i 1974. Den 
g.jenværende skulle være på valg i 1976. 

Loddtrekningen mellom Roy Carlsen med varamann Thor
leif Hagensen og Tore Killingland med varamann Knut Are 
Tvedt ga som resultat at Killingland med varamann Tvedt 
skulle være på valg i år (1974). 

Ragnar Vik (valgkomiteen) presenterte deretter komiteens 
innstilling og de enkelte kandidater. 

Dirigenten ledet deretter valgene. 

A. Følgende stilte til valg som styremedlemmer etter Dalland, 
Brunvoll og Killingland og fikk følgende antall stemmer: 
Sigvald Rørtveit (TNM) 32 
Thorleif Hagensen (TNV) 15 
Per Olav Tveita (TNM) 2 
Hans Kr. Eriksen (TNV) l 
Oddlaug Brunvoll (No NV) 33 
Bredo Berntsen (0NV) 17 
Tore Killingland (N.U.) 42 
Knut Are Tvedt (N.U.) 4 

Som nytt styremed lem etter Dalland ble valgt Sigvald 
Rørtveit. Gjenvalg for Oddlaug Brunvoll og Tore Killingland. 

Samtlige for perioden 1974 - 1977. 

Valg av varamenn: 

Følgende stilte til valg som varamenn for Rørtveit og fikk 

følgende antall stemmer: 

Tveita 30 

Berntsen 9. 


Per Olav Tveita ble valgt for perioden 1974 - 77. 
Følgende stilte til valg som varamann for Brunvoll og fikk 

følgende antall stemmer: 
Berntsen 38 
Tvedt I. 

Bredo Berntsen ble valgt for perioden 1974 - 77. 
Følgende stilte til valg som varamann for Killingland og 

fikk følgende antall stemmer: 
Tvedt 29 
Ottesen 9. 

Knut Are Tvedt ble valgt for perioden 1974 - 77. 

B. Valg av valgkomite 
Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt: Odd Lohne, Anders 
Kvam og Ragnar Vik . 

C. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse 
Statsaut. revisor Henning Ziesler ble gjenvalgt. 

Godtgjørelsen fastsettes til kr. 2 800.-. 
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20. Fastsettelse av tid og sted for neste representantskapsmøte 
Skil117 arl710 (LVØ) inviterte representantskapet til Østfold. 

Vedta/c Saken overlates landsstyret. 
Formannen takket til slutt alle representanter for saklig 

debatt og fremlagte synspun kter, samt rettet en spesiell takk 
til dirigenten for måten møtet var ledet på. 

VEDLEGG l. 

Ti! Stortinget. 

Norges Nat urver nforbun ,s representantskap samlet til møte i 
Ålesund 8. juni 1974 vi l sterkt fraråde bygging av 6 nye petro
kjemiske bedrifter på Rafnes i Bamble kommune. De miljø
messige konsekvenser aven slik omfattende industrietablering 
er ikke tilstrekkelig klarlagt. 

Representantskapet ber vå re stortingsrepresentanter merke 
seg de særs kritiske betraktninger fremtredende norske fors
kere har tilkjennegitt om prosjektet og saksbehandlingen. Stor
tinget bør vite hvilket ansvar det på tar seg ved å neglisjere 
miljøverninnvendingene og bøye av for rene bedriftsøko
nom iske argumenter. 

Grenlandsdistriktet er idag belastet med utslipp fra Skandi
navias største kjemiske fabrikk-kompleks. Hvert døgn slippes 
ca. 60 tonn gasser til luft, og ca. 200 tonn kj emiske avfalls
stoffer ti l et snart ødelagt Gordsystem. 

Norsk Hydro er tidligere pålagt «i nærmeste fremtid» å 
skjære ned luftutslippene med 15,5 tonn pr. døgn. Disse 
kravene har Røykskaderådet fl ettet inn i sin behandling av 
Rafnes-saken, skjerpet dem ytter ligere (med 19,4 tonn pr. 
døgn) og krever nå samlet reduksjoner på 35 tonn pr. døgn ved 
eksisterende anlegg for å gi konsesjon til den petrokjemiske 
industrien. 

Derforvil utslippene fra Porsgru nn Fabrikker til luften ligge 
på ca. 25 tonn i døgnet før eventuelle Rafnes-fabrikker startes 
opp. Rensetiltakene vil koste Norsk Hydro anslagsvis 300-350 
millioner kroner å gjennomføre. Teknisk seil er del ingen 
sammenheng me/lol11 disse krav og utbygging p(! Herøya. Røyk
skaderådet anfører imidlertid at det er forsvarlige pålegg 

Deretter erklærte formannen representantskapsmøtet for 
hevet. 

Kåre Kopreitan 
Knut Berntzen 

Per Valset 

vurdert ut fra de økonomiske fordeler en etablering på Rafnes 
vil gi Norsk Hyd ro. 

Utslippene til luft fra Rafnes er oppgitt til 16,5 tonn i døgnet. 
Tota le utslipp fra avgasser fra de to industrisen tra Herøya og 
Rafnes vil derfor komme opp i over 40 tonn i døgnet etler en 
utbygging. Oppstillingen av disse tall viser tydelig at petro
kjemien ikke bedrer luftformensningssituasjonen i Grenland. 
Det bare fremstilles slik. 

Etter Norges Naturvernforbu nds mening er det forkastelig 
å presse ytterligere forurensende storindustri inn i nedre 
Telemark. Et petrokjemisk industrisenter på Rafnes vi l tilføre 
Grenland tonnevis av «nye» gasser som til eksempel etylen , 
hexan og carbonmonoksyd. Ti l dels er dette stoffer vi idag 
ikke kjenner virk ningen av hverken isolert sett eller sammen
blandet med Herøyautslippene. 

Hva angår fotokjemisk smog er det utredningsarbeide som 
er foretatt slett ikke av betryggende karakter. 1 en kronikk i 
Dagbladet 7. juni d.å. skriver biokjemiker Tore Aune ved 
Statens Institutt for Folkehelse, professor Egil Hesstvedt og 
universitetsstipendiat Ivar S. A. Isaksen ved Institutt for 
Geofysikk, Universitetet i Oslo at «Vi kan forstå at forfatterne 
av NTLU's rapport har følt seg presset til å komme med et 
konkret svar på den oppgave de er satt til å løse. Men vi ser 
det som en utillatelig svakhet i deres arbeide at de ikke har 
presisert det osean av usikkerhet som ligger i det kriterium 
de har satt OPP». Forfatterne av kronikken påpeker det faktum 
at man idag ikke vet hvorledes fotokjemisk smog dannes. Like 
fullt er Grenlandsdistriktet sannsynligvis det eneste sted i 
Norge der de kjemiske komponenter for foto kjemisk Sl110g
dannelse er tilstede. 

Det er illlidlertid ikke nødvendig å gjøre spørsmålet om foto
kjemisk smog til noe avgjørende i forbindelse med Rafnes

saken. Representantskapet i Norges Naturvernfor 
ner om det store spekter av motargumenter fylkes 
Telemark Natur- og Miljøvern (TNM) har ført i m 

TNM hevder blant annet at utslippstallene oppg 
sjonssøknaden ikke er ga ranterte fra de utenlands 
dørers side. Denne kjensgjerning er ikke benektet· 
Hydro eller Saga. 

VEDLEGG 2. 

Til Stortingsrepresentantene. 

Norge og befolkningsspørsmålet. 
Norges Naturvernforbu nd anmodet i brev av 16. a 
våre politiske partier om å klarlegge sine respekt 
en aktiv befolkningspolitikk og å bidra til en ut 
de fordeler og bi virkninger en tilnærmet stabiliserin 
tallet vi l ha ut fra såvel en nasjonal som global syn 
kan ikke se at vår henvendelse til nå har gitt seg utsi 
verdig politisk handling, til tross for at 1974 av FN 
Verdens befolkningsår. 

Norges Naturvernforbunds representantskap h' 
oppe på sitt møte i Ålesund den 7. juni d.å. og 
stel11mig å henstille til stortingsrepresentantene o 
alvorlige spørsmål opp til bred drøftelse med s 
organisering av arbeidet med å stabilisere folk eta ll 
virkemidler som bør tas i bruk. 

Norges Naturvernforbunds utgangspunkt for he 
ligger i at organisasjonens arbeid bygger på økolog 
prinsipper, på erkjennelsen av ar menneskets frer 
hengig av at naturens funksjoner, produksjonsevm 
fold opprettholdes og at klodens folketall ikke ( 
naturens bæreevne (Jfr. vedtektenes § l - formålsp 

Til tross for at denne erkjennelse får tilslutning 
flere mennesker, ikke bare i Norge, men også inte 
synes problemene som av mange benevnes «milj 
gripe om seg i et akselererende tempo. En av d 
årsaker til dette er befolkningstilveksten. Vi kan i 
at miljøkrisen forblir uløselig hvis det ikke lykkes c 
størrelsen på jordens befolkning i overensstemme 
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erklærte formannen representantskapsmøtet for 

l"Citan 
Knut Berntzen 

Per Valset 

fra de øko nomiske fordeler en etablering på Rafnes 

k Hydro. 
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Oppstillingen av disse tall viser tydelig at petro
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er virkningen av hverken isolert sett eller sammen
ed Herøya utslippene. 
å r fo to kjemisk smog er det utredningsarbeide som 
slet t ikke av betryggende karakter. I en kronikk i 
7. juni d .å . skriver biokjemiker Tore Aune ved 

st itu tt for Folkehelse, professor Egil Hesstvedt og 
sstipendiat Ivar S. A. Isaksen ved Institult for 
, U niversitetet i Oslo at «Vi kan forstå at forfatterne 
s rapport har følt seg presset til å komme med et 
a r på den oppgave de er satt til å løse. Men vi ser 

n utilla telig svakhet i deres arbeide at de ikke har 
fet osean av usikkerhet som ligger i det kriteriwn 
opp». Forfat terne av kronikken påpeker det faktum 

tg ikk e lIet hvorledes fotokjemisk smog dannes. Like 
irenlandsdis trik tet sannsynligvis det eneste sted i 

de kjemiske komponenter for fotokjemisk smog
;r tilstede. 
nidlertid ikke nødvendig å gjøre spørsmålet om folo
Ilog til noe avgjørende i forbindelse med Rafnes

saken. Representantskapet i Norges Naturvernforbund min
ner om det store spekter av motargumenter fylkesforeningen 
Telemark Natur- og Miljøvern (TNM) har ført i marken. 

TNM hevder blant annet at utslippstallene oppgitt i konse
sjonssøknaden ikke er garanterte fra de utenlandske leveran
dørers side. Denne kjensgjerning er ikke benektet av hverken 
Hydro eller Saga. 

VEDLEGG 2. 

Til Stortingsrepresentantene. 

