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ENERGI, MILJØ OG 
SAMFUNN 
- en bok til å bli klokere av for 
a lle som ser alvoret i energi- og 
ressursproblemene 
- en håndbok spekket med data og 
nøktern diskusjon, fy ldigere enn i 
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DEN FØRsTE NATURBOKA 

NOE Å BEGYNNE MED 
er «Den første naturboka» av Segnestam! 

Helin - det første tiltak her i landet med 

sikte på å formid le enkel og grunn

leggende økologisk kunnskap til barn på 

de laveste sko letrinn. Fremstillingen byg

ger på tegninger. 

«Den første naturboka», 16 sider. 

Format A4. Pris kr. 10,--. 


Inni-nyhet: 

ØIOLOGI 

Økologi er ikke lært i en hå nd vending. 
M en her er i alle fall en god begynnelse. 
Med utgivelsen av «ØKOLOGI» vil 
Norges Naturvernfo rbund gjørc sitt til å 
spre øko logikunnskap i populær form til 
nes t millig. 

«Ø KOLOGI », som er skrevet av Per
arvid Skoog, er tidligere utgitt i Sverige, 
Danm iJ rk og Finland , med stor suksess. 
Pef(lrvid Sko!)g. Øk ologi. 48 sider. For
ma t A S. Pris kr . 15. - . 

Natmvern

UGLA 

i varm terrako tta 
Av. E . Struksnes 
Kr. 55.-. 

NÅ KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen 
eller bag'en eller ryggsekken eller sy k
kelen eller postkassen ell er hva som helst 
med forbu ndets emblem. 
Klehl!l71erk!!r (stickNs) selges i sett ~\ 4 stk. 
(2 stk . i glatt vinyl 10 cm diam eter, 2 
stk . i sa tin c10th 3,8 cm) trykt i grøn t og 
brunt kr . 10.- . 

Medlemsnål (9 x 9 mm) iforgylt sølv kr. 15.- . 
Medlemsnål (9 x 9 mm) i nysølv kr. 5,-. 
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Å stange hodet mot veggen 

I sin tale på forbundets representantskapsmøte i Arendal i slutten av mai , uttalte 
formannen, professor Ragnhild Sundby bl a. at « ... kanske bør vi bryte helt 

med det samfunnsmønster vi har i dag og utvikle noe nytt». Og i et intervj u 
med «Nationen» i forbindelse med møtet sa hun: «Tidligere var det vassdrags
utbygging og nasjonalparker som opptok Naturvernforbundet. Etter hvert har man 
skjønt at vi ikke kan stoppe der, men at vi faktisk må være med på å forme 
fremtidens sam funn ». 

La oss først slå fast at de siterte uttalelsene selvfølgelig er helt i tråd med 
forbundets vedtekter og arbeidsprogram, og at de er full stendig på linje med 
hva som har vært forbundets holdning gjennom mange år. De er ganske enkelt 
et uttrykk for at nytenkning er nødvend ig i den situasjonen menneskene står 
ansikt til ansikt med i dag - med rovdrift pa naturgrunnlaget, forurensninger 
og befolkningseksplosjon. 

En del av pressen skjønner ikke dette - eller vil ikke skjønne det. «Aftenposten» 
hevder på lederplass at forbundet nå slår inn på en ny kurs, og re iser spørsmålet 
'om den nye kursen innebærer at vi vil drive politisk virksomhet. Svaret er ja. 
Naturvernforbundet arbeider med grunnleggende samfunnsspørsmål. Det inne
bærer automatisk at vi beskjeft iger oss med politikk. Partipolitikk er derimot 
ikke vårt bord, og vil aldri bli det. Det er nesten pinlig å må tte gjøre landets 
stø rste avis oppmerksom på den slags selvfølgeligheter. Og det er skremmende at 
avisen finner den utviklingen vi er inne i så tilfredsstillende at antydninger om 
et nytt samfunnsmønster må betegnes som revolusjonære. 

Også «Tønsberg Blad» og «Morgenbfadet» har bokstavelig talt sett rødt etter 
vårt representantskapsmøte. Disse avisene mener at infiltrasjon fra ytterste venstre 
er i gang i forbundet - «tilhengerne av «væpna revolusjo n» er i ferd med å 
befeste sine posisjoner» , hevdes det. Vi trenger ikke å fortelle «Tønsberg Blad» 
at dette er fritt oppspinn. Avisen vet det. Og den og likesinnede av iser velger 
med omhu sine metoder for å ramme en organi sasjon som står for andre verdier 
enn de disse avisene selv vil fremme. 

Vi er klar over at vi må være på vakt - til to sider. Faren for rød infiltrasjon er 
åpenbar i en ideell organisasjon som arbeider med grunnleggende samfunnsspørs
mål. Like åpenbar er faren fra den motsatte fl øyen, fra sterke krefter som bekjenner 
seg til tradisjo nell vekstfilosofi. 

Vi må være på vakt , både mot dem som vil utnytte oss for egne formål , 
og mot dem som vil bekjempe oss. Men vi skal ikke la situasjonen bekymre 
oss. For den viser a t vi befinner oss der vi skal være, uavhengig av ytterfløyene. 
Vi betraktes ikke lenger som en sammenslutning av naturromantikere. Det begyn
ner å gå opp for noen hver a t Norges Naturvernforbund teller. Derfor vil noen 
erobre oss, mens andre vil bekjempe oss. Men resultatet vil bli det samme for 
begge fl øyene - de vil stange hodet mot veggen. ~ 

Kretsforeningene på 
energlsemmar 

Norges Na turverforbund arrangerte dagene 
26.-27. april et energiseminar for krets
foreningene. Førstedagen ble viet atomkraft, 
og forelesere var Amory Lovins fra «Friends 
of the earth» (England), Jan Guettler, Rolf 
Dahl og representanter fra distriktene. Semi
narets første dag avsluttet med en panel
debatt, og i panelet satt J. Døderlein (Inst. 
for Atomenergi), ø. Ulfsby (Norges Vass
drags- og ELvesen) , Amory Lovins, Hugo 
Parr, Ja n Guettler og Dag Poleszynski fra 
NNV. Seminarets andre dag ble viet Stor
tingsmelding nr. 100 og energi generelt. 
ØysteinDahlepresenrertestortingsmeldingen, 
Torgeir Garmo orienterte om Virkninger på 
lokalsamfunnet av vasskraftutbygging og 
Hugo Parr om NNVs energiutredning. Semi
naret avsluttet med en paneldebatt der temaet 
var Strategi for morgendagen. Deltagere her 
var R . Sundby , 0. Dahle, H. Parr, Karl 
Georg Høyer og Torgeir Garmo. Seminaret 
samlet over 50 deltagere fra kretsforenin
gene foruten deltagere fra Aksjon mot 
atomkraft og andre påmeldte. 

Artiumstil fra 
«Norsk Natur» 

Få indianere har satt dypere spor etter seg i 
Norge enn høvdingen Seathl fra Duwam ish
stammen i staten Washington. l 1855 sendte 
han den amerikanske presidenten et brev 
etter at det var gjort klart at regj eringen vi lle 
kjøpe stammens land. Brevet ble gjengitt i 
«Norsk Na tur» nr. 1- 1974 under titelen 
«Hvem eier luftens renhet og glitteret i van
net ?». Flere publikasjoner her i landet har 
senere gjengitt brevet i vår oversettelse. Og til 
eksamen art ium ved reformgymnaset var en 
tolking av brevet en av oppgavene i norsk 
hovedstil. 

Oslo / Akershus 

0NV har som kjent hatt sekretærskrifte. Nytt 

funn er Stein Kollungstad. Han styrer ØNVs 

sekretariat på heltid, og problemer i Oslo/ 

Akershus løses på sparket, drøvtygges og/ 

eller videresendes 0NVs styre gjennom Kol 

lungstad som nå er over innkjøringsfasen. 


På tokt med 0NV, lørdag 14. juni - meld deg 

på! 

0NV arrangerer som vanlig en spennende og 

interessant vårtur for sine medlemmer, denne 

gangen til Tofteholmen utenfor Hurumlan

det. Tofteholmen er skjenket 0NV som gave 

allerede i 1919. Samme år ble den fredet ved 

kgl.res.av 20. juni grunnet holmens naturhi

storiske kvaliteter. Detaljerte opplysninger 

om turen fåes ved 0NVs sekretariat - tlf. 

335257. Adr.: Akersgt. 63 - Oslo l . Påmel

dinf{: snarest - dvs. straks' 


Fra Blomsterfredning til 0kopolitikk 

heter et jubileumsskrift fra 0NV - redigert 

av Bredo Berntsen. Skriftet er utgitt i fOl'bin- ' 

deise med foreningens sekstiårsjubileum 29. 

april 1974. 


Gjennom seksti år har 0NV arbeidet for 
vern av 0stlandets mangfoldige natur - fra 
høyfjellet i nord til kysten i sør. Nå er ikke 
seksti års eksistens for en forening i seg selv 
spesielt oppsiktsvekkende, men i naturvern
sammenheng er det en respektabel alder. J 
mange år der det er gjort et pionerarbeid for 
å hegne om fjell og vidde, skog og hei , elver 
og vann, øyer og strender. Meget positivt er 
oppnådd gjennom årene ved fredning av 
vekster og dyr og ved opprettelse av reserva

ter og na~ 
må oppn 
giftig ned 
se av dyr! 
sprang fr 
gamle mf 
kamp mo 
både hist( 
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Kretsforeningene på 
energisemmar 

ter og nasjonalparker - samtidig som det nå 
må opprustes mot nye farer, slik som sur og 
giftig nedbør, radioaktivt avfall og ødeleggel

Erling Johansen sier her: «Jeg tror ikke 
Østfoldingen er klar over hvo r fint landskap 
han har, vi har en særegen blanding av 

se av dyrket og dyrkbar jord. Det er et langt kulturlandskap og kulturhistorie. Vi er tra
Norges Naturverforbund arrangerte dagene sprang fra arbeidet med å frede eika «Den disjonelt vant til at vi skal verne om vidda, 
26.- 27. april et energiseminar for krets gamle mester» på Ringerike i 1914 til årets skogen og fjellet - men så ha r vi gleml det 
foreningene. Første dagen ble viet atomkraft, kamp mot atomkraftverk! Skriftet gir derfor norske kulturlandskapet. Det viktigste av alt 

ttalte og forelesere var Amory Lovins fra «Friends både historiske riss om arbeidet fram til idag er det du har rundt deg. Det er der du lever.» 
e helt of the earth» (England), Jan Guelller, Rolf og behandler dagens nødvendige økopoli «Norsk Natur» skal ikke polimisere mot 
tervju Dahl og representanter fra distriktene. Semi tikk. dette, men bare minne om at alt henger 
:lrags narets første dag avsluttet med en panel Jubileumsskriftet - som er nr. 9 i serien sammen i naturen - kulturlandskapet har sin 
r man debatt, og i panelet satt 1. Døderlein (Inst. OslolAkershus «Østlandske Naturvernfo renings småskrif selvsagte plass i vårt natur som sjø, Geil og 
fomle for Atomenergi), ø. UI(sby (Norges Vass ØNV harsom kjent hatt sekretærskrifte. Nytt ter» - koster kr. 15.- og er å få kjøpt ved vidde også har det. 

drags- og EI. vesen) , Amory Lovins, Hugo funn er Stein Kollungstad. Han styrer ØNVs foreningens kontor. Tlf og adresse SOI11 oven Truls Nygaard filosoferer videre over ordet 
med Parr, Jan Guettler og Dag Poleszynski fra sekretariat på heltid, og problemer i Oslo/ for. «rekreasjon», et ord han tydelig har fått i 
med NNV. Seminarets andre dag ble viet Stor Akershus løses på sparket, drøvtygges og/ halsen. Han mener ordet er «en verbal tåke

enkelt tingsmelding nr. 100 og energi generelt. eller videresendes ØNVs styre gjennom Kol Bærum Miljøvern (BM) dott, forpestet med en slags mental svovel
e står ØysteinDahlepresentertestortingsmeldingen, lungstad som nå er over innkjøringsfasen. er et av 0NV's lokallag. Laget har arbeidet dioksyd» (Nygaard bor i Sarpsborg). 
nmger Torgeir Garmo orienterte om Virkninger på hardt på flere fronter og vi vil her spesielt Rett nok skal vi hvile ut i naturen, finne ny 

lokalsamfunnet av vasskrajiutbygging og På tokt med ØNV, lørdag 14. juni - meld deg nevne: jordvern, sanering av forurensning inspirasjon og føle samhørighet med det som 
)sten» Hugo Parr om NNVs energiutredning. Semi på! av vann og vern om Oslomarka. Siste nytt lever. Men naturen må ikke være e t sted man 
;målet naret avsluttet med en paneldebatt der temaet ØNV arrangerer som van lig en spennende og fra BM er imidlertid «BælUms Miljøvern bare henter hvile i slår Nygaard fast. Riktig
er ja . var Strategi jol' morgendagen. Deltagere her interessant vårtur for sine medlemmer, denne pns». nok lever mennesket i industrisamfunn under 
inne var R . Sundby, ø. Dahle, H. Parr, Karl gangen til Tofteholmen utenfor Hurumlan Prisen skal deles ut etter følgende regler: press og trenger naturen som pusterom. Vi 

:rimot Georg Høyer og Torgeir Garmo. Seminaret det. Tofteholmen er skjenket ØNV som gave - Prisen utdeles årlig til enkeltpersoner må imidlertid arbeide oss bort fra stressam
lndets samlet over 50 deltagere fra kretsforenin a Ilerede i 1919. Samme år ble den fredet ved eller organisasjoner som takk for miljøgagn funnet og mot et samfunn der naturen spiller 
lde at gene foruten deltagere fra Aksjon mot kgl.res.av 20. juni grunnet holmens naturhi lig arbeid . Prisen kan gis for arbeid med en en sentral rolle i vårt livsmønster. 
~r om atomkraft og andre påmeldte. storiske kva liteter. Detaljerte opplysninger sak eller for generell miljøgagnlig virksom

om turen fåes ved ØNVs sekretariat - tlf. het. Møre og Romsdal 
etter 335257. Adr.: Akersgt. 63  Oslo I. Påmel - Prisen utdeles av styret. Styret må være Vår kretsforening i Møre og Romsdal har i 

'enstre ding.' snarest  dvs. straks! samstemmig i valg av kandidat. Finnes det et det siste desentralisert sitt organisasjonsap
ned å Artiumstil fra år ingen egnet kandidat skal prisen ikke parat. Foreningen har stablet på beina kon
Blad» 
velger «Norsk Natur» 

Fra Blomsterfredning til Økopolitikk 
heter et jubileumsskrift fra ØNV - redigert 

utdeles det året. 
- Forslag til kandidater fremsettes av med

takter eller grupper/lokallag i samtlige av 
fylkets 35 kommuner. Dette har effektivisert 

'erdier 

jon er 
spørs
jenner 

Jrmål, 
kymre 
"yene. 
>egyn

noen 
le for 

*! 

Få indianere har satt dypere spor etter seg i 
Norge enn høvdingen Seathl fra Duwamish
stammen i staten Washington. I 1855 sendte 
han den amerikanske presidenten et brev 
etter at det var gjort klart at regjeringen ville 
kjøpe stammens land . Brevet ble gjengitt i 
«Norsk Natur» nr. 1- 1974 under titelen 
«Hvem eier luftens renhet og glitteret i van
ne!?». Flere publikasjoner her i landet har 
senere gjengitt brevet i vår oversettelse. Og til 
eksamen arti um ved reformgymnaset var en 
tolking av brevet en av oppgavene i norsk 
hovedstil. 

av Bredo Berntsen. Skriftet er utgitt i forbin- ' 
deIse med foreningens sekstiårsjubileum 29. 
april 1974. 

Gjennom seksti år har ØNV arbeidet for 
vern av Østlandets mangfoldige natur - fra 
høyfjellet i nord til kysten i sør. Nå er ikke 
seksti års eksistens for en forening i seg selv 
spesielt oppsiktsvekkende, men i naturvern
sammenheng er det en respektabel alder. I 
mange år der det er gjort et pionerarbeid for 
å hegne om fjell og vidde, skog og hei, elver 
og vann, øyer og strender. Meget positivt er 
oppnådd gjennom årene ved fredning av 
vekster og dyr og ved opprettelse av reserva

lemmene i Bærum Miljøvern. Forslaget må 
være innkommet styret innen desember det 
året prisen gjelder. 

Appell til alle medlemmer av Bærum Mil
jøvern: Plott inn «din miljøverner» og send 
inn forslaget til formann Hj. Munthe-Kaas 
Lund, Sykehusvn. 11, 1346 Gjettum. 

Østfold 
«Landskapsvernet i Østfold» har funnet det 
nødvendig å styrke kontakten med sin med
lemsmasse. Dette gjøres gjennom medlems
bladet «Landskapsvern». Marsnummeret tar 
for seg Østfolds spesielle kulturlandskap og 

na tur- og miljøvernarbeidet i fylket. Møre og 
Romsdal er et fylke som etterhvert vil få et 
betydelig press på ressurser og miUø. Særlig 
gjelder dette i tilknytning til oljeleting- og 
utvinning i Nordsjøen. Møre og Romsdal er 
også pekt ut som fylke for etablering av 
atomkraftverk. Energispørsmål og oljevirk
somhet har derfor stått sentralt på forening
ens arbeidsprogram det siste året, og mye tid 
og krefter er gått med til å spre motinforma
sjon til den informasjon våre myndigheter 
legger fram om disse spørsmål. Opplysning
ene er hentet fra Møre og Romsdal Natur
verns medlemsblad «Nytt fra MRNV». 

69 



! '
/. 

,]'i
1< 

• I 	 'II 

j;...i. I f 
'\ • I " 	 ~ '..,.- '-;., . ~ ~ 

I' l',yF r-~,~, I " I :'/j l ff ' 
,I 'F ,.,--- J ..,.. '. , I I '!r,.-' . r· 

-: ."" I ' ";:-,.:_~ <~ ~ "t-( ::\ 't ~ .'. I' ./,(\
...:.. ~ ...c \ '" . '\ ~ ,':. ' I' ~"'::-->".' . I " , ~ ,,-:.,!,: t' .). . " '., ~',' '\ . 1..,' 

• ~ ':. J ",-~. \ •
,~ . ' ~/ .....~ <,\ ";'1 ., :" ;.. ~. \, ~<

I y.-. • .y. ."" " ,: ~l\ {. " , 
" ".V " r ,:;.'~:'~ ~ I t .. '.,.~ (.I,~· ~ I'~'.~ ~.--'.-';' 

• ' •• o' • 'ti ' -:-,.'.,,_: ", "I'~ 

" :~ 

~'~ 
'r·-"\. 

I I ' /' ' . . ,"
,~., I I. t.: • .; . - "'\ :1 ' 

Cl' . ~, ,: "")' : ~':' 
<' ,:'~ .. '-'l '~';" \ 1-: p

" ..~",': ;'J ' '' '~.':'\,,' y 
., ; ' ·'('''f'·#-. ·' ;' '~~ ~( ' 

( . ' l \ I I I!. ·, . I" " 2{, Il' -. . 
, '" ' .~ 

Fra Nusl/ord. Tegning av Eimer Rodin, 

NATURVERN OG 
ARKITEKTURVERN 

AV ANNEFI RODIN 

Å reise fra landets tettest bebyggede om, 
råde til den del av vårt land som ligger 

nord for polarsirkelen kan være en tankevek, 
kende og lærerik opplevelse. 