Norge og befolkningsspørsmålet. 
Norges Naturvernforbund anmodet i brev av 16. august 1973 
våre politiske partier om å klarlegge sine respektive syn på 
en aktiv befolkningspolitikk og å bidra til en utredning av 
de fordeler og bivirkninger en tilnærmet stabilisering av folke
tallet vil ha ul fra såvel en nasjonal som global synsvinkel. Vi 
kan ikke se at vår henvendelse til nå har gitt seg utslag i nevne
verdig politisk handling, til tross for at 1974 av FN er gjort til 
Verdens befolkningsår. 

Norges Naturvernforbunds representantskap hadde saken 
oppe på sitt møte i Ålesund den 7. juni d.å. og vedtok en
stemmig å henstille til stortingsrepresentantene om å ta dette 
alvorlige spørsmål opp til bred drøftelse med sikte på en 
organisering av arbeidet med å stabilisere folketallet og hvilke 
virkemidler som bør tas i bruk. 

Norges Naturvernforbunds utgangspunkt for henvendelsen 
ligger i at organisasjonens arbeid bygger på økologiske grunn
prinsipper, på erkjennelsen av ar menneskets fremtid er av
hengig av at naturens funksjoner, produksjonsevne og mang
fold opprettholdes og at klodens folketall ikke overskrider 
naturens bæreevne (Jfr. vedtektenes § I - formålsparagrafen). 

Til tross for at denne erkjennelse får tilslutning fra stadig 
flere mennesker, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, 
synes problemene som av mange benevnes «miljøkrisen» å 
gripe om seg i et akselererende tempo. En av de viktigste 
årsaker til dette er befolkningstilveksten. Vi kan i dag fastslå 
at miljøkrisen forblir uløselig hvis det ikke lykkes oss å bringe 
størrelsen på jordens befolkning i overensstemmelse med de 

begrensninger som Jorden som et lukket biologisk system 
medfører. Hvis den nåværende globale befolkningsutvikling 
får fortsette, vil den føre til stadig alvorligere krisetilstander 
av såvel økologisk, som sosial art. Derfor er det på høy tid 
med en aktiv og målbevisst innsats i alle land, og ikke bare 
hvor sult og nød i dag gjør misforholdet mellom folketall, mat 
og andre ressurser mest åpenbart. Økningen i folketallet er 
etter Norges Naturvernforbunds mening vel så alvorlig i de 
rike land, fordi forbruket pr. innbygger av matvarer, råstoffer 
og energi her i betydelig grad overstiger gjennomsnittet for 
verden, men også fordi det fører til utarming av enkelte 
ressurser og til den mest omfattende delen av miljøbelast
n1l1gen. 

Mye tyder på at også det norske folketallet i dag allerede 
er for høyt og i dårlig harmoni med de biologiske ressurser 
vi rår over, og måten disse forvaltes på. 

Ut over den primære målsettingen at samfunnet må arbeide 
for at det norske folketallet bør stabiliseres, vil Norges Natur
vernforbund ikke ta standpunkt til hvilke virkemidler som 
i denne sammenheng bør benyttes. Det synes imidlertid klart 
at det i dette arbeidet er nødvendig å ta i bruk flere virke
midler samtidig. 

Hvilke virkemidler som bør las i bruk fra samfunnets side 
for å oppnå dette, er et sekundært spørsmål som politikerne 
selv må ta stilling til. Dersom enkelte partier inntar en tvilende 
eller avvisende holdning til enkelte virkemidler, vil dette inne
bære at de bør være villig til å benytte andre virkemidler i en 
større utstrekning, for at hovedmålsettingen, stabilisering av 
folketallet skal oppnås. 

Norges Naturvernforbund er av den oppfatning at man i 
Norge kan nå meget langt gjennom informasjon og moti
vering. Men dette alene vil neppe være nok for å løse vårt 
befolknings- og overforbruksproblem. Det må være riktigere 
å se på informasjon og motivering som det grunnleggende 
ledd i en prosess som bidrar til en positiv utvikling. 

De momenter som i denne sammenheng synes særlig viktige 
er: 
a. 	 Generelle informasjonsopplegg om 

- hvor begrenset Jordens ressurser er, 
- hvordan høyt ressursforbruk og stor forurensnings

mengde pr. innbygger i industrilandene kombinert med 
befolkningsvekst, gjør befolkningsveksten til et minst 
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like viktig spørsmål i industrilandene som i den fattige 
delen av verden. 

o. 	 Innarbeiding av de problemstillinger som knytter seg til 
befolkningsveksten på undervisningsfeltene etikk , moral
lære og andre tilknyttede emner, og utvikle forståelsen for 
sammenhengen mellom befolkningsvekst, ressursforbruk 
og miljøproblemer i passende fag i skolen (Kristendoms
undervisning, heimstad lære, samJivsjprevensjonsundervis
ning, naturvitenskapelige fag m. v.) 

Ved vurdering av virkemidler for stabilisering av folketallet 
og de fordeler dette på lengre sikt innebærer, må dessuten 
arbeidet med en norsk befolkningspolitikk ikke vurderes 
isolert, men i sammenheng med andre viktige samfunns
politiske felt. 

Norges Naturvernforbund vil her sær li g understreke betyd
ningen av at arbeidet med en norsk befolkningspo litikk sees 
i nøye sammenheng med blant a nnet en tidsmessig og forut
seende politikk , nå r det gjelder landbruk, fiskeri , energi , miljø
vern og ø konomi , og sosiale forhold når det gjelder bo liger, 
skoler, likestilling og a rbeidsmarked m. v. 

Norges Naturvernforbund er videre av den oppfatning at 
befolkningsstabilisering i Norge bør vurderes som en videre
føring og konsekvens av at Norge allerede gir bistand til 
familieplan legging i andre og fattigere deler av verden. En 
økning av denne innsatsen vil forøvrig være naturlig, men 
samtidig bør oppmerksomheten i større grad også vies pro
blemer av økologisk art som knytter seg til befolkn.ingsveksten. 
Likeledes må de miljømessige bivirkninger av våre teknisk
økonomiske bistandsprosjekter vurderes meget nøye. Dette vil 
også være i tråd med flere av rekommendasjonene fra FN's 
miljøvernkonferanse i 1972, der Norge tok et spesielt ini tia tiv 
når det gjaldt innsats for befolkningskontroll i verden. 

Norges Naturvernforbunds representantskap ber til slutt om 
at disse fundamenta le spørsmål, med utgangspunkt i Verdens 
befolkningsår, så snart som mulig blir gjenstand for stortings
debatt og videre politisk handling. 

VEDLEGG 3. 

Til Regjeringen. 

AJta- og Tanavassdraget, samiske bosettingsområder. 

Norges Naturvernforbund samlet til representantskapsmøte 

i Ålesund 7. og 8. juni 1974 vil henstille til Regjeringen snarest 

å ta kontakt med Nordisk Samisk Institutt med sikte på å få 

utarbeidet en samlet plan for vern og bruk av natur og natur

ressurser i de samiske om rådene, spesielt indre Finnmark. 


En er til freds med at R egjeringen i St.meld. 33, 1973-74 
om et utbyggi ngsprogram for Nord-Norge ønsker å vu rdere 
saker om vassdragsreguleringer i sameområdene i sammen
heng, blant annet i videreføringen av arbeidet med verne
planen for vassdrag. 

Konsekvensene av Sto rtingsmeldingen må naturlig være at 
samiske organisasjoner og synspunkter må få avgjørende inll
flytelse på ressursforva ltningen i indre Finnmark og andre 
samiske bosettingsområder (bl. a. nedslagsfeltet til Åbjøra, 
Vefsna , Saltfjellsvassdraget og Skibotn-elva). 

Videre må en forutsette at hensynet til den nord-europeiske 
laksestammen som biologisk ressurs og næringsgrunnlag for 
kyst- og Gordbosetningen tilsier varig vern av Alta- og Tana
vassdraget innenfor en videreført verneplan. Begge a lternativer 
i Statskraftverkenes nye utbyggingsplan for Alta- og Tana
vassdraget innebærer (i følge foreløpige fiskeri biologiske 
rapporter og utbyggingsplaner) - fare for uopprettelige skader 
på laksefisket i Tanaelva , Altaelva og ved kysten. Situasjonen 
blir desto mer a lvo rlig når en vet at Tana- og Altaelva er noen 
av de viktigste gjenværende naturlige gyteområder for den 
nord -europeiske laksestammen. 

En viser eJiers til a t de aller fleste parti lag i Finnmark har 
tatt standpunkt til spørsmålet om vern av Al ta- og Tana 
vassdraget og har gått inn for minst 10 års utsettelse av 
eventuelle reguleringer. Også de mest berørte kommuner, en 
rekke sam iske og andre organ isasjoner har reservert seg mot 
reguleringene. 

På tre viktige felter mangler myndighetene i dag forutset
ninger for å behandle eventuell konsesjonssøknad. 

J. Krajloppdekningen. 
a. 	 Den framtidige veksten i energiforbruket i vå re to nord-

Jigste fylker , - og andeler av forbruket som skal 
formål innen fylket , må vurderes. 

b. 	 Alternative kraftoppdek ningsmuligheter i TrO! 
mark må tas stilling til (Eksisterende utbygging 
og lokale nye utbygginger, kombinasjon varmek 
kraft, samkjørings- og utvekslingsmuligheter). 
En anser de t dokumentert at det foreligger mul 
å dekke en eventuell stigning i elektrisitetsforbru 
mark og Troms fylker uten utbygging av 
vassdragene (Jfr. bl. a. Landsdelskomiteens art 
ment nr. 16, «Kraft»). 

2. Ressursplan/or indre Finnmark. 
Dette arbeidet er ennå ikke satt i gang. Skal det bl 
fylt må det også omfatte vurdering av vassdrags- 0e 
reit og bl. a. omfatte: 
- Bred undersøkelse av de samiske interessene og re 

styrt av samene selv. 
- Almen utredning av landskapsressurser, inngrep 

verdier, herunder vurdering av internasjonale a 
hold for Finnmarksvidda som marginalt livsmilj, 

3. Manglende delutredninger . 
Vi har videre fes tet oss ved at det til utbyggingspla 
deles mangler utredninger over så vesentlige sider s, 
- Reguleringenes virkn ing på reindriftsnæringen. 
- Oversikt over rettighetsforholdene i nedslagsfelte 

Tana m . v.), spesielt samisk rett til land og va 
Finnmark. 

- Vurdering av skadevirkningene i Tana, spesielt på 
- Inn virkninger på lakse- og sjø-ørretfisket, og 
- næringsmessige undersøkelser over laksefiskets 

ved Tanavassdraget og kysten utenfor. 
- Innvirk ningene på grunnvannsforholdene i Alta-, 

og T anadalen. 
- Sider ved de arkeologiske verdiene. 

Selvdisseog foreliggende delutredninger må imidl 
underordnet en samlet ressursplan under loka l inn fl 
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å behandle eventuell konsesjonssøknad. 


dekningen. 
amtidige veksten i energiforbruke t i våre to nord 

ligste fylker, - og andeler av forbruk et som skal gå til lokale 
formål innen fylket, må vurderes. 

b. 	 Alternative kra ftoppdeknin gsmuligheter i T roms og F inn
mark må tas st illing til (Eksisterende utbygginger, mindre 
og lokale nye utbygginger, kombinasjon vannekraftjvann 
kraft, samkjørings- og utvekslingsmuligheter). 
En anser det dokumentert a t det foreligger muligheter for 
å dekke en eventuell stignin g i elektrisitetsforbruket i Finn
mark og Troms fylker uten utbygging av Alta/Tana
vassdragene (Jfr. bl. a. Landsdelskomiteens arbeidsdoku
ment nr. 16, «Kraft»). 

2. Ressursplan/or indre Finnmark. 
Delte arbeidet er ennå ikke satt i gang. Skal det bli menings 

fylt må det også omfatte vurder ing av vassdrags- og nedslags

felt og bl. a. omfatte : 

- Bred undersøkelse av de samiske interessene og rettighetene, 


styrt av samene selv. 
- Almen utredning av landskapsressurser, in ngrep og verne

verdier , herunder vurd ering av internasjona le ansvarsfor 
ho ld for Finnmarksvidda som marginalt livsmiljø. 

3. Manglende delulredninger. 
Vi har videre festet oss ved at det t il utbyggingsplanen frem

deles mangler utredninger over så vesentlige sider som 

- Reguleringenes virkning på reindr iftsnæringen. 

- Oversikt over rettighetsforholdene i nedslagsfeltene (Alta -


Tana m. v.), spesielt samisk ret t til land og vann i indre 
Finnmark. 

- Vurderingav skadevirkningene i Ta na, spesielt på finsk side. 
- Inn virkninger på lakse- og sjø-ø rretfisket , og 
- næringsmessige undersøkelser over laksefiskets betydn ing 

ved Tanavassdraget og kysten utenfor. 
- Innvirkningene på grunn vannsforho ldene i Alta-, Karasjok

og Tanadalen. 
- Sider ved de arkeologiske verdiene. 

Selv disse og foreliggende delutredninger må imidlertid være 
underordnet en samlet ressursplan under lokal innflytelse . 

VEDLEGG 4. 

Til Regjeringen. 

Norges Naturvernforbund samlet til representantskapsmøte i 
Ålesund i dagene 7. og 8. juni vil henstille til Regjeringen 
snarest å få etablert et fj ellpo liti for Finnmark. 

På bakgrunn av den stad ig økende ferdsel av folk fra inn- og 
utland til fjellområdene i Finnmark, anser Norges Naturvern
forbunds representantskapsmøte 1974 a t det haster med å få 
oppret tet et eget fj ellpo li ti. 

Sta ten som grunneier av la ndområdene i fylket må medvirke 
til a t de verdier som finnes i fjellområdene blir forsvar lig iva re
tatt. Fin nmark har ennå forholdsvis uberørt natur . Blan t annet 
av denne grunn er presset utenfra på arealene sterkt økende. 
Fordi området ligger så langt nord er det særlig ømfiendtlig 
overfor inngrep i form av overd reven jakt, fiske m. v. 

Den stadig økende utvik ling på det transport-tekniske 
område gjør det mulig for fo lk å ferdes ukontrollert i fj ell 
områdene i Finnmark både vinter og sommer med terreng
gående kjøretøyer og Oy, og denne ferdsel er til uboteli g skade 
og må snarest komme under kontro ll. 

Siden hele området er sta tsgrunn har en ikke, som andre 
steder i landet, pri va te eiere til å passe på a t ressursene blir 
utnyttet på en forsvarl ig måte. 

Norges Naturvernforbunds representantskapsmøte støt ter 
ellers Kongeistadutvalget i sin innsti lling av 22. februar 1974, 
pkt. IV om at det snarest blir satt ned et allsidi g sammen
satt utvalg til å komme med forslag til etablering og organi
sering av et eget fjellpoliti i Finnmark. 

En improvisert og mid lertidig ordn ing må ikke svekke 
mulighetene for en snarlig opprettelse av et effek tivt fjell 
oppsyn. 
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er det nye årets månedskalen< 

• 	 12 gnistrende fargefotos i fOl 
(med kalendarium), 30 x 40 c 

• 	 I år med tekster på norsk og 
• 	 Noen bedre ide til julehilsen 

natur for kr. 25.- ! (og samtie 
• 	 Pris kr. 25 .- , levert i solid ka 

Se også omslagets bakside og 



aleDoereD 

er det nye årets månedskalender - utgitt av Norges Naturvernforbund. 

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

• 	 I år med tekster på norsk og engelsk. 
• 	 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. 
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TOROLF B. METVEIT: 

TANKER OM 

DAGENS HUSDYRHOLD 


OG 

MORGENDAGENS MAT 


N oen av oss har, etter min mening, et 
spesielt ansvar og dermed også en 

plikt til å si fra om ting som vi mener er 
uheldige i saker som vedrører vårt hus
dyrbruk. Personlig mener jeg at vi har 
nådd et stadium hvor vi bør stoppe opp, 
og gjøre oss visse refleksjoner. Dette tør 
være utgangspunktet for de følgende be
traktninger. Dyrene i naturtilstanden får 
fritt utfolde sine instinkter. De opplever 
årstidenes variasjoner, og mosjon er en 
selvfølge. Stress slik vi kjenner det fra et 
intensivt husdyrbruk er ukjent. 

Dagens husdyr derimot lever under helt 
andre og kunstige forhold. Dyrene har 
forandret seg. Kroppsbygningen er end
ret i retning av t. eks. tyngre dyr. Dette 

gjelder storfe. Et stort dyr prod userer 
oftest mer enn et lite dyr. Resultatet kan 
bli at benbygning ikke følger med, og 
belastningen blir for stor. Kua kan få 
vanskeligheter med å reise seg igjen etter 
sykdom eller andre påkjenninger. 

Melkekua har også endret seg på andre 
måter. Kravet til ytelse er blitt større. 
opprinnelig skulle kua produsere melk 
kun til sin egen kalv, mens Dagros i dag 

Vi må satse mer på utmarksressursene , 
ikke minst fjellbeitene. der kanskje først 
og fremst sauen gjør stor nytte for seg som 
kjøllprodusenl. 

yter det mangedobbelte, ofte 40 - 50 kg 
melk pr. døgn. 

Dyrene er som oss andre et produkt av 
arv og miljø. Og det miljø vi i dag tilbyr 
mange av våre husdyr er på mange måter ' 
skremmende. Vi setter verpehøns i bur, 
hvert dyr med en grunnflate litt større 
enn et vanlige skriveark ; det går 9 - 10 av 
dem på I m 2 Foringen er automatisert ; 
lys og mørke reguleres på kunstig måte. 
Det reklameres med Solegg, men hønene 
i moderne hønsehus har aldri sett sola. 

Kyllinger holdes i hus uten vinduer, 20 
pr. ml, og vi lar dem tilbringe sitt liv i 
tussmørke inntil de ca. 50 dager gamle 
kan avlives. Da har de nådd vekten for 
gryteferdige slakt, ca. 750 g. 

NuJlbeiting hos storfe bør også nevnes. 
Dette innebærer jo at melkekuene ikke 
kommer ut om sommeren. De står i bås 
på betonggolv året rundt. Det hevdes at 
dette er rasjonelt, bl. a. fordi dyrene ikke 
bruker de tilførte kalorier via fOret på 
(<unødig» mosjon, men til produksjon. 
Enkelte steder har en tatt i bruk syste
mer som tvinger kua bakover ved hjelp av 
elektrisk støt for at avføringen ikke skal 
grise til båsen. 

Det oppføres også grisehus med gan
ske få eller helt uten vinduer. Slaktegrise
nes aktivitetstrang skal dempes, de lever i 
en bokstavelig talt mørk tilværelse, bort
sett fra et og annet lysglimt hver gang 
lyset slås på i forbindelse med foring og 
stell. Det er billigere å bygge hus uten 
vinduer, og det er lettere å holde tempe
raturen under kontroll uten store vin
dusflater. 

For å stille det hele i relieff, vil jeg 
sitere fra Høye og Tilrems «Husdyrlære», 
som kom ut i 1951: «Det bør komme 
rikelig med sol inn i grisehuset , de fleste 
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1972, fi 
heter neI 
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yter det mangedobbelte, ofte 40 - 50 kg vinduer mot sør.» Også i erklæringen om l. Virkningene på menneskene, og da 
melk pr. døgn. dyrenes rettigheter, som ble proklamert i særlig barna som kommer i berøring med 

Dyrene er som oss andre et produkt av 1972, finner vi de samme tanker. Det dyrene 
arv og miljø. Og det miljø vi i dag tilbyr heter nemlig i artikkel 8: «Rett til sollys». 2. Det dyrevernmessige 
mange av våre husdyr er på mange måter Fabrikkdrift i sin mest outrerte form 3. Dyrenes sunnhetstilstand 
skremmende. Vi setter verpehøns i bur, innebærer at dyrene lever under høyst 4. Produktenes kvalitet. 
hvert dyr med en grunnflate litt større unaturlige og ufysiologiske forhold. Av Et vesentlig poeng, er om kjøttet og de 
enn et vanlige skriveark ; det går 9 - 10 av de naturlige behov synes i slike tilfelle produkter vi får fra disse dyrene er like 
dem på I m 2 Foringen er automatisert; kun ernæringsbehovet å bli tilgodesett. sunne ernæringsmessig sett, som produk
lys og mørke reguleres på kunstig måte. Det er verdt å merke seg at dyrene ter fra dyr som har levd under andre og 
Det reklameres med Solegg, men hønene under slike betingelser får for lite mosjon. mer naturvennlige forhold. Det er ikke 
i moderne hønsehus har aldri sett sola. Som kjent setter mosjon organismens forsket nok på dette felt ennå, men vi bør 

Kyllinger holdes i hus uten vinduer, 20 lymfe- og blodomløp i større bevegelse. alle tenke over saken, og være ærlige 
pr. m 2 , og vi lar dem tilbringe sitt liv i Hele stoffskiftet påvirkes. Og ikke minst overfor oss selv. 
tussmørke inntil de ca. 50 dager gamle viktig i denne forbindelse er at mosjon Spørsmålet om utnyttelsen av våre res
kan avlives. Da har de nådd vekten for påskynder utskillelsen av avfallsstoffer i surser er et aktuelt tema i dag. Vi har 
gryteferdige slakt, ca. 750 g. organismen. knapphet på ressurser, og dette har for 