H vis en reiser for første gang i de trakter og 
det er midtvinter, kan det for en søring 
oppleves som en reise mellom ytterpunkter 
for levevilkår. Min reise var ikke så lang i tid, 
men jeg vil huske den lenge som en tett nærhet 
av vær, av vind, sne og sjø, nakne fjell, av 
grått , sort og hvitt, 

Reisen ga et sterkt inntrykk av hvor spredt 
bosetting det erder nord i landet. Det er langt 
mellom hvert sted menneskene har funnet 
havn for sine båter, næringsgrunnlag for seg 
og si ne og bygget hus og naust. 

Nå er hus av de ting som opptar meg, Jeg 
liker å se på hus, vurdere dem grundig, se 

r	 . / hvordan de passer inn i terreng og miljø, eller 
jeg bare liker eller ikke li ker dem. Mest 
opptatt erjeg av hus det bor mennesker i, Den 
gang det fantes mektige konger og prester, 
var borger og kirker viktige hus, nå er det den 
lille mann og hans hus som er viktige, 

De fleste av de menneskeboliger jeg så på 
denne reisen var bygget etter det enk lest 
mulige prinsipp, fire vegger reist i tre, en eller 
to etasjer på en høy grunnmur, skråtak , et 
vindu i hvert rom, og malt i en «oppkvikken, 
de» farve og plassert på et godt synlig og 
luftig sted , 

Når man er opptatt av hus lager man seg 
meninger og tanker om hvordan de bør være 
eller ikke være, man synes en hel del om hus. 
De hus jeg så i det Nordnorske kystlandskap 
kunne jeg ikke riktig finne ut av det med , De 
var ganske stygge, det var ikke lett å finn e noe 
pent å si om dem, de var alle så like hverandre 
og hadde slike håpløse farver og så forblåst 
og rotete plasseri ng i terrenget og i forhold til 
bverandre, alt var egentlig galt med dem, 

Jeg forsøkte å tenke meg hvordan de burde 
være, Lave og tunge kanskje, og de sku ll e nok 
ligge i telte klynger og rek ker for å holde 
stand mot været. M en hvordan jeg enn tenkte 
og planla , ble det noe utenlandsk og lånt ved 
det som jeg ikke fikk til å stemme, 
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påhitt, lik 
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Fra Nusjjord. Tegning av Eimer Rodin. 

~ 

AV ANNEFI RODIN 


Å reise fra landets tettest bebyggede om
råde til den del av vårt land som ligger 

nord for polarsirkelen kan være en tankevek
kende og lærerik opplevelse. 

Hvis en reiser for første gang i de trakter og 
det er midtvin ter, kan det for en søring 
oppleves som en reise mellom ytterpunkter 
for levevilkår. Min reise var ikke så lang i tid , 
men jeg vil huske den lenge som en tett nærhet 
av vær, av vind, sne og sjø, na kne fjell, av 
grått, sort og hvitt. 

Reisen ga et sterkt inntrykk av hvor spredt 
bosetting det er der nord i landet. Det er langt 
mellom hvert sted menneskene har funnet 
havn for sine båter, næringsgrun nlag fo r seg 
og sine og bygget hus og naust. 

Nå er hus av de ting som opptar meg. Jeg 
liker a se på hus, vurdere dem grundig, se 
hvordan de passer inn i terreng og miljø , eller 
j eg bare liker eller ikke liker dem. Mest 
opptatt er jeg av hus det bor mennesker i. Den 
gang det fantes mek tige konger og prester, 
var borger og kirker viktige h us, nå er det den 
lille mann og hans hus som er viktige. 

De fleste av de menneskeboliger jeg så på 
denne rei sen var bygget etter det enklest 
mulige prinsipp, fire vegger reist i tre, en eller 
to etasjer på en høy grunnmur, skråtak , et 
vindu i hvert rom, og malt i en «o ppkvikken
de» farve og plassert på et godt synlig og 
luftig sted. 

Når man er opptatt av hus lager man seg 
meninger og tanker om hvordan de bør være 
eller ikke være, man synes en hel del om hus. 
De hus jeg så i det Nordnorske kystlandskap 
kunne jeg ikke riktig finne ut av det med. D e 
var ganske stygge, det var ikke lett å finne noe 
pent å si om dem, de var alle så like hverand re 
og hadde slike håpløse farver og så forblåst 
og rotete plassering i ter renget og i forhold til 
hverandre, alt var egentlig galt med dem. 

Jeg forsøkte å tenke meg hvordan de burde 
være. Lave og tunge kanskje, og de skulle nok 
ligge i tette klynger og rekker for å ho lde 
sta nd mot været. Men hvordan jeg enn tenk te 
og planla, ble det noe utenlandsk og lånt ved 
det som jeg ikke fikk til å stemme. 

Var de kanskje ikke så stygge likevel, var 
det noe med det at de var like renset for 
påhitt, like renskurte som grunnen de sto på. 

Ideen med disse husene var å skaffe mange 
mennesker tak over hodet på billigst, hurtig
ste og enkleste måte, og det hadde man vel 
oppnådd. Kanskje bare noen detaljer her og 
der, litt mer omtanke ved plassering i terreng 
og i forhold til hverandre så ville de være 
riktig trivelige, nesten vakre. 

De var upretensiøse menneskebol iger, ikke 
utspjåkete sta tussymbo ler. Dette va r noen 
tanker jeg gjorde meg i den aller nordligste 
delen av landet, der hvor alle hus en gang ble 
brent, så de hus som står der nu er bygget 
etter siste krig. 

Mot slutten av min reise kom jeg 
til fiskeværet N usfjord i Lofoten. Der har 
husene fått stå i fred lenge, flere av dem i 
bortimot tohundre år. Der har bolighus, 
rorbuer, driftsbygninger, krambu , tranko
keri og andre hus for hå ndverk tilknyttet 
fiske t fått den omtanke ved dimensjonering 
og i detaljer som gjør at vi idag synes de ~r 
vakre. Men de representerer først og fremst 
en funksjonell og anonym byggeskikk tilpas
set en helhet. 

Til tross for ulikhetene er de hus som ble 
bygget i en hektisk og mager tid etter krigen 
i slekt med de gam le hus i Nusfjord, fjerne 
slektninger kanskje, men med røtter i den 
samme grunn. 

Det va r en fin opplevelse å gå rundt på 
bryggene i Nusfj ord, å se linebåtene legge til 
å losse dagens fa ngst av skrei, mens folk på 
bryggen sløyet, sorterte rogn og lever, skyllet 
fisken og fordelte den videre for henging eller 
salting. Smågutter løp innimellom de voksne 
men gjorde også sin del av jobben ved å kappe 
tungene fra hodene. 

Inne i rorbuene ble li nene anglet og klar
gjort j stampen til bruk neste dag. Og over det 
hele skrikende og flak sende måker i so l og 
plutselig snebyger. 

Nå er N usfj ord utpekt som pilotprosjekt i 
Det E uro peiske Arkitekturvernår og iferd 

med å bli svært så berømt både her i la ndet og 
ute i verden. Dette kan komme til å by på 
store ut fordringer. Usikkerhet for dem som 
bor og arbeider der og vanskelige avgjørelser 
å ta for dem som har utpekt Nusfjord og satt 
det hele igang. 

Skal det å etablere et arkitekturvernår ha 
noen videre betydning enn å vise hvor idylli
ske og fredelige bygningsmilj øer kan være når 
de får stå i fred for den almindelige utvikling, 
må man taopp en omfattende diskusjon og se 
arkitekturvernårets prinsipper i sammenheng 
med den samfunnsplanleggning som foregår. 
Vi må gjøre oss opp en mening om vi vil at 
steder som Nusfjord skal bli museum/titte
skap for storbymennesker eller om de kan 
fortsette å være levedyktige samfunn. 

Et fi skevær er en arbeidsplass og må ha 
lønnsom drift, og det lar seg vanskelig gjøre 
hvis man samtidig skal bevare bygningsmil
jøet uberør t av tidsmessige driftsmetoder. 

Det er her utfordringen ligger, å drive 
konkret arkitekturvern i et samfunn i forand
rIng. 

Nusfjord skulle ha gode forutsetninger for 
å kunne fortsette å funge re som fiskevær også 
i fremtid en men det betinger grundige og 
veloverveiede fo randringer i bygningsmil
jøet. Reha bilitering av dette miljøet til en 
tidsmessig mottakerstasjon gjort med innle
velsesevne, fantasi og ydmykhet kan i Nus
fjord være et alternativ til stagnasjo n og 
forfall. 

Kan Arkitekturvernåret bidra til å vekke 
forståelsen for at det å bevare eldre bygnin gs
miljøer som en integrert del av det totale 
miljø kan ha stor verdi for vår trivsel, iden ti
tets og felleskapsfø lelse, er det ikke va nskelig 
å vise a t det også kan være praktisk og 
økonomisk lønnsomt. 

Det naturlige landskap vi fremdeles har her 
i landet er en av våre vik tigste ressurser, la oss 
ikke ødelegge den med anelsesløst byggeri. 
Hus blir den del av det landskap de står i og 
jo flere hus vi bygger desto viktigere er det at 
husene, menneskene og landska pet hø rer 
sammen. :a 
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Fisken bort fra bordet? 

Det årlige utbyttet av norske fiskerier ligger på ca. 3 millioner tonn. Dette gir vårt land femteplass 
blant verdens fiskerinasjoner. Førstehåndsverdien av denne fangsten er over to milliarder kroner 
og verdiene av fiskeproduktene utgjør 14 prosent av landets eksport. I de siste årene er det blitt 
klart at fISkeressursene minker på grunn av overbeskatning. I denne artikkelen, som er bygget på 
en samtale med havforsker ErlulK Bakken ved fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt i 
Bergen, gis en vurdering av situasjonen for fiskeriene. Status for de viktigste fiskeartene blir lagt 
fram, og det blir antydet hva som må gjøres for å hindre at overbeskatning totalt ødelegger 
reproduksjonen. 

STATUS FOR VÅR 
VIKTIGSTE MATRESSURS 

AV 
NORMANN KIRKEIDE 

D e havområdene som omgir Norge er 
særlig produktive ; de er viktige gyte

og oppvekstområder for en rekke fiskearter. 
Dette har påvirket bosettingen, særlig i 
Nord-Norge der gyteområdene for fisken i 
høy grad har vært med å avgjøre hvor folk har 
slå tt seg ned. Når noe skjer med fiskeressur
sene, virker det også inn på bosettingen. 

I de siste 10-20 årene har det skjedd en 
sterk utvikling innen fiskeriene. Store tekno
logiske fremskritt har ført til økt press på de 
ulike fiskearter. For Norges vedkommende 
er det viktig å peke på den dominerende plass 
snurpeflåten har. Dette er en typisk norsk 
fangstmetode . Vi har i dag ca. 400 snurpere, 
omtrent det samme som i 19S0-årene. Men 
størrelsen på båtene og effektiviteten har økt 
sterkt. En snurper fra 19S0-årene og en fra i 
dag, er to vidt forskjellige ting. 

Snurperne har vært brukt til fiske på ulike 
fiskearter. Det begynte med storsilda i 
19S0-årene, deretter gikk de over til silda i 
Nordsjøen , så makrellen. I dag er det i første 
rekke lodda disse båtene konsentrerer seg 
om. 

Den økte effektiviteten har satt tydelige 
spor etter seg. Tidligere var det naturen som 
bestemte utviklingen av fiskeressursene, nå er 
det i første rekke fangstmetodene som er en 
avgjørende faktor. 

Trålfisket har spilt en større rolle i mange 
europeiske land enn hos oss. Men også her i 
landet har vi hatt en utbygging av denne 
flåten , slik at vi nå har ca. 50 hekktrålere, ca . 
50 sildetråler og 10 fabrikkskip. 

Ekkoloddteknikken har også gjort det 
mulig å styre trålen slik at den kan brukes i 
områder der utstyret tidligere ble utsatt for 
ødeleggelser. Avgjørende betydning for den 
økte effektiviteten har det akustiske fiske
letingsutstyret hatt. Alle de større fiske
båtene skaffet seg dette utstyret fra midten 
av I 960-årene og utover. 

Hvilke virkninger har så disse teknologiske 
fremskritt hatt for de ulike fiskearter? 

Ved beregningen av de ulike bestander 
benytter havforskerne uttrykket gjennom
snittlig opt/inalt langtidsutbytte dvs. avkas
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NORMANN KIRKEIDE ,e blir lagt 
ødelegger 

D e havområdene som omgir Norge er 
særlig produktive; de er viktige gyte

og oppvekstområder for en rekke fiskearter. 
Dette har påvirket bosettingen, særlig i 
Nord-Norge der gyteområdene for fisken i 
høy grad har vært med å avgjøre hvor folk har 
slått seg ned, Når noe skjer med fiskeressur
sene, virker det også inn på bosettingen. 

I de siste 10-20 årene har det skjedd en 
sterk utvikling innen fiskeriene. Store tekno
logiske fremskritt har ført til økt press på de 
ulike fiskearter. For Norges vedkommende 
er det viktig å peke på den dominerende plass 
snurpeflåten hal', Dette er en typisk norsk 
fangstmetode, Vi har i dag ca. 400 snurpere, 
omtrent det samme som i 19S0-årene, Men 
størrelsen på båtene og effektiviteten har økt 
sterkt. En snurper fra l 950-årene og en fra i 
dag, er to vidt forskjellige ting, 

Snurperne har vært brukt til fiske på ulike 
fiskearter. Det begynte med storsilda i 
1950-årene, deretter gi kk de over til si lda i 
Nordsjøen, så makrellen, I dag er det i første 
rekke lodda disse båtene konsentrerer seg 
om, 

Den økte effektiviteten har satt tydelige 
spor etter seg. Tidligere var det naturen som 
bestemte utviklingen av fiskeressursene, nå er 
det i første rekke fangstmetodene som er en 
avgjørende faktor. 

Trålfisket har spilt en større rolle i mange 
europeiske land enn hos oss, Men også her i 
landet har vi hatt en utbygging av denne 
flåten, slik at vi nå har ca. 50 hekktrålere, ca. 
50 sildetråler og 10 fabrikkskip, 

Ekkoloddteknikken har også gjort det 
mulig å styre trålen slik at den kan brukes i 
områder der utstyret tidligere ble utsatt for 
ødeleggelser, Avgjørende betydning for den 
økte effektiviteten har det akustiske fiske
letingsutstyret hatt, Alle de større fiske
båtene skaffet seg dette utstyret fra midten 
av I960-årene og utover. 

Hvilke virkninger har så disse teknologiske 
fremskritt hatt for de ulike fiskearter? 

Ved beregningen av de ulike bestander 
benytter havforskerne uttrykket gjennom
snittlig optlinatt tangtidsutbYlle dvs. avkas

ting aven bestand dersom den blit tatt på det 
mest gunstige tidspunkt og tilføreisen av ung 
fisk er sikret. 

Atlantoskandisk sild 
Mest tragisk er kanskje utvik lingen for den 
atlantoskandiske sild (storsild, islandssild og 
feitsild), For 10 år siden var denne sildestam
men enerådende grunnlag for sildefisket. 
I dag er bestanden så liten at den ikke kan 
beskattes, Det er nå slått fast a t det var den 
sterke beskatning, især på de yngste alders
gruppene, som i fø rste rekke bidro til ned
gangen , 

På lang sikt kan utbyttet av denne bestan
den ligge på omkring I million tonn pr. år. 
Men når en kan få en sildeperiode tilbake er 
umulig å si, en må her regne i ti-år og ikke i 
år. 

Nordsjøsild. 
Nordsjøsilda fikk økende betydning I 

I960-årene, ettersom den at lantoskandiske 
silda forsvant. Men også her ha r den harde 
beskatning ført til sterk reduksjon og liten 
avkastning. Det maksimale årlige langtidsut
byttet av Nordsjøsild er beregnet til 900000 
tonn, men utbyttet har nå avtatt til bare 
en tredjepart. Årsaken er at de yngste årsklas
sene blir for sterkt beskattet. Dermed blir det 
svikt i rekrutteringen, 

Uten drastiske reguleringstiltak vil avkast
ningen fortsatt synke, Dersom bestanden 
igjen kan bli oppbygget og en kommer fram 
til en rimelig kvotefordeling og mulige øko
nomiske soner, vil denne sildestammen 
kunne gi Norge anslagsvis 150 000 tonn pr. år 
(I 1973 var utbyttet 130000 tonn). 

Makrell 
Makrellen er en annen viktig ressurs i Nord
sjøområdet. Langtidsutbyttet er beregnet til 
350 000 tonn . I tillegg kommer innvandring 
av makrell som gyter i havområdet sør av 
Irland. Norge fisker i dag omkring 80 prosent 
av den makrellen som blir tatt i Nordsjøen, 
Mesteparten går til sildemelproduksjon, 

I 1967 var den norske fangsten oppe i 

870 000 tonn, I dag er den redusert til omlag 

280 000 tonn ( 1974). 


0yepål 

I de senere år har fisket etter øye pål fått stor 

betydning for sildemelnæringen. Viktig 

denne sammenheng er at årsfangsten på ca, 

200 000 tonn er fordel tover 8-10 måneder. 

Fisket foregår i Nordsjøen og utenfor Møre. 

En rekke andre arter, særlig kolmule, inngår 

i fangsten. 


Et problemer at det hovedsakelig er rekrut
terende årsklasser, også yngel av viktig større 
konsumfisk som blir beskattet. Variasjonene 
i utbyttet er store og det er vanskelig å 
beregne langtidsutbyttet. 

Tobis 
I de siste år er det stort sett bare danskene 
som ha r tatt tobis(sil.). Fangstene har de siste 
10 år variert fra 100 000 til nesten 400 000 
tonn. Norges fangst er i dag på ca, 30 000 
tonn. Tobisfeltene finnes særlig på grunt vann 
i den sø rlige del av Nordsjøen . Denne fi skear
ten går til sildemel. 

Lodde 
Det er først i de senere år beskatnin g av lodde 

Bestanden av voksen Nordsjøsild (2--8 år) 
el' blill drastisk redusert siden begynnelsen 
ov 1960-årene på Krul1n av det intensejisket. 