Nullbeiting hos storfe bør også nevnes. Det er derfor ikke urimelige når enkel største delen av verdens befolkning vært 
Dette innebærer jo at melkekuene ikke te hevder at kjøttet fra dyr som ikke har en truende realitet i generasjon etter ge
kommer ut om sommeren. De står i bås fått tilstrekkelig med fysisk aktivitet er nerasjon. Først nå har den enkelte for
på betonggolv året rundt. Det hevdes at befengt med avfallsstoffer (stoffskifte bruker i vår del av verden fått føle denne 
dette er rasjonelt, bl. a. fordi dyrene ikke gifter) som ville vært borte om dyret i problematikken. Oljekrisen og prisstig
bruker de tilførte kalorier via fOret på levende live hadde fått bevege seg mer ningen på matvarer har i så måte vært en 
«unødig» mosjon, men til produksjon. fritt. vekker. Matvareressursene er begrenset, 
Enkelte steder har en tatt i bruk syste Stress er noe vi kan se på dyr som har og vi må økonomisere med dem for å 
mer som tvinger kua bakover ved hjelp av levd under slike betingelser, hvor kravet skaffe mat nok til det økende antall men
elektrisk støt for at avføringen ikke skal til høy ytelse er kombinert med høyst nesker. Prognosene forteller oss at om
grise til båsen. unaturlige levevilkår. En undersøkelse vi kring år 2000 vil del være over 6 milliar

Det oppføres også grisehus med gan ser at det var en stor frekvens av magesår der mennesker på jorda. Det burde være 
ske få eller helt uten vinduer. Slaktegrise på slaktegriser (Teige 1967). et berettiget krav at vi i dag betrakter 
nes aktivitetstrang skal dempes, de lever i Problemets etiske side er i høy grad befolkningstilveksten som et felles glo
en bokstavelig talt mørk tilværelse, bort påtrengende. Flere fagfolk gir i dag ut balt problem og ikke utelukkende som et 
sett fra et og annet lysglimt hver gang trykk for at mange sider ved det moder nasjonalt eller regionalt anliggende. Vi er 
lyset slås på i forbindelse med foring og ne, til dels industrialiserte husdyrhold på alle i samme båt. 
stell. Det er billigere å bygge hus uten mange måter er høyst kritikkverdige, og I de underutviklede land er det ofte 
vinduer, og det er lettere å holde tempe dette forekommer meg å være en uverdig knapt om mat i alminnelighet, og protein
raturen under kontroll uten store vin tingenes tilstand hos oss som regner oss er i særdeleshet. For lite proteiner kan 
dusflater. for et kulturfolk. Veterinær, fru Jebsen hos barn forårsake sykdommen «kwas

For å stille det hele i relieff, vil jeg Haave, fremholder i en artikkel at de hiorkor», og de små kan, hvis de overle
sitere fra Høye og Tilrems «Husdyrlære», problemkomplekser som er forbundet ver, få fysiske og psykiske defekter for 
som kom ul i 1951: «Det bør komme med et intensivt industrielt husdyrhold, livet. 
rikelig med sol inn i grisehuset. de flesle kan deles i fire, nemlig: Situasjonen i vår del av verden er som 
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bekjent en noe annen. Vi bruker nærmest 
fu ll god menneskemat til produksjon av 
egg, broilere og bacon. Det dreier seg om 
kornprodukter som kunne vært brukt 
direkte til mat for mennesker i en verden 
hvor en alt for stor del av menneskene 
sulter. 

I dag eter den norske grisen langt mer 
fullverdig folkemat enn de fleste men
nesker i verden konsumerer., Og enda verre 
bli r situasjonen når vi vet at grisen bare 
utnytter rundt 1/6 av den maten den rar. 

La oss slå fast at når verd ifulle næri ngs
emner slik går gjennom dyrene, får en 
bare en brøkdel igjen til menneskelig 
ernæring, både når det gjelder proteiner 
og kalorier. Resten går tapt underveis . 

Jordens befolkning kommer etter a ll 
sannsynlighet i framtida til å måtte ernæ
re seg av plantekost i mye større grad enn 
hva som er tilfelle i dag. I år 2000 regner 
mange med at 90 % av all mat er vegeta
bilsk. Det ser med andre ord ut til at vi 
må legge om vårt kosthold enten vi liker 

Den norske grisen lever bedre enn folk 
flest, sett i verdensmålestokk. Og den ut
nytter bare en sjettedel av kraftforet den 
eter. 

det eller ikke. En mer vegetabilsk rettet 
meny vil også høyne vår selvbergings
grad. Ved at vi her i landet blir mer 
selvhjulpet om vi i større grad satser på 
egen produksjon, vil vi kunne unngå å 
impo rtere så stor del av vårt kraftfOr og 
matkorn som vi hittil har gjort. Indirekte 
vil dette bety en håndsrek ning til u-lande
ne, bl. a. derved at vi ikke øser av de 
kna ppe matvarercssursene på verdens
markedet. Dette vil være et lite bidrag til 
ikke it presse prisene ytterligere i været, 
noe som kan komme mennesker i den 
su ltende verden til gode. 

Spørsmålet om proteiner er interessant 
og har vært livlig debattert gjennom tide
ne. Og i visse kretser har proteinenes 
kvalitet vært benyttet som det viktigste 
argument mot en vegetabilsk rettet kost. 
Man har med andre ord vært redd for 
ikke å få nok av de essensielle amino
syrer, d. v. s. de aminosyrer som vi må ha 
tilført via maten fordi kroppen ikke selv 
er i stand til a syntetisere dem. 

La oss a ller først slå fast at all eggehvi
te eller pro teiner i siste insta ns stammer 
fra vegetabilske produkter. Plantene dan
ner nemlig de forskjellige aminosyrene, 
også de livsnødvendige, av nitrogen og 
karbondioksyd. Spørsmålet blir derfor 
om en vil spise dette proteinet direkte fra 
plantene eller la det gå gjennom dyret 
først. 

I den senere tid er en mer og mer blitt 
k lar over a t planteeggehviten er verdifull 
også når mennesker ernærer seg av den 

direkte. Det viser seg nemlig at aminosy
rer som mangler i et planteprodukt finnes 
i andre, slik at de forskje llige kornsorter, 
grønnsaker og rotfrukter kompletterer 
hverandre, og at således en allsidig sam
mensatt vegetabilsk kost også blir fullver
dig med hensyn til eggehvite. 

Professor dr. med. Kaare R. Norum 
fremhever: «Den viktigste proteintilfør
sel for verdens befolkning er av vegeta
bilsk opprinnelse, og det er intet grunnlag 

for å si at ani ma lsk protein er mer høy
verdig.» (Uttalt under Høyskoledagene 
på ÅS høsten 1973.) 

Men eggehvitespørsmålct har også en 
annen side som bør tas med. Det gjelder 
spørsmålet om hvor mye eggehvite vi 
trenger. Selv om vi regner med fullverdig 
sammensatte proteiner kan det bli både 
for mye og for lite av dette næringsstoff i 
kosten. 
Det protein behov som ernæringsfysiolo
ger har holdt for å være det optima le, er 
etter hvert blitt en del redusert. Omkring 
århundreskiftet ble det anbefalt 120 - 130 
g til en voksen mann. Senere gikk en ned 
til 100 g, så til 90, og i dag brukes normen 
l g protein pr. kg kroppsvekt pr. dag. 
Nyere forsknignsresultater viser imidler
tid at en kan klare seg med langt mindre. 
FAO har fastslått at et menneske på 70 kg 
klarer seg godt på 43 g eggehvite pr. dag. 
Individer i vekst bør nok ha noe mer. 

Animalsk protein er dyrt, og det blir 
ventelig dyrere i fram tida. En større an
del av planteeggehvite i kosten blir trolig 
aktuelt for oss alle. Det er en form for 
solidaritet med den underprivelegerte del 
av menneskeheten vi bør innstille oss på. 

Det spises for mye felt, og brukes for 
lite vett, sies det. Hvert menneske trenger 
dagli g ! 500 - 3300 Kcal. I dag dekkes 
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Den norske grisen lever bedre enn folk 
flest, sell i verdensmålestokk. Og den ut
nyller bare en sjelledel av kraftforet den 

eter. 

det eller ikke. En mer vegetabilsk rettet 
meny vil også høyne vår selvbergings
grad. Ved at vi her i landet blir mer 
selvhjulpet om vi i større grad satser på 
egen produksjon, vil vi kunne unngå å 
importere så stor del av vårt kraftfOr og 
matkorn som vi hittil har gjort. Indirekte 
vil dette bety en håndsrekning til u-lande
ne, bl. a . derved at vi ikke øser av de 
knappe matvareressursene på verdens
markedet. Dette vil være et lite bidrag til 
ikke å presse prisene ytterligere i været, 
noe som kan komme mennesker i den 
sultende verden til gode. 

Spørsmålet om proteiner er interessant 
og har vært livlig debattert gjennom tide
ne. Og i visse kretser har protcinenes 
kvalitet vært benyttet som det viktigste 
argument mot en vegetabilsk rettet kost. 
Man har med andre ord vært redd for 
ikke å få nok av de essensielle amino
syrer, d. v. s. de aminosyrer som vi må ha 
tilført via maten fordi kroppen ikke selv 
er i stand til å syntetisere dem. 

La oss aller først slå fast at all eggehvi
te eller proteiner i siste instans stammer 
fra vegetabilske produkter. Plantene dan
ner nemlig de forskjellige aminosyrene, 
også de livsnødvendige, av nitrogen og 
karbondioksyd. Spørsmålet blir derfor 
om en vil spise dette proteinet direkte fra 
plantene eller la det gå gjennom dyret 
først. 

I den senere tid er en mer og mer blitt 
klar over at planteeggehviten er verdifull 
også når mennesker ernærer seg av den 

direkte. Det viser seg nemlig at aminosy
rer som mangler i et planteprodukt finnes 
i andre, slik at de forskjellige kornsorter, 
grønnsaker og rotfrukter kompletterer 
hverandre, og at således en allsidig sam
mensa tt vegetabilsk kost også blir fullver
dig med hensyn til eggehvite. 

Professor dr. med. Kaare R. Norum 
fremhever: «Den viktigste proteintilfør
sel for verdens befolkning er av vegeta
bilsk opprinnelse, og det er intet grunnlag 

for å si at animalsk protein er mer høy
verdig.» (Uttalt under Høyskoledagene 
på ÅS høsten 1973) 

Men eggehvitespørsmålet har også en 
annen side som bør tas med. Det gjelder 
spørsmålet om hvor mye eggehvi te vi 
trenger. Selv om vi regner med fullverdig 
sammensatte proteiner kan det bli både 
for mye og for lite av dette næringsstoff i 
kosten. 
Det proteinbehov som ernæringsfysiolo
ger har holdt for å være det optimale, er 
etter hvert blitt en del redusert. Omkring 
århundreskiftet ble det anbefalt 120 - 130 
g til en voksen mann. Senere gikk en ned 
til 100 g, så til 90, og i dag brukes normen 
I g protein pr. kg kroppsvekt pr. dag. 
Nyere forsknignsresultater viser imidler
tid at en kan klare seg med langt mindre. 
FAO har fastslått at et menneske på 70 kg 
klarer seg godt på 43 g eggehvite pr. dag. 
Individer i vekst bør nok ha noe mer. 

Animalsk protein er dyrt , og det blir 
ventelig dyrere i framtida. En større an
del av planteeggehvite i kosten blir trolig 
aktuelt for oss alle. Det er en form for 
solidaritet med den underprivelegerte del 
av menneskeheten vi bør innstille oss på. 

Det spises for mye fett, og brukes for 
lite vett, sies det. Hvert menneske trenger 
daglig ! 500 - 3300 Kcal. I dag dekkes 

omkring halvparten av dette behovet ved 
hjelp av fett. I fettforbruk ligger faktisk 
Norge på toppen av den europeiske sta
tistikken. 

Grovt kan en si det slik at fett fra 
dyreriket inneholder mettede fettsyrer. 
En unntagelse her er fett fra fisk og andre 
marine dyr. På den andre siden innehold
er fett fra planteriket stort sett umettede 
fettsyrer , med unntak for kokosfett. For
skerne er i dag stort sett enige om at 
inntak av mettet fett øker blodets innhold 
av kolesterol, mens umettet fett (bl. a . 
plantefett) fører til en nedgang i blodets 
kolesterolgehalt. Når en så legger til at 
det synes å være en forbindelse mellom 
blodets innhold av kolesterol og hjerte
karsykdommene eller arteriosklerose, 
åreforkalkning i hjerte og kar, får saken 
et dypere ernæringsmessig aspekt. 

Ernæringsekspertene har rådet folk til 
å redusere sitt fettforbruk til ca. Y3 av 
totalt kaloriinntak, og samtidig blir det 
anbefalt å la umettet fett (vegetabiJier og 
fisk) utgjøre en større del av rasjonen. 

For å høyne vår selvrespekt som kul
turnasjon, vår solidaritet med de underut
viklede land, og ikke minst av hensyn til 
vår egen evne til selvberging, bør vi gå 
deler av vår jordbrukspolitikk og vårt 
moderne, til dels industrialiserte husdyr
hold nærmere etter i sømmene. 

Jeg tror det er fornuftig å satse mer på 
våre utmarksressurser , fjellbeiter o . l. Vå
re drøvtyggere, og da spesielt sauen, vil 
kunne gjøre stor nytte for seg. Videre, la 
våre store drøvtyggere forbli drøvtyggere 
i ordets rette forstand , jeg sikter her til 

Økende kraji(oring gjør kua fil el en-magel 
dyr. 

den økende tendens i retning av å gjøre 
kuene om til enmagede dyr ved å f6re 
dem med stadig økende m engder 
kraftfOr. Eller som en kollega så treffende 
har sagt det: «Vår Herre skapte nå en
gang kua til drøvtygger, men vi holder på 
å gjøre den om til en gris.» 

'a 
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RAGNAR VIK: 

LANGSJ0-SAKEN 

- et nytt naturvernproblem i Femundområdet 

I den vestlige delen av Femundvassdra
gets nedbørfelt ligger Langsjøen, som 

har tilløp gjennom elva Hola og av
løp gjennom Sømåa tilIsteren. Kom
munegrensen mellom Engerdal og 
Tolga-Os krysser sjøen, slik at utløpet 
ligger i Engerdal. 

For en tid siden ble det blåst liv i gamle 
planer om å senke Langsjøen, med det 
formål å innvinne dyrkingsjord i øversjø
dalen, som omfatter innsjøens nordvestre 
ende. Ved å foreta en senking på 1,5 
meter vil en her kunne sikre seg ca. 1400--.~ 
mål dyrkbar mark. 

Prosjektet har fått reservasjonsløs støt
te hos Hedmarks landbruksmyndigheter. 
Tolga-Os kommune er også for senking, 
mens Engerdal går mot Femundutvalget 
har i sin utta lelse om saken bestemt mot
satt seg a t tiltaket kommer til utførelse. 
Uttalelsen er fremsendt gjennom NNV, 
som har gitt den sin tilslutning. 

Hele tre departementer har kompetan
se i denne avgjørelsesprosessen: Indu
stri-, Landbruks- og Miljøverndeparte
mentet Femundutvalget har stilet sin 
uttalelse til Miljøverndepartementet, hvis 
standpunkt formentlig vil være nokså 
avgjørende for sakens utfall. 

Femundutvalget har gitt en fyldig be
grunnelse for si tt standpunkt. Jeg skal i 
denne artikkelen kort gjengi hovedpunk
tene i utvalgets a rgumentasjon. 

- Etterat Femundvassdraget 6. april 
1973 ble ført opp på Stortingets verne
plan for vassdrag under kategorien «va
rig vern», må det være et selvsagt krav at 
dette vedtak ikke uthules gjennom an
grep på vassdraget fra andre interesser, 
straks kraftutbyggerne er sendt på dør. 
Ganske særlig må dette gjelde når det 
dreier seg om inngrep som er nær beslek
tet med kraftregulering, slik tilfellet er i 
Langsjøsaken. 

Femundutvalget vil gjøre gjeldende at 
et eventuelt departementsvedtak om sen
king av Langsjøen ville være ugyldig som 
stridende mot Stortingsvedtaket av 6. ap
ril 1973. 

- Under enhver omstendighet er Hola 
- Langsjøen - Sømåa - Isteren, utfra de 
samme kriterier som vassdraget i sin hel
het, av uerstattelig verdi som urørt natur
område. 

Senkingsplanene forutsetter betydelige 
tekniske inngrep. Den ca. l mil lange 
innsjøen vil etter en eventuell senking få 
en permanent blottlagt strandsone som i 
hver ende vil fremtre som store, tørrlagte 
arealer. Til sammen vil prosjektet medfø
re kanalisering av elver og gjennomstikk 
i en lengde av 1700 meter, foruten betyde
lige forbygningsarbeider. Såvel m askin
graving som erosjon vil påvirke både 
Langsjøen, den nær 1,5 mil lange Sømåa 
og de nordre deler av Isteren på en meget 

uheldig måte med forurensning, tilsIam
ming og ukontrollerte masseavsetninger. 

Disse dyptgripende tekniske inngrep 
vil medføre alvorlige skader på et intakt 
økosystem. Livet i vannet og dermed 
fisket vil bli meget hårdt rammet. Det 
rike fuglelivet som er knyttet til dette 
sidevassdragets vann- og våtmarksområ
der må forutsettes å ville lide skade ved 
den planlagte tørrlegging. Det er realis
tisk å anta at en senking vil forrykke 
vannhusholdningen i området til skade 
for vekstlivet i skog og på dyrket mark 
som idag ligger gunstig til i forhold til 
Langsjøens og grunnvannets naturlige ni
vå. 

Det knytter seg sterke vitenskapelige 
verneinteresser såvel til Langsjøvassdra
get som til nedbørfeltets vannforekoinst
er i sin helhet Disse vil, sammen med 
friluftsinteressene, lide ved en gjennom
føring av senkingsplanene. 

- Det ligger videre en umistelig verne
verdi i selve den urørte helheten som de 
vidstrakte vannsystemene innenfor Fe
mundvassdragets nedbørfelt represente
rer. Delte er i seg selv grunn mer enn god 
nok til å sette bom for tiltak som vil 
skade denne helheten . 

- Foruten å ødelegge sidevassdraget, 
skade hovedvassdraget og bryte den 
urørte helheten som en til idag har greid å 
opprettholde, vil det foreslå tte senkings
prosjektet - om det skulle komme til 
utførelse - øke presset fra de rekreasjons
søkende, og den øko nomiske virksomhet 
som disse kan danne grunnlag for , på 
resten av Femundområdet. En alvorlig 
og allerede følbar trusel mot det som er 
oppnådd gjennom vassdragsfredningen 
og opprettelsen av nasjonalpark og land
skapsvernområde vil forsterkes. 
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- Etterat Femundvassdraget 6. april 
1973 ble ført opp på Stortingets verne
plan for vassdrag under kategorien «va
rig vern», må det være et selvsagt krav at 
dette vedtak ikke uthules gjennom an
grep på vassdraget fra andre interesser, 
straks kraftutbyggerne er sendt på dør. 
Ganske særlig må dette gjelde nar det 
dreier seg om inngrep som er nær beslek
tet med kraftregulering, slik tilfellet er i 
Langsjøsaken. 

Femundutvalget vil gjøre gjeldende at 
et eventuelt departementsvedtak om sen
king av Langsjøen ville være ugyldig som 
stridende mot Stortingsvedtaket av 6. ap
ril 1973. 

- Under enhver omstendighet er Hola 
- Langsjøen - Sømåa - Isteren, utfra de 
samme kriterier som vassdraget i sin hel
het, av uerstattelig verdi som urørt natur
område. 

Senkingsplanene forutsetter betydelige 
tekniske inngrep. Den ca. l mil lange 
innsjøen vil etter en eventuell senking få 
en permanent blottlagt strandsone som i 
hver ende vil fremtre som store, tørrlagte 
arealer. Til sammen vil prosjektet medfø
re kanalisering av elver og gjennomstikk 
i en lengde av 1700 meter, foruten betyde
lige forbygningsarbeider. Såvel maskin
graving som erosjon vil påvirke både 
Langsjøen, den nær 1,5 mil lange Sømåa 
og de nordre deler av Isteren på en meget 

uheldig måte med forurensning, tilslam
ming og ukontrollerte masseavsetninger. 

Disse dyptgripende tekniske inngrep 
vil medføre alvorlige skader på et intakt 
økosystem. Livet i vannet og dermed 
fisket vil bli meget hårdt rammet. Det 
rike fuglelivet som er knyttet til dette 
sidevassdragets vann- og våtmarksområ
der må forutsettes å ville lide skade ved 
den planlagte tørrlegging. Det er realis
tisk å anta at en senking vil forrykke 
vannhusholdningen i området til skade 
for vekstlivet i skog og på dyrket mark 
som idag ligger gunstig til i forhold til 
Langsjøens og grunnvannets naturlige ni
vå. 

Det knytter seg sterke vitenskapelige 
verneinteresser såvel til Langsjøvassdra
get som til nedbørfeltets vannforekomst
er i sin helhet. Disse vil , sammen med 
friluftsinteressene, lide ved en gjennom
føring av senkingsplanene. 

- Det ligger videre en umistelig verne
verdi i selve den urørte helheten som de 
vidstrakte vannsystemene innenfor Fe
mundvassdragets nedbørfelt represente
rer. Dette er i seg selv grunn mer enn god 
nok til å sette bom for tiltak som vil 
skade denne helheten . 