3,0 

NORDSJOSILD 

z 
z 
o 
I-

a: 2,0 
UJ 
z 
o 
-' 
-' 
~ 

I 1.0 
o 
z 
« 
l-
l,/') 
UJ 
en 

Ojl.-rr~'-rT,,-rrT,,-rrT,,-rrT~rr~ 
1950 55 60 65 70 75 

ÅR 
73 



har økt. Nesten hele fangsten går til si ldemel. gytefisk. Fisket av denne torsken er nå inter norskekysten. Hovedproblemet nå er at det minke, skyves fisket over på hyse. Dette Kohm 
D et gjennomsnittlige langtidsutbyttet ligger nasjonalt regulert. er ungfisken som blir for sterkt utsatt for forhold gjør at det kan bli aktuelt å sette et sene vest 
trolig rundt l million tonn pr. år. De siste Siste høst og vinter foregikk det harde beskatn ing. internasjonalt tak også på fisket etter hyse. å ret er d 
årene har de totale fa ngstene ligget over dette. drakamper innen North-East Atlantic Fish Som for den norske arktiske torsken, er 

dyp. N 
Loddeårsklassene varierer sterkt fra år til ery Cornmision (NEAF). En totalkvote på reguleringen av fi sket det store problemet Sei sto re be 

år. Mesteparten av lodda dør etter gyting ved 810 000 tonn var det laveste en kunne bli også når det gjelder nordsjøsilda. Havfors Utbyttet av sei fisket i det nordøstlige Atlan kommer
fire års alder og den tiden den er tilgjengelig enige om. Men rundt 550000 (onn hadde kerne gir råd om hvor store totalfangstene terhav økte sterkt i løpet av 1960-årene, men Ved de 
for fiske er derfor kort. Dagens rike årsklas

Havforsker Er/ing Bakken 

bør være. Såer det opp til de forskjellige la nds synes å ha stabilisert seg på rundt 6000()() men fra
regjeringer å vurdere dette. Tendensen harser blir derfor neppe utnyttet fullt ut. Hittil tonn. Den norske andelen av fangsten var i kolmule

har vi vært nesten alene om loddefi sket i vært at kvotene, av hensyn til inntektsnivået 1973 ca. 160000 tonn. Det er med seien som inngår s 
B~rentshavet. Men i senere år har Sovjet økt i de enkelte lands fiskerinæringer er blitt med torsken , forskerne vil gjerne ha beskat strifiskfa 
sin fangstinnsats. større enn det forskerne har a nbefalt. Resul ningen over på eld re årsklasser som helhet. tået. 

tatet er at tlere land i 1975 ikke har greidd å Kolm 
Mer til mat? fiske opp kvoten sin. Lange og brosme. altså for l 
Men hvorfor ikke utnytte mer av de fis kear Med den sta tus sildestammen nå har, Den norske fangsten er nå på ca. 20 000 tonn En god li 
tene som i dag går til sildemel og dyrefOr burde en kanskje gå inn for totalforbud. lange og ID 000 tonn bromse. Man vet li te om ling av fa 
direkte til ma t i en verden med sult og Gytebestanden er så li ten at det er fare for beskatningens virkninger på disse artene, 
proteinmangel ? totalt sammenbrudd i rekrutteringen. Full men de er sannsynligvis ikke utsatt for noen Polartors 

For loddas vedkommende har havforsker stendig fiskeforbud bør vurderes for andre åpenbare trusler. I dag foregår dette fisket Besta nde 
Bakken følgende kommentar: Fangstene er halvdel av 1975. mest med line, men blir det brakt inn ny Ba rentshc 
så store a t vi ikke ville greie å utnytte dem til teknol ogi kan beskatningen øke sterkt. utnyttet. 
mat (l gjennomsnitt ca. 250 kg. lodde pr. Brisling 200000 
innbygger, mens hver nordmann spiser 90 kg. Også for brisling begynner si tuasjonen å bli Pigghå prosent a 
fi sk i løpet av et år). Lodda blir tatt i land i kritisk. D ette gjelder bestanden i Nordsjø Nesten alt som blir tatt opp av denne arten Både t 
løpet av en kort periode (fire måneder), og da området, og ikke langs kysten. Fiske i norske blir eksportert , særlig til Franrike og Italia. kan økes 
er det bare sildemelindustrien som har et kystfarvann cr av gammel dato. Fangstene P igghåen føder levende un ger, 6-7 i gjennom norsk sid 
tilfredsstillende mottakerapparat. I dag går varierer fra år til år. Gjennomsnittet er 12000 snitt pr. år. Rekrutteringen er derfor jevn og torsk , er ' 
praktisk talt a ll lodde til mel og olje, med vært det besle, da ville en fål( mere nesle å r. tonn pr. år. avhengig av bestandens størrelse. Det omfat og langt 
unntak aven liten del hunnloddeog rogn som Alternativet var imidlertid fr itt fiske og da Det nye i situasjonen nå er at norske fi skere tende norske fisket i begynnelsen av 1960-år størrelse (:
går til Japan der den markedsføres som røkt ville en troli g kommet opp i ca. I million tonn har begynt å ta brisling i No rdsjøen , særlig i ene reduser te bestanden betydelig og rekrut utnyttet d 
delikatesse. Det er ingen ting i veien for å "med de konsekvenser det ville hat t. områdene øst fo r Nord-England. Fra og med teringen er dermed mindre i de årene vi nå er 
bruke mer av lodda direkte til menneskema t Det er tlere må ter å legge opp dette fisket i år er del tillatt å levere brisling for fremstil Inne I. Dypvanns! 
også her i landet. på. Det mest forsvarlige er ikke å ta ut mer nå ling av spesialkvaliteter av si ldemel , på grunn I Øst-Atlanteren er det ikke mer å høste av Utnytte1st 

- Kanskje bør vi ikke først og fremst enn at rekrutteringen blir sikret. Havforsker av avtaksvanskene i hermetikkindustrien. denne arten, men i Vest-Atlanteren finnes en blir nå ut f 
diskutere om vi skal lage si ldemel eller ikke; nes synspunkt er klart: Beska tningen må Men på grunn av det omfattende fiske som er uutny ttet bestand. vet. Skole: 
sier havforsker Bakken. Vi bør bli mer opp komme over på de eldre årsklasser. På grunn satt i gang i '\"o rdsjøen, spesielt fra norsk og i Nordves 
tatt av hva sildemelet brukes til- skal det gå av de usikre forhold er det vanskelig å dansk side kan dette bli den neste fiskearten Kolmule langsomt, 
til mennesker eller griser? beregne det gjennomsnittlige langstidsutbyt som rår en knekk. Riktignok er det også Hittil har vi stort sett ta tt for oss tradisjons for fremti, 

tet av skrei , men det vil trolig ligge rundt I forbigående tegn på at bestanden har økt. En rike fiskearter som det har vært drevet fiske Utenfor 
Norsk arktisk torsk (skrei). million tonn. mulig årsak til dette er at ettersom andre arter etter i mange hundre år. Men det er også en surser på ( 
Denne fiskearten har vært grunnlaget for reduseres blir det bedre tilgang på dyreplank del andre arter som blir vurdert som interes kaldt van 
Nord-No rges økonomi og norsk utenriks Årsak ton, særlig raudåte, for brislingen. sante både av forskerne og fiskerne. tenkes at ' 
handel i hundrevis av år. 11974 ble det norske D et er i første rekke det til takende internasjo Bla nt disse nyea rteneer det sær lig kolmule dige forek 
skreikvantum reduser t med 43 prosent i for nale trå lfisket i Baren tshavet som har ført til Hyse som er i ferd med å få innpass, i første på kontier 
hold til 1973. Fangsutbyttet av ungtorsk ble økt beskatning. Etter at fisk et i Nord Totalutbyttet av denne arten har økt sterkt i omgang som industrifisk. Gjennomsnitts være avhe 
derimot økt fra 18 000 tonn ti l 39000 tonn. Atlanteren, utenfor Labrador og New de siste årene, men den norske andelen er lengden på kolmule er på bare 20 cm, men 
Dette illustrer hvordan rekrutteringen til den Foundland, har sviktet , har den internasjo relativt liten. Dette henger sammen med det likevel bør denne arten kunne nyttes til bedre Balanse 
eldre årsk lassen blir ødelagt, det blir ikke nok nale tlå ten trukket mot den nord lige del av som skjer med torsken. Begynner torsken å fOlmål. Som en fe 
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norskekysten. Hovedproblemet nå er at det 
er ungfisken som blir for sterkt utsatt for 

beskatning. 
Som for den norske arktiske torsken, er 

reguleringen av fisket det store problemet 
også når det gjelder nordsjøsilda. Havfors
kerne gir råd om hvor store totalfangstene 
bør være. Så er det opp til de forskjellige lands 
regjeringer å vurdere dette. Tendensen har 
vært at kvotene, av hensyn til inntektsnivået 
i de enkelte lands fiskerinæringer er blitt 
større enn det forskerne har anbefalt. Resul
tatet er at flere land i 1975 ikke har greidd å 

fiske opp kvoten sin. 
Med den status sildestammen nå har, 

burde en kanskje gå inn for tota lforbud. 
Gytebestanden er så liten at det er fare for 
totalt sammenbrudd i rekrutteringen. Full
stendig fiskeforbud bør vurderes for andre 

halvdel av 1975. 

Brisling 
Også for brisling begynner situasjonen å bli 
kritisk . Dette gjelder bestanden i Nordsjø
området, og ikke langs kysten. Fiske i norske 
kystfarvann er av gammel dato. Fangstene 
varierer fra å r til år. Gjennomsnittet er 12 000 

tonn pr. år. 
Det nye i situasjonen nå er at norske fiskere 

har begynt å ta brisling i Nordsjøen , særlig i 
områdene øst for Nord-England. Fra og med 
i år er det tillatt å levere brisling for fremstil
ling av spesialkvaliteter av sildemel, på grunn 
av avtaksvanskene i hermetikkindustrien. 
Men pågrunn av det omfattende fiske som er 
satt i gang i Nordsjøen, spesielt fra norsk og 
dansk side kan dette bli den neste fiskearten 
som får en knekk. Riktignok er det også 
forbigående tegn på at bestanden har økt. En 
mulig årsak til dette er at ettersom andre arter 
reduseres blir det bedre tilgang på dyreplank
ton , særlig raudåte, for brislingen. 

Hyse 
Totalutbyttet av denne arten har økt sterkt i 
de siste årene, men den norske andelen er 
relativt liten. Dette henger sammen med det 
som skjer med torsken. Begynner torsken å 

minke, skyves fisket over på hyse. Dette 
forhold gjør at det kan bli aktuelt å sette et 
internasjonalt tak også på fisket etter hyse. 

Sei 
Utbyttet av seifisket i det nordøstlige Atlan
terhav økte sterkt i løpet av 1960-årene, men 
synes å ha stabilisert seg på rundt 600 000 
tonn. Den norske andelen av fangsten var i 
1973 ca. 160000 tonn. Det er med seien som 
med torsken, forskerne vil gjeme ha beskat
ningen over på eldre årsklasser som helhet. 

Lange og brosme. 
Den norske fangsten er nå på ca. 20000 tonn 
lange og 10 000 tonn bromse. Man vet lite om 
beskatningens virkninger på disse artene, 
men de er sannsynligvis ikke utsatt for noen 
åpenbare trusler. I dag foregår dette fisket 
mest med line, men blir det brakt inn ny 
teknologi kan beska tningen øke sterkt. 

Pigghå 
Nesten alt som blir tatt opp av denne arten 
blir eksportert , særlig til Franrike og Italia. 
Pigghåen føder levende unger, 6-7 i gjennom
snitt pr. år. Rekrutteringen er derfor jevn og 
avhengig av bestandens størrelse. Det omfat
tende norske fisket i begynnelsen av 1960-år
ene reduserte bestanden betydelig og rekrut
teringen er dermed mindre i de årene vi nå er 
inne i. 

I Øst-Atlanteren er det ikke mer å høste av 
denne arten, men i Vest-Atlanteren finnes en 
uutnyttet bestand. 

Kolmule 
Hittil har vi stort sett tatt for oss tradisjons
rike fiskearter somdet har vært drevet fiske 
etter i mange hundre år.Men det er også en 
del andre arter som blir vurdert som interes
sante både av forsk erne og fiskerne. 

Blant disse nye artene er det særlig kolmule 
som er i ferd med å få innpass, i første 
omgang som industrifisk. Gjennomsnitts
lengden på kolmule er på bare 20 cm, men 
likevel bør denne arten kunne nyttes til bedre 
f0\111åL 

Kolmule blir hovedsakelig tatt på gyteplas
sene vest for de britiske øyer i ma rs. Ellers i 
året er den spredt over et vidt område på store 
dyp. Norske forskere har kartlagt de 
store bestandene av kolmule, som trolig 
kommer opp i 10 mill. tonn i Norskehavet. 
Ved de britiske øyer er foretatt prøvefiske, 
men fra nqrsk side er regulær fangst bare etter 
kolmule ennå ikke tatt opp. Men kolmule 
inngår som en viktig del av de norske indu
strifiskfangstene fra Nordsj øen og Mørepla
tået. 

Kolmule likner noe på hvittingen, men er 
altså for liten til å brukes i filetproduksjonen. 
En god utnyttelse vil muligens være fremstil
ling av farse eller fiskepølse . 

Polartorsk 
Bestanden av denne arten i det nordøstlige 
Barentshav er betydelig, og foreløpig lite 
utnyttet. Utbyttet har de senere år vært 
200000 - 300000 tonn. Norge har tatt 5 
prosent av dette , Sovjet resten. 

Både totalfangsten og den norske andelen 
kan økes vesentlig. Årsaken til at det fra 
norsk side ikke har vært satset mer på polar
torsk , er at fangstområdet ligger langt nord 
og langt fra land , og at fiskens beskjedne 
størrelse (20-30 cm) gjør at lite hittil har vært 
utnyttet direkte til menneskeføde. 

Dypvannsfisk 
Utnyttelse avarter som lever på dypt vann 
blir nå utforsket og nye teknikker blir utprø
ve t. Skolest, som er en torskefisk, blir nå tatt 
i Nordvest-Atlanteren. Denne arten vokser 
langsomt, men kan betrak tes som en reserve 
for fremtiden. 

Utenfor vår kyst finnes ikke slike fiskeres
surser på dypt vann, fordi det her er for mye 
kaldt vann fra Norskehavet. Men det kan 
tenkes at en ved linefiske kan finne drivver
dige forekomster av isgalt og isskate. særlig 
på kontientalsokkelskråningen. Innsatsen vil 
være avhengig av prisene. 

Balanse 
Som en forstår av denne oversikten spiller 

redskapstypene en avgjørende rolle nå r fiske
ressursenes fremtid skal vurderes. Det fore
går en utstrakt forskning for å finne fram til 
metoder som gjør at småfisken ikke blir tatt. 
Særlig er det viktig å fi.nne fram til en trå l
type som tar hensyn til dette . 

Det må skapes balanse mellom den biolo
giske produksjon og innhøstingsapparatet. I 
dag spiller lønnsomheten i fisket en avgjør
ende rolle. Men vi er muligens på vei over i en 
periode der dette vil telle mindre. Det sentrale 
må bli hvor mye protein en kan ta opp av 
havet uten å bringe ressursene ut av balanse. 
I denne sammenheng bør det vurderes hvor
dan beskatningen kan bringes over på et 
lavere trinn i næringskjeden. Dette vil øke 
utbyttet. 

En annen fremtidsmulighet er dyrking av 
havet. Ved oppdrett av fisk slik det drives i 
dag ventes det ikke at produksjonen vil øke 
noe avgjørende. Det er mest dyr fisk som blir 
oppalet på denne måten , og den må tilføres 
føde som også representere en ressurs. Det 
mest interessante ligger kanskje i å la fisken 
utnytte havet som beite. Når det gjelder laks 
blir det eksperimentert med dette. 

Politisk oppgave 
Havforskerne kan altså fortelle oss hva som 
vil være mest fornuftig forvaltning av de 
fornybare ressurser som fisken representerer. 
Men det er opp til de politiske myndigheter å 
vurdere forslagene og følge dem opp. 

Ha vforsker Bakken understreker at en 
utvidelse av fi skerigrensen ikke vil være til
strekkelig. Fisken respekterer ingen grenser. 
Derfor er de internasjonale avtaler om kvo
tereguleringer helt avgjørende. Nordsjøsilda 
er et godt eksempel. Den blir født i dansk 
sone, gyter i norsk og spiser i engelske 
fa rvann. 

Et problem er at de ulike land har diverge
rende syn på når de forskjellige fiskearter skal 
taes, noen vil ha små fisk og noen store. 
Tidspunktet for fisket burde også vært regu
lert internasjonalt. Høsten cr den beste inn
høstningstid, også fo r fisk. Det vil imidlertid 
by på store problemer å få alle med på dette. 
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Bjørnen i Hedmark 
I en tidligere artikkel er det gjort rede for de pågående bjørneundersøkelsene i Hedmark , sammen 
med en første vurdering av bjørnens status og utbredelse i grenseområdet. I denne artikkelen vil 
jeg kommentere grensestammens størrelse. Antall bjørn som finnes i området er selvsagt ikke 
sikkert kjent, og mange usikkerheter knyUer seg lil del (mslag som her presenteres. Detforeligger 
også enkelte observasjoner av forplantning, og det synes som slammen nå er inne i en vektsperiode. 
Utviklingstendensen igrensestammen ser de/for ul til å være den samme som i en rekke svenske 
områder hvor bjørnebestanden er i ekspansjon. 

Stammens størrelse. 
Størrelsen på bjørnestammen i Hedmark er et 
meget omdiskutert tema, som i pressedebat
ten til sine tider vært gjenstand for nærmest 
uhemmet gjetning. J aviser og massemedia 
har en faktisk hatt eksempler på at sifre på 
200-300 bjørn, dvs. den samlede svenske 
bjørnebestand, har vært trukket inn i debat
ten om bjørnen i Hedmark. Selv om forhol
dene ikke kan vurderes uavhengig av bjørne
stammen i tilgrensende svenske områder, er 
slike anslag selvsagt helt urealistiske. 

I årene 1972-74, som har vært en periode 
med relativt stor aktivitet av bjørn i Hed
mark, har det blitt påtruffet ihvertfall 8 
bjørner som en regner er forskjellige individer 
fordelt rundt i området. En vil selvfølgelig 
ved tilfeldig observasjon aldri få kontroll med 
alle individene i en bjørnebestand, men la oss 
foreløpig sette en minimumsgrense for stam
men i Hedmark på 8 dyr. Noenlunde sikre 
anslag over nåværende bestand for de aktuel
le delene av Vestre Dalarne foreligger heller 
ikke, men Stig Ekblom (i brev) anslår antallet 
i området Transtrand - Siirna - Idre til 1-2 
dyr, og i søndre Lima - grenseområdene mot 
Viirmland til 1-2 dyr. La oss i vurderingen 
bruke det absolutte minimumsanslag på 2 dyr 
for hele dette området. I nordlige Viirmland 
anslås stammen av N. Yng til 6-8 dyr (Hans 
Nedin i brev), og vi bruker minimumsansla
get på 6 dyr. 

Med et visst forbehold for at en opererer 
med de enkelte områder som isolerte enheter, 
antyder anslagene en minimumsbestand for 

AV IVAR MYSTERUD 

Til bildet ovenfor: Undersøkelsene hittil tyder 
på al utgraving av hi i store maurtuer er en 
vanlig overvintringsmåte for bjørnen i Hed
mark. På bildet el hi/ra Ytre Rendal. 

grensestammen , dvs . den totale bestand i hele 
området Hedmark , Vestre Dalarne og Norra 
Viirmland på J 6 dyr. 

Lett å undervurdere bestanden. 
Mange usikkerheter knytter seg til dette 
anslaget både på norsk side (f.eks. anslag av 
en eventuell bestand nordover i Femunds
trak tene) og i de svenske områder. Ekblom 
understreker spesielt usikkerheten for Vestre 
D alarne, det kan dreie seg om flere dyr i dette 
området. Svært vanskelig er det også å få 
oversikt over individer som kan finnes ut
spredt i de vidstrakte streifsonsene. Usikker
heten ligger altså kun i forhold som kan 
forventes å trekke bestandsanslage t oppover. 