- Foruten å ødelegge sidevassdraget, 
skade hovedvassdraget og bryte den 
urørte helheten som en til idag har greid å 
opprettholde, vil det foreslåtte senkings
prosjektet - om det skulle komme til 
utførelse - øke presset fra de rekreasjons
søkende, og den økonomiske virksomhet 
som disse ka n danne grunnlag for , på 
resten av Femundområdet. En alvorlig 
og allerede følbar trusel mot det som er 
oppnådd gjennom vassdragsfredningen 
og opprettelsen av nasjonalpark og land
skapsvernområde vil forsterkes. 

- De lokale interesser er ikke entydige. 
Behovet hos dem som vil høste fordelene 
aven senking er ikke klart definert og 
dokumentert. Deres naboer, som er hen
vist til samme næringsgrunnlag, vil bare 
få ulemper av prosjektet. 

- Tapet aven ikke ubetydelig del av de 
verdier som er søkt sikret gjennom varig 
vern av Femundvassdraget, de tap og 
ulemper for nabogrendene som ikke om
fattes av erstatningsreglene mer enn 3 
millioner kroner i rene uttellinger for det 
offentlige, representerer etter Femundut
valgets syn ofre som ikke ville stå i noe 
rimelig forhold til del en kan vinne ved å 
senke Langjsøen. 

Det er fare for at denne saken kan bli 
fremstilt som et forsøk fra naturvernets 
side på å kullkaste en plan om å skaffe en 
liten fjell grend 1400 mål jord, jord som 
sårt trengs i en hungrende verden og i et 
land som er i underskudd på dyrkings
muligheter. Og det er å beklage at jord

bruksinteressene her - utfra en totalvur
dering på naturverngrunnlag - må stå 
tilbake. En må imidlertid ha klart for seg 
det særegne i denne konstellasjonen: 
Vanligvis er jo forholdet at en naturvern
vurdering tilsier forsvar av jordbruksin
teressene mot ødeleggende tekniske inn
grep i dyrket og dyrkbar jord. Langsjø
saken særkjennes ved at her søkes jord
bruksinteresser fremmet gjennom hård
hendte tekniske inngrep i verneverdig og 
varig vernet vassdragsnatur. 

For Femundutvalget har denne saken 
aktualisert to forhold med generell gyl
dighet: 

- Vern av et naturområde er en konti
nuerlig prosess der årvåkenhet og stadig 
oppfølging er like nødvendig som arbei
det med å oppnå selve fredningsvedtaket. 

- Del vern Stortingets verneplan gir de 
enkelte vassdrag må bringes over på en 
form som entydig slår fast disse vassdrags 
uangripelighet i relasjon til uheldige på
virkninger av enhver art. ~ 

HØSTMØTE 

arrangeres av 

Østlandske Naturvernforening 
onsdag, 9. oktober 1974 - kl. 19.00 i 


Ingeniørenes Hus - Kronprinsensgt. 17 - Oslo I 


Program: 

Magnar Norderhaug: Befolkning - ressurser - miljø 


Ragnar Frislid : Natur og menneske. Lysbilder 

Pause - forfriskninger 


Oslomarka og lovforslaget 

- Miljøverndepartementet v/konsulent Krosshaug orienterer. 


Vel møtt' 
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Under en internasjonal konferanse 
om vern av våtmarker og vannfugl

er i Ramsar, Iran i januar/februar 1971 
ble det endelige utkastet til en internasjo
nal konvensjon om vern av våtmarksom
råderutarbeidet. (Conven!ionon Wetlands 
of fnt ernational fmporwnce , Especially as 
Watelfowl Habitat.) Hensikten med 
denne konvensjonen var å fastlegge inter
nasjonalt akseptable prinsipper for hvor
dan Jordens våtmarker burde forvaltes 
utfra økologiske og langsiktige målset
tinger. 

Helt sentralt står i denne sammen
hengen hensynet til de tallrike bestander 
av ender, vadefugler, gjess og sumpfugler 
som er helt avhengig av myrer, sumper, 
innsjøer, gruntvannsområder m. v. som 
hekkeplasser, rasteplasser, myteplasser 
og vinterkvarter. 

Konvensjonen inneholder blant annet 
følgende retningslinjer og forpliktelser 
for de nasjoner som undertegner den: 

- Opprette reservater i våtmarksområ
der som har internasjonal betydning. 
(Ved undertegnelse av konvensjonen må 
minst ett slikt reservat bli oppført fra 
vedkommende land på «Listen over våt
marker av internasjonal betydning».) 

- Drive en ressursforvaltning som 
fremmer etableringen av reservater og 
fornuftig utnyttelse av våtmarksområde
ne. 

- Medvirke til forskning vedrørende 
våtmarksområdene og deres flora og fau
na . 

- Rådføre seg med de øvrige berørte 
nasjoner om gjennomføringen av kon
vensjonens forpliktelser, spesielt med 
hensyn til våtmarksområder som omfat-

MAGNAR NORDERHAUG 

NORGE UNDERTEGNER 

KONVENSJONEN OM 

VÅTMARKER 

ter eller berører territorier tilhørende mer 
enn et av signatarlandene. 

- Sammenkalle til konferanser om 
problemer som knytter seg til vern av 
våtmarksområder og vannfuglbestander. 

(Disse konferansene skal ha en rådgiven
de karakter og skal kunne utforme anbe
falinger til signatarlandene vedrørende 
vern, forvaltning og fornuftig bruk av 
våtmarksområdene med deres flora og 
fauna. 

Det administrative arbeidet som knyt
ter seg til denne konvensjonen blir utført 
av Den internasjonale naturvernunionen 
(IUCN). Selve konvensjonen er lagt ut til 
undertegnelse i UNESCO-kvarteret i Pa
ris. 

Selv om denne konvensjonen på mange 
punkter er vagt formulert og gir de nasjo
Iler som undertegner den temmelig fritt 
spillerom, er den viktig blant annet fordi 
den: 

- fastslår det internasjonale ansvar 
som påligger oss m. h. t. vern av våtmar
kene og de fuglebestander som er av-

DETTE ER VIKTIG 
FOR ALLE SOM 
BOR I OSLO 

- ogfor byfolk landet 
rundt som ønsker 

- å sikre gårdsbruk i byer og tett
steder for skolenes undervisning i 
økologi og naturvern, og for bar
nas kontakt med natur og dyr. 
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(Disse konferansene skal ha en rådgiven
de karakter og skal kunne utforme anbe
falinger til signatarlandene vedrørende 
vern, forvaltning og fornuftig bruk av 
våtmarksområdene med deres flora og 
fauna. 

D et administrative arbeidet som knyt
ter seg til denne konvensjonen blir utført 
av Den internasjona le naturvernunionen 
(lUCN). Selve konvensjonen er lagt ut til 
undertegnelse i UNESCO-kvarteret i Pa
ris. 

Selv om denne konvensjonen på mange 
punkter er vagt form ulert og gir de nasjo
ner som undertegner den temmeli g fritt 
spi llerom, er den viktig blant annet fordi 
den: 

- fas tslår det internasjonale ansvar 
som påligger oss m. h. t. vern av våtmar
kene og de fuglebes tander som er av

hengig av dem (og som ikke kjennernoen 
landegrenser. ) 

- trekker opp generelle retningslinjer 
for en langsiktig og økologisk fornu ftig 
forvaltning av de naturverdier det her 
gjelder. 

Ved kongel ig resolusjon av 14. juni 
1974 ble det vedtatt at Norge skulle un
dertegne denne konvensjonen uten forbe
hold om ratifikasjon (Stortings-godkjen
nelse). 

Hittil har Iran, F inl and, Storbritannia, 
Sovjetunionen og Australia undertegnet 
konvensjonen. Den norske undertegnel
sen vi l medvirke ti l at konvensjonen me
get snart, kanskje i løpet av 1974 vi l tre i 
kraft . Konvensjonen trer nemlig først i 
kraft fire måneder etter at sju stater er 
blitt part i konvensjonen . 

I forbindelse med vedtaket om at Nor

ge skal undertegne konvensjonen, ble 
Akersv ika ved Hamar opprettet som 
Norges første «ko nvensjonsområde». 
Ved kongelig resolusjon av 26. juli 1974 
ble dette vik tige våtmarksområdet eta
blert som naturreservat. Området har 
som kjent vær t midlertidig fredet siden 
høsten I972. Dermed er også et viktig 
skritt tatt i retning av å sikre tilstrekkelig 
med områder langs den øst lige trekkveien 
fo r vannfugler i Sør-Norge. 

Undertegnelsen av våtmarkskonven 
sjo nen er et viktig framskritt for natur
vernarbeidet i Norge. Det gir arbeidet 
med vern av våtmarksområdene sitt rette 
perspektiv: det internasjonale. Det klar
legger også vårt ansvar og de oppgaver vi 
står overfo r på dette felt - der så lite har 
vært oppnådd, men så meget har gått 
æ~. ~ 
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ter eller berører territorier tilhørende mer 
enn et av signatarlandene. 

-- Sammenkalle til konferanser om 
problemer som knytter seg ti l vern av 
våtmarksområder og vannfuglbestander. 

DETTE ER VIKTIG 
FOR ALLE SOM 
BOR I OSLO 

- og for byfolk landet 
rundt som ønsker 

- å sikre gårdsbruk i byer og tett
steder for skolenes undervisning i 
økologi og naturvern, og for bar
nas kontakt med natur og dyr. 

Midt i Oslo ligger et gårdsbruk 
- like bak Frognerparken. øst 
landske Naturvernforening med 
Aksjon Skøyen ø nsker å sikre 
Søndre Skøyen Hovedgård for Os
loskolene. Den kan nås av alle 
sko lebarn i Oslo sentrum på kort 
tid - selv av de minste. 

Vern av Skøyen Hovedgård be
tyr også vern av dyrket mark 
vern av friareal og vern av byens 
opprin nelige miljø. 

Oslo kommune ønsker å bygge 
ut området. 130 mål åker og eng 
samt en deilig hundre-årig engelsk 
park skal byttes ut med 1500 bolig
enheter. 

Norges hovedstad «puster» 
tungt nå - og pusten blir tyngre 

for hver lunge den mister. Vi har 
ikke råd til å miste Skøyen Hoved
gård. La oss verne den som et 
skolegårdsbruk I 

1-------
Jeg støtter forslaget 

Denne slipp sendes til 

Aksjo n Skøyen, P.B. 5 173-Maj. 
OSLO 3 

Bevar Søndre Skøyen Gård til 
skolegårdsbruk og friområde. 

Navn ___ _______ _ 

Ad resse ___________ 

U ndersk ri ft 

Ø nsker fl ere å skrive under, lag 
flere sli pper. 
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FINSK ANSVAR 
FOR ULVEN 
I NORDEN 

Naturvernorganisasjonene i Finland, 
Sverige og Norge har i fellesskap henstilt 
til den finske regjeringen å innføre bes
temmelser for vern av ulv. 