Bjørnen er en dyreart som på tross av sin 
størrelse kan være relativt vanskelig å oppda
ge. Det er derfor lett å undervurdere bestan
den. Dette er et velkjent forhold blant de 
forskere som arbeider med bestands-måling 
av store pattedyr. 

I intervju-materialet opptatt blant lokalbe
folkningen i Hedmark får en det inntrykk at 
spor og sportegn etter bjørn påtreffes oftere 
enn en bestand på 8 dyr skulle tilsi. Dette 
gjelder også sportegn funnet i geografiske 
områder som vanskelig kan settes i forbindel
se med noen av de nevnte 8 dyrene. Den 
samme tendens gjenspeiles i et materiale av 
avisomtaler av bjørnen i Hedmark klippet 
gjennom Norske Argus. Et godt eksempel på 
hvor vanskelig en vurdering av antall dyr er 
har en fra avskytning aven bjørn skutt ved 
noen sauekadavre i Engerdal i 1960. Avskyt
ninger av denne slagbjørnen innvirket over
hodet ikke på tap av sau i de samme områder 
den følgende sesong, antall slåtte sau viste 
tvertimot en økning. 

Den observerte ungeproduksjonen er etter 
forholdene såpass betydelig av den kan tyde 
på at en total bestand på 16 dyr representerer 
en undervurdering av stammen. Jeg vil derfor 
anta a t stammens virkelige størrelse ligger 
over minimumsanslaget og at et realistisk 
anslags område for totalbestanden vil være 
15-25 dyr, men samtidig understreke at dette 
er en foreløpig vurdering. 

Over: O 
skog !XI. 

Bjørnehi 
1969. 
Nede/l/år 
m.o.h. ib 
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Stammens størrelse. 
Størrelsen på bjørnestammen i Hedmark er et 
meget omdiskutert tema, som i pressedebat
ten til sine tider vært gjenstand for nærmest 
uhemmet gjetning. I aviser og massemedia 
har en faktisk hatt eksempler på at sifre på 
200-300 bjørn, dvs. den samlede svenske 
bjørnebestand, har vært trukket inn i debat
ten om bjørnen i Hedmark. Selv om forhol
dene ikke kan vurderes uavhengig av bjørne
stammen i tilgrensende svenske områder, er 
slike anslag selvsagt helt urealistiske. 

I årene 1972-74, som har vært en periode 
med relativt stor aktivitet av bjørn i Hed
mark, har det blitt påtruffet ihvertfall 8 
bjørner som en regner er forskjellige individer 
fordelt rundt i området. En vil selvfølgelig 
ved tilfeldig observasjon aldri få kontroll med 
alle individene i en bjørnebestand, men la oss 
foreløpig sette en minimumsgrense for stam
men i Hedmark på 8 dyr. Noenlunde sikre 
anslag over nåværende bestand for de aktuel
le delene av Vestre Dalarne foreligger heller 
ikke, men Stig Ekblom (i brev) anslår an tallet 
i området Transtrand - Sarna - Idre til 1-2 
dyr, og i søndre Lima - grenseområdene mot 
Varmland til 1-2 dyr. La oss i vurderingen 
bruke det absolutte minimumsanslag på 2 dyr 
for hele dette området. I nordlige Varmland 
anslås stammen av N. Yng til 6-8 dyr (Hans 
Nedin i brev), og vi bruker minimumsansla
get på 6 dyr. 

Med et visst forbehold for at en opererer 
med de enkelte områder som isolerte enheter, 
antyder anslagene en minimumsbestand for 

AV IVAR MYSTERUD 

Til bildet ovenfor: Undersøkelsene hittil tyder 
på at utgraving av hi i store maurtuer er en 
vanlig overvintringsmåte for bjørnen i Hed
mark. På bildet et hi/ra Ytre Rendal. 

grensestaml17en, dvs. den totale bestand i hele 
området Hedmark, Vestre Dalarne og Norra 
Varmland på 16 dyr. 

Lett å undervurdere bestanden. 
Mange usikkerheter knytter seg til dette 
anslaget både på norsk side (f.eks. anslag av 
en eventuell bestand nordover i Femunds
traktene) og i de svenske områder. Ekblom 
understreker spesielt usikkerheten for Vestre 
Dalarne, det kan dreie seg om flere dyr i dette 
området. Svært vanskelig er det også å ra 
oversikt over individer som kan finnes ut
spredt i de vidstrakte streifsonsene. Usikker
heten ligger altså kun i forhold som kan 
forventes å trekke bestandsanslaget oppover. 

Bjørnen er en dyreart som på tross av sin 
størrelse kan være relativt vanskelig å oppda
ge. Det er derfor lett å undervurdere bestan
den. Dette er et velkjent forhold blant de 
forskere som arbeider med bestands-måling 
av store pattedyr. 

I intervju-materialet opptatt blant lokalbe
folkningen i Hedmark rar en det inntrykk at 
spor og sportegn etter bjørn påtreffes oftere 
enn en bestand på 8 dyr skulle tilsi. Dette 
gjelder også sportegn funnet i geografiske 
områder som vanskelig kan settes i forbindel
se med noen av de nevnte 8 dyrene. Den 
samme tendens gjenspeiles i et materiale av 
avisomtaler av bjørnen i Hedmark klippet 
gjennom Norske Argus. Et godt eksempel på 
hvor vanskelig en vurdering av antall dyr er 
har en fra avskytning aven bjørn skutt ved 
noen sauekadavre i Engerdal i 1960. Avskyt
ninger av denne slagbjørnen innvirket over
hodet ikke på tap av sau i de samme områder 
den følgende sesong, antall slåtte sau viste 
tvertimot en økning. 

Den observerte ungeproduksjonen er etter 
forholdene såpass betydelig av den kan tyde 
påaten total bestand pa 16 dyr representerer 
en undervurdering av stammen. Jeg vil derfor 
anta at stammens virkelige størrelse ligger 
over minimumsanslaget og at et realistisk 
anslags område for totalbestanden vil være 
[5-25 dyr, men samtidig understreke at dette 
er en foreløpig vurdering. 

Over: Overvintringsområde for bjørn ilJelI pa nordlige Trysil. Slike områder harjii/<lige 
skog ca. 850 m.O.h. i Bittermarka i Trysil. clalsøkk med rik urtevegelasjon og på halv
Bjørnehi ble oppdaget i åsen i bakgrunnen i tørre områder ojie slor produksjon av skog
1969. maur, en viktig næring for bjørnen. J hak
Nedenfor: Frodig granskog i høydelaget 800 grunnen Slikker et av Trysils mange fjell
111.0.h. iblandet små myrer ( Iil høyre i bildet) partier opp. 
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M ihajlo Mesarvic og Eduard Pestel i Roma vil bryt( 
Stammens forplantning en at stammen ikke har blitt redusert ved klubbens nye viktige rapport «Mankind at neste ålMENNESKETdenne avskytningen. En ser i denne sammen the turning point», som ble framlagt på et somtiln 
Det har blitt påvist av og til i hele perioden heng bort fra muligheten av ulovlig jakt. møte i Berlin 14. oktober 1974. Det var som brudd rr 
etter århundreskiftet at stammen i Hedmark Denne bjørnen er nå aldersbestemt ved Sta VED kjent Romaklubben , med Aurelio Peccei i tid, er tv 
har forplantet seg, men observasjonene er få, tens viltundersøkelser til 3Y2 år, og er altså spissen, som utgav «The limits to growth» i ledes og 
og produksjonen må ha vært liten. Også på resultatet aven tidligere ikke registrert for SKILLEVEIEN 1972. (Endel av modellgrunnlaget for denne bare på
svensk side har en observert binne med unger, plantning i 1969- 70. Dersom en antar at den var igjen boken «World Dynamics» av l.For kultur, t 
således i Vestre Dalarne i førtiårene. Ekblom ikke har vandret inn i Hedmark fra svensk rester som kom i 1971). På norsk kom som et s AV(i brev) kan angi at en bjørn skutt i disse side, hever denne hannbjørnen den observer Romaklubbens første rapport i 1972 under homoge 
områdene i 1947 trolig var en eldre binne. I te ungeproduksjonen opp på 0,9 individ/år. BREDO BERNTSEN ti tellen «Hvor går grensen?» 2) Helle 
Norra Varmalnd er 2 bjørneunger observert Romaklubbens første rapport vakte enorm verdens: 

. i 1948. Binne med I unge ble sett her i 1964, debatt og interesse, og fikk selv de mest brudd p 
og en binne med 2 unger i 1967. Dessuten er Stammen synes å være i vekst. konvensjonelle hoder til å skjønne hvor al før nest, 
en bjørneunge observert i 1968. (Hans Nedin Materialet synes altså klart å antyde at stam vorlig ressurs- og miljøsituasjonen egentlig av fors~ 
i brev). men nå er i vekst. Vi må imidlertid være er. Men den møtte også motkritikk - ikke Men si 

En skal ikke her gå nærmere inn på detaljer forsiktig med å trekke for vidtgående kon V interen 1971-72 med langvarig kulde minst fordi det ble brukt en verdensmodell vil slike 
i omfanget av ungeproduksjonen i det mate klusjoner av observasjoner av unger. Bjør og isnende kald vind over hele øst hvor alle mcnnnesker tilsynelatende er i inn på 
riale som er samlet inn, men se litt på nens sosiologi er fortsatt meget dårlig kjent, luropa, ødela effektivt en tredjedel av Sov samme situasjon. Kritikken var selvsagt be katastrc 
forholdene i den norske delen av området i en vet for lite om hvilke faktorer som regule jets vinterhvete. Overraskende nok overså rettiget - den lutfattige småbonde i Peru eller bare i 
perioden fra 1968-74 hvor undersøkelsen har rer størrelsen av en bjørnebestand. En har byråkratiet situasjonen og arealene for vår sultende slumbeboer i Calcutta, er innlysende globale 
pågått. I denne perioden er det fastslå tt et bl.a. observasjoner fra USA der hannbjørner hvete ble ikke utvidet. Siden det direkte i en helt annen depserat kamp for tilværelsen et slikt 
mindre antall forplantninger i bjørnestam har bitt ihjel unger i et visst stadium av forbruket av hvete pr. person er ganske høyt , enn vanlige ve/fødde mennesker i Oslo eller vil ing,
men i Hedmark. 2 bjørneunger ble sett i østre oppvekstperioden. Sosiale reguleringsmeka ble det derfor nødvendig å skaffe hvete fra forhindBoston.
Trysil i 1972, og binne med I unge sett i nismer av ikke klarlagt natur kan således utlandet. Jjuli 1972 gav USA et lån til Sovjet Den nye rapporten, som altså de to forsk vil ulyk 
Nordre Trysil i 1973. Dessuten har en sett utgjøre feilkilder i vurderingen av hva obser på 750 millioner dollar for kjøp av korn over erne Mesarovic og Pestel har ledet arbeidet global 
binne med 2 unger i Nordre Trysil i 1974. Ut verte små ungereventuelt kan bety for en reell en treårsperiode. Verdien av de matvarene med , er basert på samarbeid med og konsu nom el 
fra den geografiske fordelingen av observa tilvekst. Noe av det samme dårlige grunnlag som ble kjøpt økte raskt - faktisk før de var lentvirksomhet fra seksti vitenskapsmenn. er anal 
sjonene må en anta at det dreier seg om har en i vurderingen av hva ulike former for levert fordi matvareprisene steg over hele De har utarbeidet en mangedimensjonal, udiffer, 
ihvertfall 2 forskjellige binner. Meldingene er menneskelig forstyrrelse evcntuelt kan bety i verden. J USA og Canada steg hveteprisene meget komplisert modell med basis i omtrent pen vi 
godtatt etter personlig henvendelse til dem områder der binner og unger holder til. til det dobbelte. Dette skapte kritikk fordi det 100000 relasjoner som er brukt i en datama helt åp 
som har gjort observasjonen, idet alle rappor Imidlertid peker det generelle inntrykk av store salget var gått over hodet på vanlige skin. Det nye med denne modellen er regio kreftli 
ter om forplantning bli spesielt sjekket. Det ungb.iørners opptreden i området i retning av folk. Viktigere - og enda uheldigere - var det naliseringen. Man har nå delt verden inn i ti telsen 
foreligger observasjoner av binner med unger at stammcn er i en vekstfase. Den arealmessi at monsunen det samme året i India ødela strategregioner slik at man har fått et langt mere 
fra 1974 som ennå ikke er endelig undersøkt, ge ekspansjon i sydlig retning som finner sted innhøstningen som kom etter en tragisk krig. men drealistisk bilde av forskjellene i verdenssam
altsit materiale som kan forventes å heve den inn i det nordlige Varmland f.eks. er enkel fi Ingen land kunne tilby hvete fordi det meste sannhefunnet. Modellen har ti regioner: Nord
observerte ungeproduksjonen ytterligere. forklare dersom en langsom oppformering av verdens overskudd var solgt. I tillegg ble ForAmerika, Vest-Europa, Japan, resten av den 

foregår i mer sentrale deler av bjørneområ Kina og Afrika rammet av tø rke, og mens femtemarkedsøkonomiske verden (d.e . Australia,
det. Om bestandsveksten i tilfelle er en kort Kina søkte å skaffe seg det som var å få av utvikliIsrael, New Zealand, Sør-Afrika , Tasmania 

Observert ungeproduksjon 1968--74 siktig svingning eller del aven mer la ngsiktig matvarer på markedet, sto Afrika foran des og Oseania), Øst-Europa, Latin-Amerika, femti 
I perioden 1968- 74 har en altså foreløpig oppgang, vet en .foreløpig ingenting om. Men perat sult. utvikliNord-Afrika og Midt-Østen, Afrika ellers,
kartlagt en observert ungeproduksjon i Hed dersom det siste skulle vise seg a v,ere tilfellet, I en liknende situasjon endel år før, ble ervirkSør- og Sørøst-Asia og Det planøkonomiske
mark på 5 individer, dvs. en produksjon på vil dette aktualisere spørsmalet om en for nere millioner tonn hvete skipet fra USA for sett påAsia som sees i sammenheng med seks nivåer: 
0,7 individ/å r. En ung hannbjørn ble skutt i valtning av bjørnestammen i Hcdmark, bl.a. å forhindre katastrofe- denne gangen maktet strilanindivid-nivå, gruppe-nivå, demografisk
Engerdal i 1968. Den er altså et resultat aven av hensyn til husdyrnæringen i området. Vi man kun å skaffe to hundre tusen tonn. økerøkonomisk nivå, teknologisk nivå, økologisk
forplantning før undersøkelsene startet, og skal derfor i en tred.ie artikkel se litt på Dette er et av de utallige eksempler på at i misknivå og geofysisk nivå. 
faller utenfor denne vurderingen. En annen slagbjørnskadene og de erfaringer en har i ressurskrisen og økokrisen henger alt sam Mens tesene i «Hvor går grensen?» var at Det so 
ung hannbjørn ble skutt i Trysil i 1973, men dette området når det gjelder bjørnens slag av men på kloden og at alle land er avhengige av verden kan sees som ett system, at systemet ellers 
med den observerte tilveksten samme år vet sau. n hverandre. Eksemplet brukes av forfatterne 
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V interen 1971-72 med langvarig kulde 
og isnende kald vind over hele øst

europa, ødela effektivt en tredjedel av Sov
jets vinterhvete. Overraskende nok overså 
byråkratiet si tuasjonen og area lene for vår
hvete ble ikke utvidet. Siden det direkte 
forbruket av hvete pr. person er ganske høyt , 
ble det derfor nødvendig å skaffe hvete fra 
utlandet. I juli 1972 gav USA et lån til Sovjet 
på 750 millioner dollar for kjøp av korn over 
en treårsperiode. Verdien av de matvarene 
som ble kjøpt økte raskt faktisk før de var 
levert fordi ma tvareprisene steg over hele 
verden. I USA og Canada steg hveteprisene 
til det dobbelte. Dette ska pte kritikk fordi det 
store salget var gått over hodet på vanlige 
folk. Viktigere - og enda uheldigere - var det 
at monsunen det samme året i India ødela 
innhøstningen som kom etter en tragisk krig. 
Ingen land kunne tilby hvete fordi de t meste 
av verdens overskudd var solgt. I tillegg ble 
Kina og Afrika rammet av tørke, og mens 
Kina søkte å skaffe seg det som var å få av 
matvarer på markedet, sto Afrika foran des
perat sult. 

I en liknende situasjon endel år før, ble 
f1ere millioner tonn hvete skipet fra USA for 
å forhindre katastrofe- denne gangen maktet 
man kun å skaffe to hundre tusen tonn. 

Dette er et av de uta ll ige eksempler på at i 
ressurskrisen og økokrisen henger alt sam
m en på kloden og at alle land er avhengige av 
hverandre. Eksemplet brukes av forfa tterne 

Mihajlo Mesarvic og Eduard Peste I i Roma
klubbens nye viktige rapport «Mankind at 
the turning point», som ble framlagt på et 
møte i Berlin 14. oktober 1974. Det var som 
kjent Romaklubben, med Aurelio Peccei i 
spissen, som utgav «The limits to growth» i 
1972. (Endel av modellgrunnlaget for denne 
var igjen boken «World Dynamics» av J.For
rester som kom i 1971). På norsk kom 
Romaklubbens første rapport i 1972 under 
titellen «H vor går grensen?» 

Romak lubbens første rapport vakte enorm 
debatt og interesse, og fikk selv de mest 
konvensjonelle hoder til å skjønne hvor al
vorlig ressurs og miljøsituasjonen egentlig 
er. Men den møtte også motkritikk - ikke 
minst fordi det ble brukt en verdensmodell 
hvor alle mennnesker tilsynelatende er i 
samme situasjon. Kritikken var selvsagt be
rettiget - den lutfattige småbonde i Peru eller 
sultende slumbeboer i Calcutta , er innlysende 
i en helt annen depserat kamp for tilværelsen 
enn vanlige velfødde mennesker i Oslo eller 
Boston. 

Den nye rapporten, som altsa de to lorsk
erne Mesarovic og Pestel har ledet arbeidet 
med , er basert på samarbeid med og konsu
lentvirksomhet fra seksti vitenskapsmenn. 
De har utarbeidet en mangedimensjonal, 
meget komplisert modell med basis i omtrent 
100000 relasjoner som er brukt i en datama
sk in. Det nye med denne modellen er regio
naliseringen. Man har nå delt verden inn i ti 
regioner slik at man har fått et langt mere 
rea list isk bilde avforskjellene i verdenssam
funnet. Modellen har li regioner . Nord
Amerika , Vest-Europa, Japan, resten av den 
markedsøkonomiske verden (d.e. Australia , 
Israel, New Zealand , Sør-Afrika, T asma nia 
og Osean ia), Øst-Europa , Latin-Amerika, 
Nord-Afrika og Midt-Østen , Afrika ellers, 
Sør- og Sørøst-Asia og Det planøkonomiske 
Asia som sees i sammenheng med seks nivåer: 
individ-nivå, gruppe-nivå, demografisk
økonomisk nivå, teknologisk nivå, økologisk 
nivå og geofysisk nivå. 

M ens tesene i «Hvor går grensen?» var at 
verden kan sees som ett system, at systemet 

vil bryte sammen en gang i midten av det 
neste århundre hvis utviklingen fortsetter 
som til nå og at man for å forhindre sammen
brudd må føre utviklingen til likevekt på kort 
tid , er Mesarovics og Peste Is teser noe anner
ledes og mere presiserte: I) Verden kan sees 
bare på grunnlag av eksisterende forskjeller i 
kultur, tradisjon og økonomisk utvikling dvs. 
som et system med samvirkende regioner  et 
homogent syn på systemet fører feil avsted. 
2) Heller enn å bryte sammen som sådant vil 
verdenssystemet få katastrofe og sammen
brudd på regionalt nivå, sannsynligvis lenge 
før neste århundre, men i forskjellige regioner 
av forskjellige grunner og på forskjellig tid. 
Men siden verdens regioner henger sammen, 
vil slike katastrofer på alvorligste måte virke 
inn på hele verden. 3) Løsningen på slike 
katastrofer for verdenssamfunnet er mulig 
bare i global sammenheng og ved høvelige 
globale aksjoner. Om ikke en ramme for 
et slik t felles handlingsprogram blir utviklet 
vil ingen av regionene være i stand til å 
forhindre konsekvensene. For hver region 
vil ulykken komme i tidens fylde. 4) En slik 
global løsning kan gjennomføres bare gjen
nom en balansert, differensiert vekst som 
er analog med organisk vekst, og ikke ved 
udifferensiert vekst av den uhemmede ty
pen vi har opplevd de senere årene. Det er 
helt å penbart at denne siste form for vekst er 
kreftliknende og vil ('nde som fatal. 5) Utset
telsen med ~I h\~:' "pp til en slik global 
strategi er ikke h" I L skadelig og kostbar, 
men dødelig. Det er i denne forstand vi i 
sannh et trenger en plan for å overleve. 

Forskningsprosessen som har ført til de 
fem tesene har bestått i bl.a. å lage forskjelli ge 
utviklingsmønstre (scenarios) som går over 
femti å r ( 1975-2025) og hvor premissene for 
utviklingen va ri eres innenfor det man mener 
er virkelighetens verden. Forskerne har f. eks. 
sett på hvordan gapet mellom de rike indu
strilandene og utviklingslandene minsker og 
øker ettersom henholdsvis massiv økono
misk hjelp gis og hjelpen stort sett uteblir. 
Det som mest inngående har vært studer t er 
ellers befolkningsutviklingen, utviklingen av 

ma tvareproduksjonen og oljeproduksjonen. 
Åpenbart synes det å være at befolknings
veksten har løpt fullstendig løpsk - jo lenger 
en venter med å stoppe befolkningsveksten, 
jo verre blir konsekvensene. Matvaresitua
sjonen vil også etter verdensmodellen bli 
desperat. Slik i tillegg med energien - løs
nin gen det pekes på her er fortsatt, men 
moderat, bruk av olje, gass og kull i det korte 
løp - i det lange løp må det satses på 
solenergi. Satsing på alomenergi las det be
stemt og meget kraftig avstandji'a - ikke minst 
p .g.a. de uoverskuelige avfallsproblemene. 

Det som er klart, hevdes det, er at krisene 
ikke er midlertidige, at krisene bare kan løses 
internasjona lt med opphevelse av ulikheten 
mellom de rike og fattige regioner, at løsnin
gene ikke kan finnes bare med tradisjonelle 
økonom iske midler, og at der er mulig å løse 
disse krisene gjennom samarbeid mellom 
land og regioner. Våre verste fiender er 
korlsiktige løsninger og snever nasjonalisme. 

Ba re ved at menneskene oppfatter seg som 
medlemmer av et verdenssamfunn, ved at en 
ny etikk utvikles som sier nei til ressurssløse
riet og ja til bevaring av ressursene, ved at en 
ho ldning til na turen må utvikles mot har
moni mer enn erobring, og ved at det utvikles 
en identifikasjon med framtidige generasjo
ner, har menneskeheten mulighet for å over
leve. Hvis ikke er mennesket dømt til under
gang. 

Slik ta ler de lærde forskere og kloke hu
manister til oss og advarer oss på et tidspunkt 
da utplyndringen av fattigfolk verden over er 
verre enn noen gang og våpenproduksjonen 
setter nye rekorder. Nytter det? 
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den munner ut i er imidlerlid fidlstendig i underslZETTSYNPÅ uoverenstemmelse med det grunnlagsmale med ko 
riale den baserer seg på. bekreft(HARDANGER - NNV tilbakeviser på det sterkeste hoved utbyggi 
styrets påstand om at utbyggingen bare vil for hele 
berøre et lile utkan/omnlde. Det område - Konsesj.VIDDA som berøres er uerstattelig for Viddas ging km 
helhet og rommer helt spesielle vernever samfunl 
dier. kraft p~ 

En uttalelse fra - Veibygging kanaliserer uønsket trafikk og dette er 
virksomhet inn mot de sentrale og vitale Busken Norges Naturvernforbund 
deler av Vidda. for. 

- Utbygging vi l få alvorlige eller katastrofale - En utby 
følger for vi llreinstammen på hele Vidda. primæn 

- Praktisk ta lt alle uttalelser går sterkt i mot Vidda s 
utbygging. Ullensvang kommune, som står råder gt 
splittet, har ikke uttalt seg. Selv Vassdrags ning på 
direktøren går mot det alternativ som Ho gens ka 

H 
Foto: Fred Friberf!,. vedstyret i NVE anbefaler. store de 

- Det var det minst skadelige «overførings fisket. 
e le Hardangervidda og de verdier dette - Den negative påvirkning skjer hurtig, det _. Motorisert ferdse l gir meget store skade alternativ», som et mindretall i Sperstadut redusert 
~ellområdet rommer må vurderes haster derfor med å få satt planen iverk. virkninger på Vidda. Det haster med tiltak valget anbefalte utredet ved konsesjonsbe går tapt 

under ett, hevder Norges Naturvernforbund Tilpassing kan skje på grunnlag av erfa som begrenser slik ferdsel til hva som er handling, noe Stortinget sluttet seg til. - Anlegg 
i en uttalelse som ble avgitt i mars, og som ring. Flertallsforslaget om den største av strengt nødvendig. Veier som fører innover Ikke-utbyggingsalternat ivet er ikke utredet går tap 
omfatter den utredningen som er avgitt av det grensn ing av nasjonalparken legges til Vidda må stenges for almen ferdsel med av NVE, men dets verdier og fordeler Trafikk 
offentlig oppnevnte «Hardangervidda utval motorkjøretøy.grunn. fremgår klart av Hardangerviddautvalgets te områ 
get», og dessuten de to konsesjonssøknadene - Overføring av eiendomsrett er et politisk Forvaltningsordningen må utprøves og til  innstilling. være ve 
om utbygging av Veig og Dagalifa ll ene. Etter spørsmål som NNV ikke tar stilling til. Det passes etterhvert som en får erfaring, Sa - Det ka 
forbundets oppfatning må planer om ytterli er bare begrensede inngrep i bruksretten til kene må forvaltes og løses på det plan de Om konsesjonssak DAGALI-FALLENE. Tinnhø 
gere vannkraftutbygging på Hardangervidda felles beste som planen innebærer. Hen hører hjemme. Det må føres løpende streng - Konsesjonsøknaden gir el u/idlstendig og kunstig 
inngå i en samlet vurdering og legges fram for synsfullhet må utvises og inntektstap kom kontroll med at regler blir ha ndhevet og at ensidig sammendrag av det materiale den keføres 
Stortinget som en sak. Nedenfor følger en penseres. Gjennom/øring av planen må ikke hele Vidda herunder ses under ett. I viktige bygger på. Samlet vurdering av skade/ nasjona 
oppsummering av de synspunktene forbun gjøres avhengig av spørsmålet om eiendoms interessekonflikter sikres upartisk saksbe ulemper er ikke fremlagt. Innvirkning på for skae 
det har lagt fram i si nuttaleise. ove/føring. handling gjennom en effektiv ankerett. hele Hardangervidda er ikke berørt og 

- Planen forutsettes å komme i liten konflikt Hardangerviddautva lgets innstilling ikke Omavve~ 
Om «Bruken av Hardangervidda.» med utøvelse av primærnæring. Det må nevnt. dangerv 
- «Hardangerviddautvalget» har lagt frem et være et siktemål å styrke livsgrunnlaget i Om konsesjonssak VElG. - Enkelte viktige undersøkelser er ennå ikke - Skadevi 

solid og meget omfattende grunnlagsmate bygdene opp mot vidda. Arbeide med - NNV har tidligere gått sterkt imot utbyg avslullet eller foretatt. Det viktigste er keit ut 
riale i de omfattende publikasjonene «Bru tiltak, med dette for øye, må fortsette. Det ging av Veig-vassdraget. virkningene for villreinstammen og konse samt d 
ken av Hardangervidda» og «Hardanger bør opprettes et spesielt støttefond. - Den samlede dokumentasjon i NVE's ekspe kvensene for hele Numedalslågen. NIVA føre hel 
vidda - Natur-Kulturhistoriesamfunns - Vannkraftutbygging vil bl.a. gjennom en disjon av 18/21975 gir etfullstendig bilde av ' etterlyser bruksplan for helle vassdraget, utredet 
liv». Det har stor egenverdi og bør viderefø skadelig innvirkning påjakt og fiske, ha en saken. De helt spesielt store verneverdier konsekvensene av reguleringene kan bli me Spersta 
res og holdes ajour. uakseptabel negativ innvirkning på næ området representerer, og som vil gå tapt get alvorlige. NNV forlanger at disse spørs get og ( 

- Den plan forbruk og vern mot vidda som ringsgrunnlag og trivsel rundt hele Vidda. ved utbygging, er grundig og ugjendrivelig mål klarlegges før søknaden behandles. ikkemul
utvalget har fremlagt er realistisk og god. Hvor sterk innvirkningen på villreinstam dokumentert, bl.a. av Hardangerviddaut " 

- Områdets spesielt store og uerstattelige ner so 
NNV gir i hovedtrekk sin fulle tilslutning til men vil bli, kan ikke sies på forhånd, den valget og i uttalelser fra en rekke faginstan verneverdier, herunder som næringsgrunn - Unders 
deforsfag og lilrådinger som utvalget konk kan bli katastrofal. Det kan ikke aksepte ser. lag, er ut/ø/·lig omtalt og dokumentert av gere m 
luderer med. teres at vi llreinen erstattes med tamrein. - Hovedstyrets vurdering og den konklusjon Hardangerviddoutvalget. De omfattende utbyggi 

80 



den munner ul i er imidlertid fitflstendig i undersøkelser som er utfør t i forbindelse må gjennomføres før denne sak kan be

uoverenstemmelse med det grunnlagsmate med konsesjonssøknaden kompletterer og handles. 

riale den baserer seg på. bekrefter dette. Disse verdier vil gå tapt ved - Stortinget bestemte konsesjonsbehandling 


- NNV tilbakeviser på det sterkeste hoved utbygging og dette vil gi skadevirkninger for å få de to utbyggingsprosjekter fullt 
styrets påsland 0/11 at utbyggingen bare vil for hele Vidda. utredet uten at man derved på noen måte 
berøre et lite utkantområde. Det område - Konsesjonssøkerens begrunnelse for utbyg tok stilling til utbygging. For Veig var 
som berøres er uersta ttelig for Viddas ging kan ikke aksepteres. D et må være en grunnlaget fo r denne beslutning det såkalte 
helhet og rommer helt spesie lle vernever samfunnssak å sørge for distribusjon av oveljøringsaltemativ. For Dagali:fallene 
dier. kraft på landsbasis etter felles ta riffer. At var forutsetningen al Halne-Heinmagasinet 

- Veibygging kanaliserer uøn sket trafi kk og dette er siste vassdrag som kan utbygges i ikke kom på tale. Konsesjonssøknadene el' 
virksomhet inn mot de sentrale og vita le Buskerud må tale mot utbyggi ng, - ikke ikke i samsvar med delle. 
deler av Vidda. for. Det er dokumentert at de to utbyggings

- U tbygging vil få alvorlige eller ka tastrofale - En utbygging vil få stor skadevirkning for områder rom mer svære verneverdier - de 
følger for villreinstammen på hele Vidda. primærnæringen i de berørte bygder og for største på hele Vidda . Disse verneverdier 

- Prak tisk talt alle utta lelser går sterkt i mot Vidda som helhet. Svære og rike bei teom vil gå tapt ved utbygging. Områdene er 
utbyggi ng. Ullensvang kommune, som står råder går tapt som matreserve, skadevirk uerstattelige og utbygging vil eventuelt føre 
splittet, har ikke utta lt seg. Selv Vassdrags ning på villreinstammen blir stor, - muli til store skadevirkninger på hele Hardan
direktøren går mot det al!ernativ som Ho gens katastrofal. Røya vil bli spredd over gervidda. På grunn av utviklingen vil disse 
vedstyret i NVE anhefaler. store deler av Vidda - dette vil ødelegge verdier øke for hvert år som går. I perspek

- Det var det minst skadelige «overførings fi sket. Rypebestanden på hele Vidda vil bli tiv er de uendelig store. 
rtig, det - Motorisert ferdsel gir meget store skade a lternativ», som et mindretall i Sperstadut redusert fordi spesielt viktige rypebiotoper - D et er dokumentert på en ugjendrivelig 
:n iverk. virkninger på Vidda . Det haster med tiltak valget an befalte utredet ved konsesjonsbe går tapt. måte at ulemper og skadevirkninger er så 
av erfa som begrenser slik ferdsel til hva som er handling, noe Stortinget sluttet seg til. - Anleggsveier vil føre til a t større områder store at de må betegnes som helt uansvarlige. 
rsle av strengt nødvendig. Veier som fører innover Ikke-utbyggi ngsalternativet er ikke utredet går tapt for Harda ngervidda som helhet. Selv de utbyggingsalternativer som pre

.gges til Vidda må stenges for almen ferdsel med av NVE, men dets verdier og fordeler Trafikken kanaliseres mot de indre uberør sumptivt gir de minste skadevirkninger, 
motorkjøretøy. fremgår klart av Hardangerviddautvalgets te områder. Det er ikke NVE's oppgave å alle forhold tatt i betraktning (Veig overfø


politisk Forvaltningsordningen må utprøves og til innstilling. være vei bygger. ringsalternativ og Dagali-fallene prosjekt 

> til. Det passes etterhvert som en får erfaring, Sa - Det kan ikke akspeteres a t va nnet fra O .- Ossjøen), gir både hver for seg og 

etten til kene må forva ltes og løses på det plan de Om konsesjonssak DAGALI-FALLENE. Tinnhølen og Viersla fortsa tt skal gå i tilsammen helt uakseptable skadevirknin


:r. Hen hører hjemme. Det må føres løpende streng - Konsesjonsøknaden gir et u/itflstendig og kunstig løp mot øst. Van net m å nå tilba  ger. 
ap kom kontroll med at regler blir håndhevet og at ensidig sammendrag av det materiale den keføres i sitt nat urlige lø p av hensyn til - De kraftmengder som forutsettes frem
må ikke hele Vidda herunder ses under ett. l viktige bygger på. Samlet vurdering av skade/ nasjo nalparken og som en kompensasjon skaffet ved utbyggingene kan fremstilles 
endoms- interessekonflikter sikres upartisk saksbe ulemper er ikke fremlagt. Innvirkning på for skadevirkningene fra Eidf}ord-Nord. like hurtig ved bruk av naturgass. Hva som 

handling gjennom en effektiv ankerett. hele Hardangervidda er ikke berørt og er mest økonomisk kan ikke fastslås idag. 
konflikt Hardangerviddautvalgets innstilling ikke Om avveining om vannkraftutbygging på Har Regner en med alle de umålbare verdier 
Det må nevnt. dangervidda som ville gå tapt ved utbyggi ng, vil under 
nlaget i Om konsesjonssak VElG. - Enkelte viktige undersøkelser er ennå ikke - Skadevirkninger og ulemper ved hver en enhver omstendighet regnestykket slå ut til 
je med - NNV har tidligere gåt t sterkt imot utbyg avslul/el eller fo retatt. Det viktigste er kelt utbyggings forskjellige alternativer fordel for gass. 
:tte. D et ging av Veig-vassdraget. virkningene for villreinstammen og konse samt de totale skadevirkninger de vil på Den hovedkonklusjon som må trekkes er 

- Den samlede dokumentasjon i NVE's ekspe kvensene for hele Numedalslågen. NIVA føre hele Hardangervidda er særdeles godt at de prosjek terte vannkraftutbygginger er helt 
nom en disjonav 18/2 1975 gir etfullstendig bilde av el/erlyser bruksp/an for helle vassdraget, utredet og gjensidig bekreftet gjennom uforsvarlige idet ulemper og skadevirkninger 
:e, ha en saken. De helt spesielt store verneverdier konsekvensene av reguleringene kan bli me Sperstadutvalget, Hardangerviddautval er overveldende store i forhold li! den nylle 
på næ- området representerer , og som vil gå tapt get alvorlige. NNV forlanger at disse spørs get og de to konsesjonssøknader. Det er utbyggingen kan gi. «Hardal1gerviddaut val

Vidda. ved utbygging, er grundig og ugjendrivelig :I mål klarlegges før søknaden behandles. ikke mulig å komme utenom de konklusjo gets» ikke-utbyggingsalternativ utpeker seg 
instam dokumentert, bl.a. av Hardangerviddaut - Områdets spesielt store og uerstattelige ner som kan trekkes på dette grunnlag. som 1'11 selvfølge . 
nd , den valget og i uttalelser fra en rekke faginstan verneverdier, herunder som næringsgrunn  Undersøkelser som kan føre til a t ytterli Intervjuundersøkelser har vist at mer enn 
.ksepte ser. lag, el' utførlig omtalt og dokumentert av gere meget a lvorlige skadevirkninger ved 80% av den norske befolkning står bak oss i 
lrein. - Hovedstyrets vurdering og den konklusjon Hardangerviddautva(f!,e t. De omfattende utbygging av Dagali-fallene blir bekreftet, dette syn. a 
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Vei og vekst eller Presterødkilen? 
AV BJARKE ANDERSON 

P c\ møte 12. mars iår vedtok Tønsberg 
bystyre forslaget om omkjøringsvei gjen

nom Presterødkilen fuglereserval. Veien er et 
ledd i norsk veiplan Il, og den valgte traseen 
ble foretrukket fremfor en annen som ville 
gått LItenom reservatet. Det er nå opp til 
departementet om de vil godkjenne eller 
forhindre utbygging av veien. 

Presterødkilen fuglereservat ble fredet ved 
kongelig resolusjon 4. juli 1969. Naturvern
forkjempere hadde da hatt en intens kamp 
med tiden. Både Tønsberg og Sem kommu
ner, som har hver sin halvdel av Presterødki
len, hadde anlegg i gang i våtmarksområdet. 
Sem kommune hadde anlagt søppelfylling 
som etterhvert ble av betydelig omfang. 
Tønsberg kommune hadde fylt ut og bygget 
industri i den indre delen av kilen , der. 

hundreder av vadefugler tidligere hadde bei
temark ved høyvann. 

Så sent som 1969 ble det også på østsiden 
av kilen bygget to industrier, Jarlsberg Mine
ralvann AlS og Spærens Laboratorier. Disse 
to tomtene reduserte her reservatet til en smal 
takrørstripe mot vannet. ,. 