J henvendelsen blir det pekt på at 
Finland i dag har et direkte ansvar for 
ulvens fremtid i Norden , ettersom jakt i 
Finland hindrer innvandring av ulv til 
Sverige og Norge. Det lille tilskuddet av 
ulv som vandrer inn i Finland fra Sovjet
unionen, får derfor ingen betydning for 
den nordiske ulvebestanden som helhet. 
Finland er i dag det eneste nordiske land 
der ulv ikke er fredet. 

J 1973 ble 18 ulver drept i Finland. 
Ma.n regner med at det mot slutten av 
dette året var minst 30 ulver i landet. 

[ 1972 ble ulvebestanden i den karelske 
sovjetrepublikken, som grenser mot Fin
land, beregnet til omkring 300 individer. 
På grun n av uvanlig snøfattig vinter dette 
å ret, var innvandringen av ulv over gren
sen til Finland større enn tidligere. Deri
mot er det i senere år ikke konstatert at 
ulver kommet fra Finland og inn i 
Sverige eller Norge. 

KONTORASSISTENT 
søkes til variert arbeid ved sekre
tariatet. Henvendelse snarest til 

NORGES 

NATURVERNFORBUND 


CANADISK 
VILTRIKDOM I 
NORDISK SKOG? 

« ... Ved helt ut å disponere et stort 
område for viltproduksjon og utelukken
de skjøtte markene med sikte på de beste 
miljøbetingelser for f. eks. hjortedyr, ha
rer, skogsfugl, andefugler og vadere, bør 
man kunne få en vi lttetthet som ellers 
ville være utenkelig. Mye taler altså for at 
«(V illmark» som alternativ til virkespro
duksjon i det minste noen steder vil være 
bedre enn dårlige kompromisser. Etter
som dette burde være en samfunnsinter
esse, som samtidig ville innebære stor 
risiko for den enkelte grunneieren, må 
man forutsette at eksperimenter i denne 
retn ing i første omgang gjennomføres 
som offentlig støttet forsøksvirksom
het. 

Først etter at vi i Sverige har fått 
eksperimentert med et par slike områder 
tror jeg at det er utsikter til å bryte den 

. konservatisme og skepsis som nå hindrer 
nye kunnskaper og ideer fra å bli tillemp
et. Det er fremdeles få som har innsett 
muligheten av å frembringe vi ltbestander 
av samme klasse i Sverige som i Canada 
og Alaska. Noe øko logisk hinder for 
dette kan det neppe pekes på». 

( Utdrag av artikkel av pro
fessor lngemar Ahlen 
«Vilt og vildmarker - an
passningar i skogsbruket el
ler alternativ markanvend
ning» - i Sveriges Skogs
vårdsforbunds Tidskrifi nr. 1 
- 1974) . 

INTERNASJONALT 

NATURVERN 

I ZAIRE 


Den internasjonale naturvernorganisa
sjonen (IUCN) vil avholde sin 12. gene
ralforsamling i Zaire (t idligere Belgisk 
Congo) i tiden 8. - 18. september 1975. 
Man venter omkring 400 deltagere. Selve 
generalforsamlingen vi l finne sted den 
første og de to siste dagene, mens det i de 
mellomliggende dagene vil bli holdt så
kalte «Technical meetings». Temaene her 
spenner over et vidt felt, fra nasjonalpar
kenes, regnskogenes og de marine ressur
senes rolle og fremtidi ge skjebne, til ener
gipolitikk, mat- og vannforsyning, men
neskenes livsform og avgjørelsesprosesse
ne i vår ekspansive tid. 

INFLASJON I 
NATURVERNINSPEKT0RER 

Nå har også Norges vassdrags- og elek
trisitetsvesen fått sine nalurverninspeklø
rer. Fire nye stillinger er opprettet, og 
NVEs naturverninspektører ska l ha hver 
sin landsdel som virkefelt. Situasjonen er 
dermed den at både vernesiden og utbyg
gingssiden har sine na turverninspektører, 
og man kan bare slå fast at NVE i sitt 
valg av tite l for de nye sti llingene har 
invitert direkte til misforståelser og fOr
vekslinger med statens virkelige natur
verninspektører, en for de nordlige og en 
for de sørlige landsdeler, som er knyttet 
til Miljøverndepartementet. Vi går ut fra 
at NNV vil finne en mer dekkende beteg
nelse for de nye stillingene. 

-BILDET
I tiden fremover vil vi 
i hvert nummer av 
«NORSK NATUR» 
la en norsk fotograf 
slippe til med et selv
valgt NATUR/ 
MILJ0VERN
BILDE. Motivvalget 
vil spenne vidt - fra 
rene naturbilder, 
f. eks. 
landskap, vekster og 
dyr, til det mer dystre 
som viser resultatene 
av menneskenes om
gang med sine nære og 
fjerne omgivelser. Et 
motiv fra den sist
nevnte gruppen er 
valgt av seriens første 
fotograf 
ØYSTEIN AHLSEN 
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generalforsamlingen vil finne sted den 
første og de to siste dagene, mens det i de 
mellomliggende dagene vil bli holdt så
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trisitetsvesen fatt sine naturverninspektø
rer. Fire nye stillinger er opprettet, og 
NVEs naturverninspektører skal ha hver 
sin landsdel som virkefelt. Situasjonen er 
dermed den at både vernesiden og utbyg
gingssiden har sine naturverninspektører, 
og man kan bare slå fa st at NVE i sitt 
valg av titel for de nye stillingene har 
invitert direkte til misforståelser og for
vekslinger med statens virkelige natur
verninspektører, en for de nordlige og en 
for de sørlige landsdeler, som er knyttet 
til Miljøverndepartementet. Vi går ut fra 
at NNV vil finne en mer dekkende beteg
nelse for de nye stillingene. 
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NATUR- OG MILJ0VERNLAG 

I KOMMUNENE 


D et organiserte Natur- og miljøvern 
har i de senere år blitt stilt overfor 

stadig større utfordringer. Tidligere ble 
begrepet naturvern først og fremst for
bundet med å verne særegne naturområ
der , sjeldne planter og dyrearter i tillegg 
til å sikre naturens estetiske og vitenska
pelige verdier. Miljøvernet har gitt det 
hele en ny dimensjon. 

Stikkord som bomiljø og nærmiljø as
sosieres ofte med behov for friluftsarealer 
og friluftsområder, bestrebelser for å re
dusere forskjellige former for forurens
ninger, miljøvennlig arealutnyttelse osv. 
Det pågår en heftig samfunnsdebatt om 
urbanisering, distriktspolitikk, ressursut
nyttelse og jordvern. Enkelte velger å 
trekke forbindelseslinjer mellom disse til
synelatende uavhengige spørsmål, og 
ordner dem i system som bygger på øko
logiske prinsipper. Andre finner dette for 
abstrakt og nøyer seg med å gjøre en 
enkel t aksjon til sin flaggsak innen natur
og miljøvernet. 

Det er grunn til å tro at NNV neppe 
ville vært i stand til å øke sin medlems
masse nevneverdig utover 1970-nivået 
ved bare å bygge på det tradisjonelle 
naturvern. De som følte seg kallet til å 
støtte først og fremst denne oppgaven 
hadde sikkert allerede latt seg innregistre
re som medlemmer. Den store tilstrøm
ningen av nye medlemmer har nok vært 
motivert av det som populært kalles mil 

jøvern, og hvor siktepunktet er både de 
sosiale implikasjoner av samfunnsutvik
lingen og de fysiske forstyrrelser i omgi
velsene. Her er det fremdeles veldige mu
ligheter for tilfang av nye medlemmer 
hvis opinionspåvirkningen klarer å for
midle kontakt på det lokale plan. 

NNV forsto tidlig betydningen av disse 
strømninger. Allerede i 1964 bygget ar
beidsprogrammet på et omfattende natur
vernsyn med klare siktepunkter. Formåls
paragrafen er ajourført i pakt med ny
vunnet erfaring, og spenner nå over et 
bredt spekter. Etter Naturvernåret 1970 
merket man et stadig sterkere engasje
ment fra enkeltpersoner og grupper. Dette 
resulterte ofte i dannelse av lokale natur
og miljøvernforeninger. Disse kunne opp
stå tilfeldig både med hensyn til formål og 
geografisk utstrekning. Av og til søkte 
lokale grupper bistand fra NNV med å 
komme i gang. Det ble etterhvert klart at 
NNV gjennom kretsforeningene burde 
prøve å samordne slike positive tenden
ser. 

Landsstyret i NNV nedsatte et utvalg 
for å vurdere utviklingen av lokallag. 
Utvalget konkluderte med at «det er bred 
enighet om betydningen av lokallag for a 
kunne dra nytte av det personlige enga
sjement som kommer til uttrykk fra en
keltpersoner og grupper i saker vedrøren
de utviklingen av lokalsamfunnet. Det er 
likeledes enighet om at lokallagene må 

dannes av kretsforeningenes medlemmer 
som er bosatt i de geografiske områdene 
lagene skal dekke (kommuner/regio
ner). » l mai 1972 vedtok landsstyret å 
legge betenkningen frem for represen
tantskapet som retningsgivende for krets
foreningene . Representantskapet sluttet 
seg til landsstyrets vedtak.. 

Lokallagene sorterer organisatorisk 
under kretsforeningene og skal ha en 
formålsparagraf og et sett enkle vedtekter 
som ikke er i strid med kretsforeningenes 
vedtekter. Av kontingenten på kr. 30.
for personlige medlemmer i NNV tilflyter 
det lokallaget kr. 5- for det antall med
lemmer som er bosatt i lagets distrikt. 
Imidlertid får laget beholde hele kontin
genten første året for de nye medlemmer 
som verves. Videre er det anledning til å 
tegne bedrifter, institusjoner og forening
er som støttemedlemmer, og kontingen
ten beholdes uavkortet av lokallaget. Et
ter forhåndsavtale kan laget i visse tilfelle 
få . refundert direkte utlegg ved f. eks. 
møter og andre større opplegg. 

I ØNV ble det nedsatt et organisasjons
utvalg som fikk i mandat å opprette 
lokallag i bestemte kommuner i Akershus 
fylke. Man fant det fornuftig å begrense 
lokallagets geografiske utstrekning til 
kommunen. Dette er en klar administra
tiv enhet som beboerne identifiserer seg 
med på en spesiell måte. l kommunepoli
tikk blir som regel verneansvaret for
sømt, og det er et påtrengende behov å 
belyse hvorledes politikerne unnsier sitt 
ansvar. Den fremtidige arealutnyttelsen 
må påvirkes i riktig retning. Oversikts
planlegningen til de kommunale myndig
heter er hjørnestenen i dette arbeidet. 
Lokallagets medlemsdistrikt vil korres
pondere med planområdet til kommu

nens generalplanutvalg. For å kunne gjø
re en effektiv innsats er det av stor betyd
ning at laget henter sin innflytelse fra det 
samme området. 