Arronderingen av reservatet ble på alle 
måter et kompromiss. Foruten industriarea
lene og søppelfyllingen , ble en del holdt 
utenom for ny fylkesvei, og den ytre del av 
Presterødkilen på Tønsbergs side, Trelle
borgodden, ble sammen med de tilliggende 
arealer satt av til utvidelser av havnen. 

En uheldig side ved resolusjonen var en 
passus som ble tatt med: «...de nøyaktige 
grenser fastsettes etter nærmere forhandlin
ger. ..» Det har vist seg at dette har fått større 

Bildet øverst: Veitrase alternativ I er beregnet 
å ligge med senter omtrent der oppfyllingen 
slulIer. Man ser hvor smalt reservatet er 
på denne strekningen. Under: Gravaml, ;Clst 
gjest i Presterødkilen. Motstående side: Karl
skissen viser de to alternative veitraseene. 
De skraverte områdene viser arealer SO/11 

reservatet beskjæres med i tillegg til selve 
veien. 

konsekvenser enn det man måtte ha forestilt 
seg når formuleringen ble satt opp. 

Ved en forhandling om erstatning overfor 
en av grunneierne i området, ble det fra 
departementets side foreslått å flytte reservat
grensen noe ut mot sjøen ved denne tomten. 
Dette må bygningssjefen i Tønsberg ha opp
fattet på sin spesielle måte, for i et brev til 
rådmannen i januar 1972 skriver han: 

«J følge opplegget fra departemnentet som 
jo virker lite idealistisk i forhold til tidligere 
holdninger derifra, skulle det ikke være noe i 
vegen for å tøye reservatgrensene noe.» 

Det bygningssjefen har i tankene er arbei
det med norsk veiplan Il, og mulighetene for 
å la en av gjennomfartsveiene gå inn i 
reservatet. Det skal her bemerkes at denne 
veitraseen ikke var ny. Planen forelå før 
fredningen av Presterødkilen var et faktum , 
men traseen ble da avvist av departementet. 
Men bygningssjefen mente man burde kunne 
prøve seg på ny. 

Det som er forbausende er at departemen
tet ikke uten videre avviste planen også denne 
gangen. De lot imidlertid avgjørelsen bero, 
og forutsatte at det skulle undersøkes nær
mere om forholdene ved de forskjellige tra
seene. 

Trase alternativ J blir foretrukket av veisje
fen og veiplanutvalget. Reservatutvalget og 

forskjelli 
nativ Il, 
deise av 
bebyggel 
teres og 
bemerke. 
hastighe 

Dette 
keI. De 
vidtrekk 
her kan 

l sin 
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Bildet øverst: Veitrase alternativ I er beregnet 
å ligge med senter omtrent der oppfyllingen 
slutler. M an ser hvor smalt reservatet er 
på denne strekningen. Under: Gravand, jast 
gjest i Presterødkilen . Motstående side: Kart
skissen viser de 10 alternative veitraseene. 
De skra verle områdene viser arealer SO/11 

reservatet beskjæres med i tillegg til selve 
veien. 

konsekvenser enn det man måtte ha forestilt 
seg når fonTIuleringen ble satt opp. 

Ved en forhandling om ersta tning overfor 
en av grunneierne i området, ble det fra 
departementets side foreslått å flytte reservat
grensen noe ut mot sjøen ved denne tomten . 
Dette må bygningssjefen i Tønsberg ha opp
fattet på sin spesielle måte, for i et brev til 
rådma nnen i jan uar 1972 skriver han : 

«I følge opplegget fra departemnentet som 
jo virker lite idealistisk i forhold til tidligere 
holdninger deri fra, skulle det ikke være noe i 
vegen for å tøye reservatgrensene noe.» 

D et bygningssjefen har i tankene er a rbei
det med norsk vei plan 11 , og mulighetene for 
å la en av gjennomfa rtsveiene gå inn i 
reservate t. Det skal her bemerkes at denne 
veitraseen ikke va r ny. Planen forelå før 
fredningen av Presterødkilen var et faktum, 
men traseen ble da avvist av departementet. 
Men bygningssjefen mente man burde kunne 
prøve seg på ny. 

Det som er forbausende er at departemen
tet ikke uten videre avviste planen også denne 
gangen . De lo t imidlertid avgj ørelsen bero, 
og forutsatte at det skulle undersøkes nær
mere om forhold ene ved de forskjellige tra
seene. 

Trase alternativ 1 blir foretrukket av veisje
fen og veiplanutvalget. Reservatu tva lget og 

forskjellige naturverninstanser mener a lter
nativ Il, som skåner reserva tet, ved opparbei
delse aven voll mot den innenforliggende 
bebyggelsen støymessig set t vil kunne aksep
teres og dem1ed er å foretrekke. D et skal også 
bemerkes at støyen er avhengig av bilenes 
hastighet på veien. 

Dette er i korthet slik saken står i øyeblik
ket. Det er en spesiell sa k som kan ha 
vidtrekkende følger i og med at avgjørelsen 
her kan danne presedens. 

I sin klage sk river Norsk Ornitologisk 
Forening: 

«Foreningen vil samtidig rette sterk kritikk 
mot Tønsbergs planleggingsetater for at del 
i det hele tatt foregå r planlegging for områder 
som allerede er utlagt til reservat». 

I beha ndlingen av bys tyresaken hevdes det 
at Ornitologisk Forening ikke har oppfattet 
den demokratiske prosessen i planleggingsar
be idet. Det er like fullt kritikkverdig å drive 
planleggi ng innenfor et reservat. Bygnings- · 
sjefen prøver å dek ke over dette ved sit! 
kjente utsagn: «I valg av trace må man enten 
bygge på hensynstagen til mennesker eller 
fugler.» 

Man sitter unektelig igjen med fø lelsen av 
a t det er en helt annen hensynstagen som 
styrer det hele, nemlig hva som er billigst i 
kroner og ø re. 

o~-1dt::::r:: 
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Anderdalen nasjonalpark 
utvidet 
Ved kongelig resolusjon 21. februar i år ble 
Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy kommu
ne, Senja i Troms, utvidet med IS kvadratki
IQmeter. Nasjonalpa rkens totalareal er der
1l1ed kommet opp i 68 kvadratkilometer. 
Utvidelsen gjelder områder sør for den opp
rinne lige nasjonalparken, på begge s ider av 
Ånderelva. 

Natu rreservat 
på Ringerike 
Lamyra i Ringerike kommune, Buskerud , ble 
fredet som naturreservat ved kongelig resolu
sjon 2 J. mars i år. Myra er en gjengrodd 
meander (elevbuktning) med en vegetasjo n 
som er karakteristisk for kalkmyrer på øst
landet, og med enkelte arter av stor plante
geografisk interesse. Det fredede areal er på 
omkring 340 dekar. 

Fredning 
av store rovdyr 
Nye forskrifter om frednin g av bj ørn , ulv og 
jerv ble fastsatt ved kongelig resolusjon 28. 
februar i årJerv er etter dette fredet hele å ret 
i Sør- Norge, til og med Sør-Trøndelag, og i 
tiden I. mars--31. mai i de fire nordligste 
fylkene. Bjørn og ulv er totalfredet i hele 
landet. I forskriftene heter det at bjørn, ulv 
eller jerv kan felles om det anses nødvendig 
«for å fjern e en aktuell og betydelig fa re for 
skade på person». D et samme gjelder «under 
angrep på bufe ell er tamrein». 
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Flere og flere har gjenoppdaget naturens 
ville matvekster. Men ikke alle vet å 
nyttiggjøre seg disse. Randi Bojer Godal 
vet hvordan, og har sendt oss opp
skrifter på ne.l'le.l'uppe og bjørk og brisk€'
drikk. 

Neslesuppe : 
Nesle bør plukkes i mai/juni mens den 
ennå er ung og sprø. Den er rik på 
mineraler og er sterkt jernholdig (7 %). 
Best er det å plukke mye så en har for 
resten av året. Vask deretter «fangsten» 
godt, forvell og mal på kvern. Resultatet 
helles på kartonger og settes i fryseren. 
Lag jevning i gryte, spe med buljong 
(kraft eller pulver). Ha i en passelig por
sjon av nesle til tykk suppe. Stekte 
poteter og hardkokt egg i suppa gir 
fullverdig kost tilliten og stor. 

Bjørk og briskedrikk : 
Lauv av bjørk langt fra alfarveg og unge 
briskeknupper plukkes og rispes nå ijuni. 
Legges i fryseren. Lag denne drikken 
når du ønsker det: 
3 kg bjørkelauv 
I kg briskeknopp 
100 gr. sukker 
Ha dette i en stor kjele. Slå over kokende 
vann til det står i høyde med lauvet. 
La det stå til det er avkjølet. Sil lågen 
fint fra. Kok den opp med 100 gr. brunt 
sukker pr. kg. væske. Ha lågen varm på 
rene varme flasker eller hermetiske glass. 
Eller fyll den kald i gamle melkekartonger 
og sett den i fryseren. Det er det beste. 
Vi tilsetter passende mengde presset 
sitron og vann når drikken skal på bordet. 
Lykke til - drikken smaker av natur! 

FRILUFTSLIV 

AV 
NILS F AARLUND 

F riluftsJiv er en betegnelse som stadig 
gjentas oftere i forbindelse med skole .. 

samfunnstyreog samfunnsplanlegn ing. Fra å 
være en «pri vat sak» drevet mer eller mindre 
reflektert ut fra en solid, norsk tradisj on (kfr. 
bl. a. Fridtjo f N ansens skrifter og eksempel), 
er friluftsliv idag blitt en sak for det offentlige. 
I Langtid sprogrammet 1974 - 771St. meld 71 
for 1972 - 73 heter det således i Spesialana
lyse nr. 6/Friluftsliv: « ... en anser verdien 
av friluftsliv så stor a t det er blitt en naturlig 
oppgave for det offent lige å bevare og bedre 
de fysiske muligheter fo r frilufts liv». 

Hvorfor denne plutselig interesse for fr i
luftsliv? Jo, fordi «en stadig ø kende del av 
befolkningen lever et liv som i stor ut
strekning preges av fysisk og psykisk stress, 
støy og forurensning» og fordi naturen 
i stigende utstrekning tas i bruk til for
mål som viderefører denne utviklingen». 
Hovedstadsbasert ekspertise (Finans og 
Miljøverndepartementet, Statistisk Sentral
byrå og Norsk Institutt for By- og Regio n
forskning) går inn for en slik løsning : «Fri
luftslivet alene kan ikke oppheve de uheldige 
sider ved det moderne levesettet, men en an
ser verdien av friluftsliv for så stor a t det er 
blitt en naturlig oppgave ...» 

Er det en «na turlig» oppgave å sette inn 
friluftsliv til å avdempe entydige varsel om at 
vår livsform - vår kultur er syk? l samme 
Stortingsmelding kan vi under avsnitt 22.2.1 , 
s. 392 lese følgende avslørende konklusjon 
om helsestell: «Det sykdomsbilde vi står 
overfor, er under betydelig endring. Infek
sjonssykdommene er - med få unntak - på 

rask retur , mens andre helseproblemer gjør 
seg stadig sterkere gjeldende. Dette er syk
domsgrupper som for en stor del ha r sin rot 
i den alminnelig samfunnsutvikling, i sosial 
mistilpasning, i vår li vsform, i heIseødeleg
gende vaner.» 

Spesialanalyser om friluftsliv er utarbeidet 
«For å få stø rre klarhet i målsettingen for den 
offentli g frilufLspolitikken og å klarlegge de 
mulige retningslinjer for å fremme disse mål
settinger .. » Her må vi med rette sette et 
spørsmå lstegn ved den ekspertise som er 
konsultert for å klarlegge hva som er en 
«naturlig» måte å oppheve de uheldige sider 
ved det moderne levesettet» på. Når økono
mer, statistikere og andre spesialister forord
ner «fys isk aktivitet, miljøbytte og naturopp
levelse» i «fritiden» er dette ikke annet enn 
globoid til en kreftsyk. Eksper tisen i «sosial
sektoren» har jo allerede stilt diagnosen: 
« . .. den a lminnelige samfunn sutvikling, 
sosial mistilpasn ing, vilr livsform». H er 
trengs livsformer som ikke fører til kreft. 

Hvis analytikerne bak spesialanalysen om 
friluftsliv hadde gått utenom de økonomiske 
si rkler om tilbud/etterspørsel av knappe 
goder, ville de i et kortfattet studium av 
friluftslivets historie i vårt eget land straks 
funnet tråden. 1 Fridtjof Nansens dagbøker 
finner vi slike refleksjoner: «Hvor skal dette 
ende? Uten ro til smelting av de nye inntrykk, 
til selvfordypning, kan vel intet menneske 
utvikle seg. M en når kommer roen til det i 
det moderne samfunn?» Og han fortsetter: 
«I dette larmende samfunn blir ungdommen 
mer og mindre virvlet med i fornøyelses

syken ; de glir avsted på gledenes og nyde/se
nes glitrende bølger og får aldri tid til å 
dukke under den glinsende flate, ikke tid til å 
finne seg selv, sin egen personlighet. Om 
na turen som «avstressings- og TRIM-rom» 
trekker Nansen følgende konklusjon : «Det 

som skt 
friluftsli 
selskap' 
det ikh 
for dissl 
Opp~ 
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her i landet har heller ikke funnet det relevant 
å studere den aktive, friluftslivspedagogiske SLIV praksis i Norge. På dette feltet har det de 
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rask retur, mens andre helseproblemer gjør 
seg stadig sterkere gjeldende. Dette er syk
domsgrupper som for en stor del har sin rot 
i den a lminnelig samfunnsutvik ling, i sosial 
mistilpasning, i vår li vsform , i heIseødeleg
gende vaner.» 

Spesialanalyser om friluftsliv er utarbeidet 
«For å få større klarhet i målsettingen for den 
offentlig friluftspolitikken og å klarlegge de 
mulige retningslinjer for å fremme disse mål
settinger .. » Her må vi med rette seite et 
spørsmålstegn ved den ekspertise som er 
konsultert for å klarlegge hva som er en 
«naturlig) måte å oppheve de uheldige sider 
ved det moderne levesettet» på . Når økono
mer, statis tikere og and re spesia lister forord
ner «fysisk aktivitet, miljøbytte og naturopp
levelse» i «fritiden» er dette ikke annet enn 
globoid til en kreftsyk. Ekspertisen i «sosial
sektoren» har jo allerede stil t diagnosen: 
« ... den alminnelige samfunnsutvikling, 
sosia l mistilpasning, var livsform». Her 
trengs livsformer som ikke fører til kreft. 

Hvis analytikerne bak spesialanalysen om 
friluftsliv hadde gått utenom de økonom iske 
sirkler om tilbud/etterspørsel av knappe 
goder, vi lle de i et kortfattet studium av 
friluftslivets historie i vårt eget land straks 
funnet tråden. I Fridtjof Nansens dagbøker 
finner vi slike refleksjoner: «Hvor ska l dette 
ende? Uten ro til smelting av de nye inntrykk, 
til selvfordypning, kan vel intet menneske 
utvikle seg. Men når kommer roen til det i 
det moderne samfunn?» Og han fortsetter: 
«I dette larmende samfunn blir ungdommen 
mer og mindre virvlet med i fornøyelses

syken; de glir avsted på gledenes og nydelse som skulle bøte på det (den syke livsform), 
nes glitrende bølger og får aldri tid til å friluftslivet, blir som sagt en ny form for 
dukke under den glinsende fl ate, ikke tid til å selskapelighet og en får et visst inntrykk av at 
finne seg selv, sin egen personlighet. Om det ikke er så overvettes mange som har øre 
naturen som «avstressings- og TRIM-rom» for disse naturens toner ...» 
trekker Nansen følgende konklusjon: «Det Opphavsmennene til friluftslivspolitikken 

senere år voks t frem et miljø av vegledere med 
fotfeste i ferdighet og erfaring, såvel som i et 
reflektert filosofisk og pedagogisk grunnlag. 
Selv om det nok i en tid med stadig nye 
innslag av friluftsliv i skolen finnes eksempel 
på det «grunne» friluftsliv (teknikk- og 
utstyrsorientert instruksjon, utendørs-TRIM 
o. 1. ), så veier det seriøse, det «dype» frilufts
liv tyngst (kfr. bl. a. seminar om friluftsl iv 
ved Norges Idrettshøgskole og Agder fo lke
høgskole høs ten 1974). 

Det må derfor være tillatt å se på spesia l
a nalysen om friluftsliv som en sektor ielI 
analyse av et felt som ut fra sin egenart krever 
et mye mer mangfoldig studium. Ved siden av 
å lede frem til en kortsiktig, instrumentell 
forståelse av friluftsliv, er spesia lanalysens 
definisjon også i strid med a lle former for 
dypere naturvernarbeid. Den syke livsform 
som skal gis «rekreasjon» - «kunstig ånde
drett» - gjennom det «grunne» frilufts li v er jo 
nettopp den livsform som «i stigende utstrek
ning tar naturen i bruk ...». Ikke nok med at 
li vsformen er en truse l mot mennesket. Den 
a lminnelige samfunnsutvikling er i enda stø r
re grad en trusel mot naturen . Livsfolmen har 
gjort naturen til råstomager og søppeldynge 
og formidlet en forståelse av naturen som 
«tinggiver» (ressurs). Enhver global- og frem
tidsbevisst samfunnsplanlegning må derfor 
gå mot former for friluftsliv som aldri «får tid 
til å dukke under den glinsende flate». Vi må 
støtte det «dype» friluftsliv som Nansen 
karakteriserte slik: « ... jrilufis/iv er (jo) deL 
enkle liv i naturen . ..». 

I friluftsliv er naturen vårt hjem, ikke 
«tinggiveren», bare for avstressing fra en syk 
livsform. I tråd med norsk friluftslivshistorie 
vil vi derfo r se naturen som vårt opprinnelige 
livsrom og friluftsliv som alternativ livsform
opplevelse, og som en vei til en verdipriorite
ring der samfølelse med og medansvar for 
naturen er grunnlaget. ~ 
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Mønsterplanen for grunnskolen 

et nytt redskap i økologiundervisningen 

IVAR MOEN 

U ndervisningen i grunnskolen har i 
lengre tid stått i fokus, og vært et 

sentralt drøftingsemne både i og utenfor 
skolen. Med de nye samarbeidsfOlmer, sonl 
nå er i ferd med å bli etablert, har skolen til 
en viss grad plikt til å informere om de nye 
mål og intensjoner som grunnskolen skal 
arbeide under. 

Samfunnet setter store krav til skolen på så 
mange områder. Den enkelte skole har ikke 
.alltid ressurser, og heller ikke holdninger til 
å imøtekomme de retningslinjer som den nye 
Mønsterplanen trekker opp. Skolen har der
for et behov for å få en løpende debatt om den 
undervisning som det idag legges opp til. 

En bør også ha helt klart for seg at i den nye 
Mønsterplanen av 1974, er det lagt opp en 
klar desentralisering av undervisningsproses
sen. Flere har derfor muligheter til å 'bidra 
med å gi skolen et meningsfyllt innhold for 
elevene. 