Det første lokallaget ble opprettet i 
august 1972 i Bærum. Innen ØNVs års
møte i mars 1973 var det opprettet ytter
ligere 3 lokallag, Lørenskog, ÅS og 
Frogn . I sistnevnte kommune var det en 
bestående forening, Frogn Natur- og 
Miljøvernforening, som tilpasset sine 
vedtekter og gikk inn i ØNV som lokal
lag. Ved ØNVs årsmøte i mars 1974 kom 
det til 3 nye lag, Ski, Nesodden og Oppe
gård. ØNV har således lokallag i 7 av de 
22 kommuner i Akershus. 

I de kommuner hvor det er planlagt å 
opprette lokallag, blir ØNVs medlemmer 
bedt om kommentarer. Disse har uten 
unntak vært positive. Aktivt interesserte 
oppfordres til å delta på et orienterende 
møte hvor det redegjøres nærmere for 
dannelsen av lokallag og deres plass i 
ØNV/NNVs organisasjon. Deretter utar
beider et interimsstyre sammen med or
ganisasjonsutvalget forslag til vedtekter 
og planlegger avviklingen av det konsti
tuerende møte . Innbydelsen til dette sø
ker man å gi en så vid utbredelse som 
mulig. 

Arbeidsformen som styret velger kan 
selvfølgelig variere fra lag til lag. Alle har 
nedsatt en eller flere arbeidsgrupper til 
støtte i sin saksbehandling, (generalplan-, 
forurensnings-, registrerings-, vei/ tra
fikk- , zoo logi/botanikk-, medlemsverve
gruppe, osv.) . Representanter fra lokalla
gene blir ofte innkalt til styremøter i 
ØNV. I henhold til ØNVs nye vedtekter 
skal lokallagene også velge en represen
tant til et Kontaktutvalg, hvis funksjon er 
å tjene som kontakt mellom styret for 
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dannes av kretsforeningenes medlemmer nens generalplanutvalg. For å kunne gjø ØNV og lokallagene, kontakt mellom 
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som er bosatt i de geografiske områdene 
lagene skal dekke (kommuner/regio
ner).» I mai 1972 vedtok landsstyret å 
legge betenkningen frem for represen
tantskapet som retningsgivende for krets
foreningene. Representantskapet sluttet 
seg til landsstyrets vedtak.. 

Lokallagene sorterer organisatorisk 
under kretsforeningene og skal ha en 
formålsparagraf og et sett enkle vedtekter 
som ikke er i strid med kretsforeningenes 
vedtekter. Av kontingenten på kr. 30.~ 

for personlige medlemmer i NNV tilflyter 
det lokallaget kr. 5~ for det antall med
lemmer som er bosatt i lagets distrikt. 
Imidlertid får laget beholde hele kontin
genten første året for de nye medlemmer 
som verves. Videre er det anledning til å 
tegne bedrifter, institusjoner og forening
er som støttemedlemmer, og kontingen
ten beholdes uavkortet av lokallaget. Et
ter forhåndsavtale kan laget i visse tilfelle 
få . refundert direkte utlegg ved f. eks. 
møter og andre større opplegg. 

l 0NV ble det nedsatt et organisasjons
utvalg som fikk i mandat å opprette 
lokallag i bestemte kommuner i Akershus 
fylke. Man fant det fornuftig å begrense 
lokallagets geografiske utstrekning til 
kommunen. Dette er en klar administra
tiv enhet som beboerne identifiserer seg 
med på en spesiell måte. I kommunepoli
tikk blir som regel verneansvaret for
sømt, og det er et påtrengende behov å 
belyse hvorledes politikerne unnsier sitt 
ansvar. Den fremtidige arealutnyttelsen 
må påvirkes i riktig retning. Oversikts
planlegningen til de kommunale myndig
heter er hjørnestenen i dette arbeidet. 
Lokallagets medlemsdistrikt vil kon-es
pondere med planområdet til kommu

re en effektiv innsats er det av stor betyd
ning at laget henter sin innflytelse fra det 
samme området. 

Det første lokall aget ble opprettet i 
august 1972 i Bærum. Innen ØNVs års
møte i mars 1973 var det opprettet ytter
ligere 3 lokallag, Lørenskog, ÅS og 
Frogn. I sistnevnte kommune var det en 
bestående forening, Frogn Natur- og 
Miljøvernforening, som tilpasset sine 
vedtekter og gikk inn i ØNV som lokal
lag. Ved ØNVs årsmøte i mars 1974 kom 
det til 3 nye lag, Ski, Nesodden og Oppe
gård. 0NV har således lokallag i 7 av de 
22 kommuner i Akershus. 

I de kommuner hvor det er planlagt å 
opprette lokallag, blir 0NVs medlemmer 
bedt om kommentarer. Disse har uten 
unntak vært positive. Aktivt interesserte 
oppfordres til å delta på et orienterende 
møte hvor det redegjøres nærmere for 
dannel sen av lokallag og deres plass i 
ØNV/NNVs organisasjon. Deretter utar
beider et interimsstyre sammen med or
ganisasjonsutvalget forslag til vedtekter 
·og planlegger avviklingen av det konsti
tuerende møte. Innbydelsen til dette sø
ker man å gi en så vid utbredelse som 
mulig. 

Arbeidsformen som styret velger kan 
selvfølgelig variere fra lag til lag. Alle har 
nedsatt en eller flere arbeidsgrupper til 
støtte i sin saksbehandling, (general plan-, 
forurensnings-, registrerings-, vei/tra
fikk-, zoologi/botanikk-, medlemsverve
gruppe, osv.). Representanter fra lokalla
gene blir ofte innkalt til styremøter i 
ØNV. I henhold til 0NVs nye vedtekter 
skal lokallagene også velge en represen
tant til et Kontaktutvalg, hvis funksjon er 
å tjene som kontakt mellom styret for 

lokallagene og rådgivende organ for sty
ret i 0NV. Natur og Ungdom er også 
representert i Kontaktutvalget. 

Natur- og miljøvernarbeidet må få en 
klarere profil i nærmiljøet. Dette er i 
samsvar med den moderne samfunnsut
viklingen hvo r desentraliseringstanken 
stadig griper mer om seg. Det fordres en ny 
og mer fleksibel organisasjonsform. Et
terhvert som en beveger seg oppover i 
organisasjonen forflyttes oppmerksom
heten på en naturlig måte mot de mer 
landsomfattende oppgaver. Dette resul te
rer i en arbeidsdeling hvor også de saker 
som kan synes små i landsmålestokk blir 
ivaretatt. Det at solidaritetsfølelsen fl yter 
nedenfra ogoppover gir NNV ogkretsfor
eningene større innflytelse og slagkraft. 

Det er på det lokale plan at forutset
ni ngene ligger best ti I rette for å ta hånd 
om lokale verneverdier. Både engasje
ment og kompetanse finner man her i 
store mengder. Disse krefter vil utløses 
og forsterkes innenfor et godt oppbygget 
lokallag med sin kontaktskapende og 
samlende virkning. 

Styret i krets foreningen finner snart at 
organisasjonsspørsmål krever mer og 
mer av dets tid. Dette er ikke noe ene
stående for natur- og miljøvernet. Innen 
idret.tsarbeidet, kirkelige organisasjoner, 
partipolitiske organisasjoner, velfore
ninger og skoleverket opplever man det 
samme. Det må være grunn til å hevde at 
«det nye ledd» representerer et viktig 
skritt i utviklingen aven mer effektiv og 
handlekraftig natur- og miljøvernorgani
sasjon som aktiviserer lokalbefolkningen 
og kanaliserer opplagret misnøye inn i 
konstruktive spor. 

Reidar Eriksen/Christian Eitrem 

lator- ~ 

kalenderen 
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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 

lkgiroj 
bestilling (bruk gjerne 
kupongen til venstre 1) 

Litteratur om natur 


En an not e r t naturvcrnbibliografi av Bredo Bernt se n 

fhnl 

Bredo Bern/sen: Lillera/ur om natur. 
96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

Øystein Da/land: Finnl11arksvidck/- lor 
hvem? 48 sider. Formal AS. Pris kr. 12,-. 

Ulg/u ,av Norge. Naturvernforbund 

Oddvar Skre: Sur nedbør. 50 sider. 
Fomlat AS. Pris kr. 13,- . 

A!f-lnge Jansen: H vel11 gjør hva i natur
og miljøvernet ? 252 sider. Format A4. 
Pris kr. 72,-. 

i-·--·-·-·-- --·---l 
. •• 

HVEMGJOR 
I 

i 

!NAl 
NATUR-OG 

•• 
i 
!

MIUOVERNET? 

"I 
! 

F.n iJr<'S<'nta.<jon av 300 OI'l!anisasjoær, 
inst itusjoner Ol: bedrifter_utarbeidet av 
AU:-INGE JAi'<SEN 

nn En publikasjon fra 
l\'ORGES NAJURVERNI-DRIlUl\'D 

L-_.___. _______ -' 

ENERGI, MILJØ OG 
SAMFUNN 
- en bok til å bli klokere av for 
alle som ser alvoret i energi- og 
ressursproblemene 
-en håndbok spekket med data og 
nøktern diskusjon, fy ldigere enn i 
noen annen publikasjon på norsk 
om disse problemene. 
«Energi, miljø og samfunn». 160 
sider. Format 18 x 24 cm. Pris 
kr. 20.-. 
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1975 
er klar til utsendelse 15. oktober, i god tid 
før postverkets frister for julepost til fjerne 
himmelstrøk. Opplaget er 'større enn i fjor, 
men vi tør ikke garantere at det rekker. Så 
det sikreste er å bestille nå' Pris kr. 25.-. 

Innt-nyhet: 

ØKOLOGI 

er titelen på den nyeste publikasjonen 
fra Norges Naturvernforbund - en kort
fattet, oversiktlig og lettlest innføring i 
det fagområdet som er selve grunnlaget 
for alt natur- og miljøvernarbeid. Alle 
snakker om økologi - les denne boka, så 
vet du også hva det er I Pris kr. 15.-. 
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ZNOE Å HA PÅ VEGGEN? -....:l 

Norges Na turvernforbunds fargefotoplakater i stort format (høyde bortimot ....:l 
en meter) har vunnet slor popularitet. Hittil har vi sendt ut over 6000 -t--<eksemplarer, og vi står rustet til å sende ut nye tusener. Kom med bestil VJ 
ling! Motivene er «Perleugfeunge», «Rådyrkalv» og «Svales/jert». Pris pr. ~ 
stk. kr. 17.-. o:l 