I 	tillegg til dette, vil jeg , peke på noen 
sentrale sider ved grunnskolens Mønster
plan: 

~-

l. Skolens undervisning skal bygge på en 
overordnet nlålsetting gjennom fonnålspara
grafen : «Grunnskolen skal i forståing og 
samarbeid med heimen hjelpe til med å gje 
elevane ei kristen og moralsk oppseding, 
utvikle 'deira evne, åndeleg og sjølvstendige 
menneske i heim og samfunn. Skolen skal 
fremje åndsfridom og toleranse, og leggje 
vinn på å skape gode samarbeidsfonner mel
lom lærarar og elevar og mellom skole og 
heim.» 

2. For å reliasere denne målsetting, har 
hvert enkelt .f{lg sin målsetting som en kan 
velge lærestoff og arbeidsmåter ut fra. 

3. Målsetting og intensjoner er blitt ennå 
mer konkretisert gjennom de veiledende års
planer. Disse årsplanene skal stå på like linje 
med de andre årsplaner som den enkelte skole 
eller lærer legger opp til. 

4. I tillegg til den fagorienterte undervis
ning, skal også grunnskolen undervise i en del 
obligatoriske emner. Eksempler på slike 
emner er trafikkopplæring, natur- og miljø
vern, forb.rukerlæl'e, ernæringslære, samlivs

lære m.fl. Disse obligatoriske emnene skal en 
vende tilbake til gjennom hele grunnskolen, 
og da med en viss progresjon i gjennomfør
ingen. 

5. For at undervisningen skal bli mer 
meningsfyllt, er det også forutsatt at under
visningen skal samordnes på tvers av faggren
sene der det faller naturlig (integrert under
·visning). Heretda spørsmålet: Finner skolen 
det naturlig å drive en integrert undervisning? 

Hvordan står så natur- og miljøvern under
visningen i vår Mønsterplan? I stedet for å 
bruke begrepet natur- og miljøvern finner jeg 
det mer naturlig i denne sammenheng, å 
bruke ordet økologi-ui1dervisning. 

Leservi Mønsterplanen med henblikk på å 
finne grunnlag for en økologisk fundert un
dervisning, vil jeg påstå at vi blir gledelig 
overrasket. For å dokumentere dette, vil jeg 
vise til følgende sitater fra Mønsterplanen: 

I faget heimstadlære (1.- 3. klasse) står det 
at målet foc dette faget bl.a. er 

/I 

- å hjelpe elevene til å finne seg til rette i hjem, 
skole og samfunn 

- å øve elevene til å bruke sansene til å gjøre 
seg kjent med den nære og fjerne verden 
Om lærestoffet kan vi lese: 

- I vår tid preges barnets miljø , i større grad 
enn tidligere, av det samfunn og den ytre 
verden som omgir det. 

_ 	Undervisningen må ta opp flere og flere 
sider ved livet i det verdenssamfunn barnet 
tilhører. 

_ 	Utvelgingen av stoff må bygge på det best 
mulige kjennskap både til elevene i ved
kommende klasse og til det lokale sam
funn. 

- Det bør understrekes at også det globale 
perspektiv har sin naturlige plass i under
visni ngen allerede i l. klasse. 

_ 	Natur- og miljøvernspørsmål kan en på 
samme måte ta opp i mange sammenhen
ger. Også når det på annen måte gjelder å 
forsøke å påvirke elevenes adferd og hold
ninger, f.eks. når det gjelder deres omgang 
med medelever, deres medfølelse med 
andre og deres respekt for andres rett til å 
hevde sine meninger, bør en mer lete etter 
de anledninger som naturlig byr seg. 
Sal17jiml1slag er i Mønsterplanen fellesbe

tegnelse for fagområdene geografi, historie 
og samfunnskunnskap. Leser vi hva Møns
terplanen sier om mål og lærestoff for sam
funnsfagene, kan en ikke unngå å merke den 
sterke økologiske vektleggingen som her er 
kommet fram. 

r målet står det bl.a. : 
- å gjøre elevene kjent med hva et samfunn 

er, hvordan det utvikles og hvordan det 
virker 

- å stimulere elevene til aktivt og ansvarsbe
visst samfunnsengasjement 
Fra lærestoJ/et vil jeg ta med følgende 

sitater: 
Geograti: 
«Skal vise hvordan en fornuftig utnytting 

av naturressursene og en jevnere fordeling av 
de materielle goder kan bedre levevilkårene 
for mange mennesker.» 

«Det globale perspektiv bør hele tiden 
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- å hjelpe elevene til å finne seg til rette i hjem, danne bakgrunn for geografiopplæringen. vikling mens andre deler blir liggende etter.» 
skole og samfunn Elevene skal lære å forstå at dere hjemsted og «På ungdomstrinnet bør en ta for seg noen 

- å øve elevene til å bruke sansene til å gjøre det landet de lever i, er en del av den store regioner og belyse den siste tids utvikling og 
seg kjent med den nære og fjerne verden verden. Læreren bør derfor hvert år innlede dagens forhold i de områdene det gjelder. En 
Om lærestoffet kan vi lese: undervisningen med et utsyn til verden uten kan trekke inn befolkningsøkningen og for

- I vår tid preges barnets miljø, i større grad for Norge og Europa.» andringene i befolkningsstrukturen og særlervisningen enn tidligere, av det samfunn og den ytre «En må hele tiden være forsiktig med å lige forhold i råstofftilførsel og produksjon, 
verden som omgir det. bruke vår målestokk for effektivitet og dyk industri reising, handel og liknende.» 

- Undervisningen må ta opp flere og flere tighet ved behandlingen av levevilkår og «I den grad det er mulig, bør faget være 
sider ved livet i del verdenssamfunn barnet livsmønster hos mennesker som synes primi framtidsrettet , slik at en stadig tar framtidens 

tilhører. tive.» muligheter og den utfordring som ligger i 
- Utvelgingen av stoff må bygge på det best «En må likevel sørge for at elevene får en fortsatt framgang for a lle folk på jorda, opp 

mulige kjennskap både til elevene i ved forestilling om de deler av verden som ligger ti l drøfting.» 

kommende klasse og til det lokale sam· utenfor deres eget land.» 

funn. «På både barne- og ungdomstrinnet er det Samfunnskunnskap: 
- Det bør understrekes at også det globa le viktig å vise hvordan menneskcne har tilpas «I våre dager der det er påkrevd a televene 

perspektiv har sin naturlige plass i under set seg ulike og skiftende naturforhold , og lærer å se seg som medlemmer av det store 
visningen allerede i I. klasse. hvordan de har nyttet ut disse forhold til verdenssamfunn som omfatter hele mennes

~ge på en lære m.fl . Disse obligatoriske emnene skal en - Natur- og miljøvernspørsmål kan en på økonomisk og kulturell veks t. Ulike sider ved keheten. Elevene må få en følelse av samhø
nålspara vende tilbake til gjennom hele grunnskolen, samme måte ta opp i mange sammenhen Norges økonomi og Norges plass i verdens righet med mennesker som bor i land der de
·tåing og og da med en viss progresjon i gjennomfør ger. Også når det på annen måte gjelder å økonomien bør belyses. Allmenne problemer a ldri har vært, med folk som taler språk som

ed å gje ingen. 
forsøke å påvirke elevenes adferd og hold i produksjon og samhandel bør tas opp, de ikke forstår, som ser anner ledes ut, som 

pseding, 5. For at undervisningen skal bli mer ninger, f.eks. når det gjelder deres omgang likeså befolkningsproblemene . Næringslivet har annen hudfarge, og som lever under
vstendige meningsfyllt, er det også forutsatt at under med medelever, deres medfølelse med kan behandles som tverrsnitt der en tar for andre forhold enn de elevene kjenner fra sitt 

len skal visningen skal samordnes på tvers av faggren andre og deres respekt for andres rett til å seg utviklingen og dagens forhold i ulike deler hjemsted.»
g leggje sene der det faller naturlig (integrert under

hevde sine meninger, bør en mer lete etter av verden. Her bør en særsk ilt ta for seg Med disse sitater i minne, skulle det være 
mer mel- visning). Her et da spørsmålet: Finner skolen de anledninger som naturlig byr seg. ulikhetene mellom industriland og utvik klart at en tradisjonell geografi- og historie
skole og det na(urUg å drive en integrert undervisning? 

Samfill1l1sfag er i Mønsterplanen fellesbe- lingsland.» undervisning ikke på alle felter vil være i pakt
Hvordan står så natur- og miljøvernunder

tegnelse for fagområdene geografi, historie «Det bør pekes på de skadevirkninger som med disse nye målformuleringer som her er ing, har visningen i vår Mønsterplan? I stedet for å 
og samfunnskunnskap. Leser vi hva Møns ukontrollert utnytting av naturen kan føre sitert. Undervisningen skal trekke opp sam

I en kan bruke begrepet natur- og miljøvern finner jeg terplanen sier om mål og lærestoff for sam med seg. En bør drøfte hva som er gjort, og menhengen mellom ressurstilgang og fora. det mer naturlig i denne sammenheng, å 
funnsfagene, kan en ikke unngå å merke den hva som på lengre sikt kan gjøre for å minske bruk, bevaring av naturens mangfold for å gilitt ennå bruke ordet økologi-undervisning. 
sterke økologiske vektleggingen som her er ødeleggende virkninger av industrialiserin stabilitet både i nærmiljøet og i global samende års Leser vi Mønsterplanen med henblikk på å kommet fram. gcn. » menheng, befolkningsøkni ng og andre senlike linje finne grunnlag for en økologisk fundert un

I målet står det bl.a.: trale emner som i dag ligger i moderne natur
' lte skole dervisning, vil jeg påstå at vi blir gledelig - å gjøre elevene kjent med hva et samfunn I historie: og mi!jøverntenkning.

overrasket. For å dokumentere dette, vil j-eg er, hvordan det utvikles og hvordan det «En må prøve å utvikle elevenes sans for I valg av lærebøker, og i undervisningen 
ndervis vise til følgende sitater fra Mønsterplanen: virker tidsperspektivet og sammenhengen i den ut forøvrig, er det viktig at sko len selv ogeiendel I faget heimstadlære ( 1.-3. klasse) står det - å stimulere elevene til ak tivt og ansvarsbe viklingen som er skjedd , så de bedre kan interessegrupper utenfor skolen, blir bevisstå slike at målet for dette fager bl.a. er 

visst samfunnsengasjement forstå den verden de lever i.» gjort disse synspunskter. >g miljø
Fra lærestoffet vil jeg ta med følgende «Historieundervisningen skal hjelpe elev Nettopp i samfunnsfagene vil det nok ta tid samlivs

sitater: ene ti! å se stoffet i globalt perkspektiv.» før de økologiske synspunktene virkelig får 
11 

Geografi: «På de øverste klassetrinn kan en ved gjennomslagskraft. Mye av årsakene til det 
«Skal vise hvordan en fornuftig utnytting lengdesnitt sammenligne utviklingen i vårt må nok lærerutda nningen ta ansvaret for, 

av naturressursene og en jevnere fordeling av eget land og den vestlige verden ellers med men det ligger også et a nsva r på den enkelte 
de materielle goder kan bedre levevilkårene forholdene i andre deler av verden. En må skole for å virkeliggjøre målsettingen, og ha 
for mange mennesker.» prøve å komme fram til årsakene til at en del mot til å gå nye veier. Derimot finnes det gode 

«Det globale perspektiv bør hele tiden av verden gjennomgår en rask materiell ut-o lærebøker på dette området idag. 
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Lokalforeninger 
iNU. 
Grønt: Eksister
ende foreninger. 
Rødt: For
bindelser. 

vil 

o 
o 

••••• 
• 

Naturfagene (biologi, fysikk/kjemi) 
Er vel de fagområdene som har vært mest 
nærliggende å forbinde med økologi
undervisning. Desseverre har det vist seg at 
biologiundervisningen i norsk skole har vær t 
preget av den såkalte «åkersennepsunderv is
ningen». Det har vært, og er det fortsatt , en 
undervisning bygd på fragmentarisk kunn
skapsfonnidling uten samfunnsperspektiv. 
På liknende måte har også fysikk /kjemi-faget 
beholdt en fagstruktur i de veiledende årspla
ner som vi stort sett kjenner fra den tidligere 
realskole. 

Jeg tror det ligger store muligheter i å få 
satt dette fagstoffet inn i andre sammenhen
ger, og som vil være mer i pakt med de 
målformuleringer som er nevnt i Mønsterpla
nen. Men de veiledende årsplaner vil, etter 
min mening, være til hinder for dette. 

Fra måletfor natwfagundervisningen vil jeg 
her sitere: 
- å gi elevene forståelse av naturvitenska

pens betydning for vår oppfatning av ver
densbildet og for livsvilkårene, 

- å styrke elevenes evne og vilje til å verne om 
egne og andres helse og til å bruke natur
rikdommene fornuftig, 

- å øke deres naturglede og samfølelse med 
alt levende. 
Om lærestoffet i naturfag sier Mønsterpla

nen bl.a . : 
«Siktemålet må vøre å gi elevene en helhet

lig orientering om den levende og den livløse 
natur.» 

Og for biologi: 
«Det må legges stor vekt på å få fram 

avhengighetsforhold mellom organismene 
innbyrdes og deres samspill med omgivelsene 
slik dette bl.a. kommer til syne i tilpasninger 
og næringskjeder. 

Gjennom hele skoletiden må en i biologi
undervisningen legge vekt på å anspore til 
aktivt miljøvern. Elevene må lære å forstå det 
ansvar de har for sitt eget miljø i videste 
forstand. Slik forståelse kan fremmes ved at 
naturvett og naturvernsynspunkter blir flet
tet inn i undervisningen der det faller natur
lig. 

På 9. klassetrinn gis en avsluttende be
handling av menneskets biologi og helselære. 
Man kan nå dra nytte av elevenes større 
modenhet og bør behandle emnene også i et 
videre perspektiv, f.eks . verdens matvarepro
blemer og sultens virkninger, befolkningsøk
ningen og de problemer den fører med seg, 
sosialmedisinske og samfunnshygieniske til
tak, spesielt yrkeshygiene og eldreomsorg.» 

Av dette skulle det gå fram at en undervis
ning i biologi bør være fundert på et økolo
gisk grunnlag: Men det viser her , som i de 
øvrige fagplanene, at det er lite samsvar 
mellom de veiledende årsplaner og de over
ordnede målsettinger. 

Innledningsvis nevnte jeg de eksempler på 
obligatoriske emner som skolen ska l ta opp i 
sin undervisning i tillegg til fagene. Fra emne 
som natur- og miljøvern, kan en lese følgende 
Mønsterplanen (s. 277): 

«Vår trivsel er avhengig av .det miljø som 
omgir oss. Begrepet miljø omfatter i videste 
forstand en rekke sider ved menneskelig liv 
og virksomhet: boligforhold, utforming av 
hjem og arbeidsplasser, kommunikasjons
muligheter og trafikkavvikling, forskjellige 
typer av estetisk virksomhet etc. 

Særlig viktig som trivselsgrunnlag er den 
natur som omgir oss. Vern av livsmiljø er en 
sentral oppgave i det moderne samfunn, og 
innenfor miljøvernet blir naturvernet en av 
hovedoppgavene. Skolen må gjennom sin 
undervisning gi elevene forståelse av naturens 
betydning for vårt liv, ikke bare økonomisk, 
men også som kilde til rekreasjon og som 
inspirasjon i forskning og undervisning. De 
farer som truer vårt livsmiljø gjennom hen
synsløs utnytting av naturressursene, og ved 
forurensning av jord, vann og luft, må klar
legges for elevene, slik at de vekkes til ansvar 
for å hindre ødelegging av vaturverdier, og 
dessuten anspores til å gjøre en aktiv innsats 
for å bevare verdiene for kommende slekter. 

De farer som truer vårt livsmiljø kan ikke 
klarlegges uten at samspillet mellom organis
mene og omverdenen blir en ledetråd i sko
lens na turfagundervisning. 

I biologi kan grunnlaget for en logisk 
begrunnet na turvernholdning best legges ved 
at økologiske synspunkter får dominere i 
undervisningen. I skolen må ikke naturvern 
bli et isolert em ne som gjøres til gjenstand for 
behandling bare i begrensede perioder og 
bare i et enkelt fag. Naturvernsynsps unkter 
bør komme inn i biologiundervisningen 
gjennom alle år og overa lt hvor dette er 
naturlig. Også i andre fag må mulighetene for 
å bygge opp en riktig ho ldning til na tur- og 
miljøvern utnyttes så langt råd er.» 

Oppsummering. 
De sitater jeg her har tatt ut fra Mønsterpla
nen, viser at det er grunnlag for en økologisk 
fundert undervisning i en rekke fag- og 
emneområder i grunnskolen. Det er vel også 
på sin plass å nevne at Mønsterplanen ble 
vedtatt av et enstemmig Storting. 

I det siste har vi hatt en livlig debatt om 
skolens politiske objektivitet. Enkelte har til 
og med hevdet at en undervisning i økologi, 
natur- og miljøvern m .m., er en «venstre
vridd» undervisning. Med den referanse
ramme som herer gitt, skulle denne kritikken 
ikke være berettiget. 

Skolen har bruk for ressurser utenfra for å 
kunne realisere mange av de emner og tanker 
som Mønsterplanen legger opp til. Gjennom 
et aktivt engasjement og støtte fra foreldre, 
kommunale og statlige etater og næringsliv, 
ville dette gi skolens egne folk inspirasjon og 
utfordringer til å organisere undervisningen 
etter andre prinsipper. Kanskje dette er en vei 
å gå for å komme bort fra fagtenkingen og 
den fragmentariske kunnskapsformidlingen? 

Natur- og miljøvernundervisningen eller 
økopedagogikken, vil være en naturlig rød 
tråd og organisere undervisningen ut fra. En 
slik undervisning vil i de aller fleste tilfelle 
være meningsfyllt for elevene. Den må nød
vendigvis trekke linjer bakover i historien 
samtidig som økologien alltid er dagsaktuell. 
Men det som likevel er styrken i en økologisk 
fundert undervisning er at" den har framtids
perspektiv. Og det er realisme idag. n 
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l biologi kan grunn laget for en logisk 
begrunnet naturvernholdning best legges ved 
at økologiske synspunkter får dominere i 
undervisningen. l sko len må ikke naturvern 
bli et isolert emne som gjøres til gjenstand for 
behandling bare i begrensede perioder og 
bare i et enkelt fag. Naturvernsynspsunkter 
bør komme inn i biologiundervisningen 
gjennom alle år og overalt hvor dette er 
naturlig. Også i andre fag må mulighetene for 
å bygge opp en riktig holdning til natur- og 
miljøvern utnyttes så langt råd er.» 

Oppsummering. 
De sitater jeg her har tatt ut fra Mønsterpla
nen, viser at det er grunnlag for en øko logisk 
fundert undervisning i en rekke fag- og 
emneområder i grunnskolen. Det er vel også 
på sin plass å nevne at Mønsterplanen ble 
vedtatt av et enstemmig Storting. 

I det siste har vi hatt en li vlig debatt om 
skolens politiske objektivitet. Enkelte har til 
og med hevdet at en undervisning i øko logi, 
natur- og miljøvern m.m., er en «vens tre
vr idd» undervisning. Med den referanse
rammesom herer gitt , sku lle denne kritikken 
ikke være berettiget. 

Skolen har bruk for ressurser utenfra for å 
kunne realisere mange av de emner og tanker 
som Mønsterplanen legger opp til. Gjennom 
et aktivt engasjement og støtte fra foreldre, 
kommunale og statlige etater og næringsliv, 
ville dette gi skolens egne folk inspirasjon og 
utfordringer til å organisere undervisningen 
etter andre prinsipper. Kanskje dette er en vei 
å gå for å komme bort fra fagtenkingen og 
den fragmentariske kunnskapsformidlingen? 

Natur- og miljøvernundervisningen eller 
økopedagogikken, vil være en naturlig rød 
tråd og organisere undervisningen ut fra. En 
slik undervisning vil i de a ller fleste tilfelle 
være meningsfyllt for elevene. Den må nød
vendigvis trekke linjer bakover i historien 
samtidig som økologien a lltid er dagsaktuell. 
Men det som likevel er styrken i en øko logisk 
fundert undervisning er at- den har framtids
perspektiv. Og det er realisme idag. a 

e 
HAR NORGE 
FÅTT 
MESLINGER? 

Når man taret blikk på kartet ovenfor, sk ulle 
man tro at Norge har fått meslinger, grønne 
og røde (?) prikker har spredd seg ut over 
Norgeskartet. Men så er det bare forbundets 
ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom 

har vært på farten igjen. Kartet viser 
hvor i landet Natur og U ngdom har loka l
klubber - eller gode kontakter. De gode 
kontaktene blir gjerne klubber etter en stund, 
når de bare får summet seg litt. 

- At vi nå har så mange klubber skyldes i 
første rekke at Natur og Ungdom har appe ll 

norsk ungdom, sier Torgeir. Vårt nye 
økopolitiske program som ble vedtatt på vårt 
landsmøte i januar, har klarlagt Natur og 
Ungdoms politiske stilling. Ungdommen er i 
dag vesentlig mer opptatt av natur- og miljø
vernproblemer enn tidligere, og dette har gitt 
seg utslag i den økte tilslutningen til NU. 

- Men medlemmer kommer vel ikke av seg 
selv? 

- Det er riktig, og derfor har vi også en 
aktiv kampanje i gang for å ta trukket flere 
med i naturvernarbeidet blant ungdom. Det 
skal ofte lite til , interessen er som regel til 
stede. Som eksempel kan jeg nevne at vi 
sendte en av våre tillitsmenn rundt på en 
PR-turne til Sogn og Fjordane i vår. Dette 
fylket har hittil vært NUs «mørke fast/and)). 
Men det viste seg fort at ungdommen her ikke 

ski ller seg vesent lig ut fra ungdom andre 
steder i landet. Vi fikk en rekke nye kontakter 
som vi håper skal danne lokalk lubber etler 
hvert. 

- Hvor stor er NU nå? 
- Vi har bare i løpet av de 4 første måne

dene i år øket medlemstallet 'fra 1700 ti l 
nesten 3000, så vi er faktisk ikke helt sikre på 
hvor vi står akkurat for øyeblikket. Men at 
det går oppover, er sikkert! 

- Hva vi l dere gjøre for å øke ti lslutningen ~ 
- Vi vil fortsette å drive akt ivt natur- og 

mi ljøvern slik at folk får høre om oss. Dess
uten ser vi gjerne at NNVs kretsforeninger 
hjelper oss litt. Flere steder er det godt 
samarbeid mellom NU og NNV på loka lpla
net. Særlig nå som det blir mer og ~ler vanlig 
å danne lokallag av NNV, tror vi at dette 
samarbeidet vil bli bedre og økt tilslutning til 
NU . Vi kan godt tenke oss eksponensiell 
vekst i medlemstallet vårt , sier Torgeir, bare 
det ikke blir eksponensiell vekst i energifor
bruket' 

Energipolitikken er ellers en av de saker 
Natur og Ungdom har konsentrert seg om i 
år. Bl.a. har det vært arrangert en rekke 
lokale energiseminarer på bakgrunn av NUs 
energipo li tiske hefte (anme ldt i NN nr. 2), 
som er sendt til alle medlemrnene. NU har 
også engasjert seg aktivt i Opplysningsutval
get mot IEA. I tillegg til energipolitikk har 
NU engasjert seg i den internasjonale aksjo
nen «Våtmarker», den nordiske feno logi
undersøkelsen (der man kartleggc::r artenes 
fremvekst om våren), Aksjon for fredning av 
hval, trafikkaksjoner i de større byene osv. 

Til høsten skal Natur og Ungdom arra n
gere en internasjo nal ungdomskonferanse for 
natur- og miljøvern. 

Joda, det er stadig liv i Natur og Ungdom. 
Og - som Torgeir sa - det er stadig plass for 
flere. Så hvorfor ikke sette i gang selv, eller ta 
kontakt med Natur og Ungdom sentra lt eller 
lokalt. 

kal 
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Hardt vær i Vassfaret 


. I var Sørlie, pensjo nert skolesjef fra Lilleham
mer som nå bor på si n nedlagte gård i 
Hedalen, har i «Norsk Natur» nr. I 1975 
kommet med en del eiendomm elige påstan
der under tittelen «Vassfarel, bjø rnen og 
bygdein leressene» . 

Blant a nnet hevder Sørlie a l «det er noen av 
de største skogeierne (vesent lig utenbygds) 
som står bak aksjonen mot verneplanen» for 
det nå så kjente Vassfarområdet. 

Vi vil få påpeke at av skogarealet innen 
Vassfaret, Heda len, Vidalen og Hallingdal 
som omfatter Miljøverndepa rtementets kjen
te «verneforsla g», så eier folk som bor 
i bygdene omkring Vassfarområdet ca. 
3/4-deler a v arealet. Skogen er forøvrig opp
stykket i ca . 150 små og middelssto re skog
eiendommer, noen virkelig stor eiendom eller 
eiendomsbesitter finn es ikke. Tar man med 
berørte fjellsameier i regnestykket, kommer 
et mangedo blet a ntall eiere inn i bildet, og da 
eier bygdefolket ca. 90-95% av det tota le 
«verneareal». Det foreligger da også enstem
mige protester mot inngrepene fra kommu
nestyrene i de sterkt berørte herreder Flå og 
Sør-Aurdal, fra skogsarbeidsorga nisasjo
nene, skogeierlagene, politiske partier m. v. 
og ikke på ettenesteav disse mange møter om 
saken på bygdeplanet har noen antydet at de 

90 

Vassfarbjørn i k arakteristisk stil. 

deler Sørlies syn. Vi kjenner heller ikke til at 
mer enn 4-5 av Hedalens og Flås ca. 2000 
innbyggere har et syn på saken som tilnær
melsesvis ligner Sørlies. Heller ik ke på pro
test listen mot kraftutbyggingen i Vassfare t 
var det særli g mange folk fra våre bygder, 
blant det beskjedne a ntall underskrivere va r 
det mest utenbygds navn. 

Sørlie kritiserer som nevnt vår lokale 
Skog-og Landsarbeiderorgan isasjon fordi de 
påpeker a t «verneplanen» for Vassfarområ
de t kan koste 20-30 faste helårsarbeidsplas
ser i våre utkantbygder. M en etter vårt syn er 
de tte anslage t for lavt nå da økende tømmer
priser også muliggj ør arbeidskrevende tyn
ningsdrifter. r tillegg til helårsa rbeidsplasser 
må man også huske på at 50--60 gårdsbruk, 
der eieren helt eller delvis hogger og kjører 
si tt tømmer selv, har skog innen «verneområ
det». Hvis strenge restriksjoner tvin ger 20-30 
skogsarbeidere og 50-60 bønder med famili er 
til å Oytte vil det bely katastrofe for sko ler, 
kommunikasjoner, fo rretninger, og hele 
bygdesamfunn i våre utkantstrøk, ikke minst 
fo r den vesle fjellbygda Hedalen . Innskrenk
ninger eller stopp i Vassfarområdets skogs
drifter betyr også en enda dårligere råstofftil
førsel til Sør-Aurdal Kommunes største 
arbeidsplass, sagsbruksbedriften Begna Bruk 
als, med nesten etthundre ansatte. 

Videre strider det sterkt mot offentlige 
oppgaver, bl.a. Landss kogstakseringens, når 
sko leinspektør Sørlie hevder at Vassfaret er 
en «nokså skrinn dal» skogbruksmessig. Og 
det strider mo t sunn fornuft nå r Sørlie på den 
ene side hevder at Vassfaret er så ulendt at det 
gir liten netto på tømmeret, mens han på den 
a nnen side hevder at skogeierne - de som får 
liten eller ingen nettoutbytte av driften 
hindrer verneplanen p.g. a. <~pro fjttbestemt 

utnytting». Men uansett disse selvmotsigelser 
vet alle lokalkjente at Vassfa ret har mye fint 
skoglende - i motsetning til f.eks . dalsidene 
langs vå re kommunes hovedvassdrag Begna, 
hvor svære vidder er udrivbare på grunn av . 
hengebra tte lier og stu p. 

Så var det bjørnen. 
Sko leinspektør Sørlie sier at det var mye 

bjørn i Vassfa ret «da skogen sto urø rt og 
uryddig» . Det er god t mulig. Men ingen kan 
si noe sikkert om det te, fo rd i Vassfaret p.g. a. 
et ypperlig flø tningsvassdrag har vært et av 
Østlandets mest intenst drevne skogområder 
gjennom 300 år ifølge dokumenter i offentlige 
arkiver. Bjørnekjennere er overbevist om at 
det er denne skogsdriften som har gjort 
Vassfaret til landets beste bjørnemark, idet 
produksjonen av bamsens viktigs te næri ngs
midler gress og blåbær blir mangedoblet i 
glissen og snauhogd skog. Den solide bjørne

stammen i Trysil/Engerdal-området beviser 
likeså at bjørnens påstå tte hang etter «urø rte 
og uryddige» skogområder er en myte uten 
tilknytning til virkeligheten. Der som hos oss 
liker bjørnen seg best i skoger med tømmer
drift og kultivering. Typisk i så måte er det 
også at de siste års bjørnedrepte sauer er 
funnet i kulturskogområder nær bygda, mens 
store saueOokker i midtre og nordre Vassfa
ret - der skogsdriften p.g.a. veimangel og 
ned lagt Oøtningopphørte for en del år tilbake 
- ha r fåt t gå i fred. Og endelig bekrefter 

Ivar Sørlie svarer 

Innlegget fra styret i Begndalen og Hedalen 
skogeierlag er dessverre holdt i samme tone 
som et par iherdige motstandere aven 
verneplan har benyttet seg av i lokalpressa i 
det siste . I mangel på ree lle og saklige argu
menter nyttes personlig ned ra kking og de 
mest fantas tisk e påstander om hva det aktu
elle verneområde betyr i distriktsøkonomien . 
En nøktern vurdering av pluss- og minus
sider ved en verneplan ser ikke ut til å ha 
noen interesse. De aktive motstanderne av 
de foreslåtte restriksjonene vet inderlig godt 
de burde i allfall vite - at mesteparten av 
Vassfaret fortsa tt vil bli gjenstand fo r regu
lær skogsdrift, om enn på litt andre premisser 
enn nå. Det er i hovedsak skogbandet øverst 
i de bratte dalsidene som blir særlig rammet 
av restriksjoner, områder som enhver for
nuftig skogeier vil beha ndle varsomt. Bare 
området Nevlingen - Suluvatnet - Bringen 
er foreslå tt som reservat med sterkere inn
grep. Det er en fantastisk påstand at den 
foreslåtte verneplanen for Vassfarområdet 
vil tvinge 20-30 skogsa rbeidere og 50-60 

bønder med familie til å flytte bort fra 
bygda. Men kanskje kan det skremme noen 
som ik ke tenker. Hvor mange bønder er det 
som driver sin egen skog i Vassfaret i dag? 
Prakti sk talt all skogsdrift i området foregår 
nå med skogsmaskiner og leid lrjelp. Uten 
en verneplan vil sj ø lsagt dette gå videre i 
økt tempo. San t nok har Vassfaret skaffet 
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stammen i Trysil/Engerdal-området beviser 
likeså at bjørnens påstå tte hang etter «urørte 
og uryddige» skogområder er en myte uten 
tilknytning til virkeligheten. Der som hos oss 
liker bjørnen seg best i skoger med tømmer
drift og kultivering. Typisk i så måte er det 
også at de siste års bjørnedrepte sauer er 
funnet i kulturskogområder nær bygda, mens 
store saueflokker i midtre og nordre Vassfa
ret - der skogsdriften p.g.a. veimangel og 
nedlagt fløtning opphørte for en del år tilbake 
- har fått gå i fred. Og endelig bekrefter 

bjørneforskeren Sigmund Unander i en rap
port etter tre års markundersøkelser i Vassfa
ret (bl.a . gjengitt i «Vi Menn» for 13. og 20.8 
1974) a t de fleste sikre bjørneobservasjoner er 
gjort på eller like ved hogstflater - altså har 
vi her en nøytral videnskapsmanns bekreftel
se på hva bygdefolk lenge har visst. 

Sørlies påstander er derfor uholdbare. Og 
hans kritikk av skogsdriften i Vassfaret er 
høyst eiendommelig, idet det er en kjent sak 
at han selv har snauhogd sin egen Vassfar
skog helt til fjells . 

Til slutt vil vi få minne om at grunneiere og 
representanter for de berørte kommuner har 
fremmet egne, realistiske og langt mere bjør
nevennlige verneforslag enn Miljøverndepar
tementets. Vi vil også få minne om at det var 
grunneiere i området som ved privat fredning 
i 1932 reddet bjørnestammen fra utryddelse. 
Det er deres fortjeneste at vi idag overhodet 
har noen bjørnestamme å verne om. 

Begnadalel1/ Hedalen Skogeier/ag 
Sll 'ret 

st isk st il. 

kke lil at 
ca. 2000 

11 tilnær
: på pro
Vassfaret 
: bygder, 
ivere var 

riokaie 
I fordi de 
farområ
,eidsplas
h t syn er 
tømmer
nde tyn
jsplasser 
rdsbruk, 
19 kjører 
'neområ
~er 20-30 
I familier 
r skoler, 
og hele 
ke minst 
nskrenk
ts skogs
åstofftil

største 
~na Bruk 

Videre strider det sterkt mot offentlige 
oppgaver, bl.a. Landsskogstakseringens, når 
skoleinspektør Sørlie hevder at Vassfare t er 
en «nokså skrinn dal» skogbruksmessig. Og 
d et strider mot sunn fornuft når Sørlie på den 
ene side hevder at Vassfaret er så ulendt at det 
gir liten netto på tømmeret, mens han på den 
annen side hevder at skogeierne - de som får 
liten eller ingen nettoutbytte av driften 
hindrer verneplanen p.g.a. «profittbestemt 
utnytting». Men uansett disse selvmotsigelser 
vet alle loka lkjente at Vassfaret har mye fint 
skoglende - i motsetning til f.ek s. dalsidene 
langs våre kommunes hovedvassdrag Begna, 
hvor svære vidder er udrivbare på grunn av . 
hengebratte lier og stup. ' 

Så var det bjørnen. 
Skoleinspektør Sørlie sier at det var mye' 

bjørn i Vassfaret «da skogen sto urørt og 
uryddig». Det er godt mulig. Men ingen kan . 
si noe sikkert om dette, fordi Vassfaret p.g.a. 
et ypperlig fløtningsvassdrag har vært et av 
Østlandets mest intenst drevne skogområder 
gjennom 300 år ifølge dokumenter i offentlige 
arkiver. Bjørnekjennere er overbevist om at 
det er denne skogsdriften som har gjort 
Vassfaret til landets beste bjørnemark, idet 
produksjonen av bamsens vik tigste nærings
midler gress og blåbær blir mangedoblet i 
g lissen og snauhogd skog. D en solide bjørne-

Ivar Sørlie svarer 

Innlegget fra styret i Begndalen og Heda len 
skogeierlag er dessverre holdt i samme tone 
som et par iherdige motstandere aven 
verneplan har benyttet seg av i lokalpressa i 
det siste. I mangel på reelle og saklige a rgu
menter nyttes personlig nedrakking og de 
mest fantastiske påstander om hva det aktu
elle verneområde betyr i distriktsøkonomien. 
En nøktern vurdering av pluss- og minus
sider ved en verneplan ser ikke ut til å ha 
noen interesse. De aktive motstanderne av 
de fo reslå tte restriksjonene vet inderlig godt
de burde i allfall vite - at mesteparten av 
Vassfaret fortsatt vi l bli gjenstand for regu
lær skogsdrift, om enn på litt andre premisser 
enn nå. Det er i hovedsak skogbandet øverst 
i de bratte dalsidene som blir særlig rammet 
av restriksjoner, områder som enhver for
nuftig skogeier vil behandle varsomt. Bare 
området Nevli ngen - Suluvatnet - Bringen 
er foreslått som reservat med sterkere inn
grep. Det er en fanta stisk påstand at den 
foreslåtte verneplanen for Vassfarområdet 
vil tvinge 20--30 skogsarbeidere og 50--60 

bønder med familie til å flytte bort fra 
bygda. Men kanskje kan det skremme noen 
som ikke tenker. Hvor mange bønder er det 
som driver sin egen skog i Vassfaret i dag? 
Praktisk talt all skogsdrift i området foregår 
nå med skogsmaskiner og leid lfjelp. Uten 
en verneplan vil sjølsagt dette gå videre i 
økt tempo. Sant nok har Vassfaret skaffet 

hedølene en del arbeidsplasser gjennom 
årene, men nå har nyere avvirkningsmåter 
redusert disse til et minimum. Det er sjø l
sagt også skogeiernes mål å få fram mest 
mulig tømmer med minst mulig arbeidskraft. 
Mer naturvennlige driftsmåter vil kunne 
snu på denne utviklingen til beste for skogs
arbeidsgruppa og bønder som målte ønske 
å delta i arbeidet i egen skog. 

Når det gjelder eierforholdet innen det 
tenkte vernede skogområdet, så opereres det 
også med tall og forhold som virker ufor
ståelige. Her kunne det virkelig trenges en 
nøytral gransk ingskommisjon som fikk i 
oppdrag å sette tingene på plass. 

Det forteller også litt om holdbarheten i 
påstandene når det hevdes at 4-5 stykker av 
et folketall på 2000 deler mitt syn på natur
vern i Vassfaret. Ingen av partene har noen 
statistikk her, men jeg kan forsikre at tem
melig mange i distriktet - ja , til og med 
en større skogeier i Begndalen - har takket 
meg for artikkelen i Norsk Natur. Person
hetsen fra enkelte vernemotstandere er imid
lertid så sterk at svært få med avvikende 
meninger våger å gi seg til kjenne. Det 
forundrer meg at et samlet styre i det lokale 
skogeierlag også vil delta i personforfølgel
sen og lansere rene usannheter. Det sies 
bl. a.: «Det er en kjent sak at han selv 
har snauhogd sin egen Vassfarskog helt til 
fjells.» Dette er ikke sant! Og det kan vel 
bare være et bestemt medlem av skogeier
lagets styre som er freidig nok til å prestere 

en slik uttalelse. Men her er altså hele styret 
ansvarlig. Det henstilles til Skogrådet å 
vurdere påstanden . Rett nok ble det mens 
jeg var på Lillehammer hogd et par grupper. 
Den ene mislikte jeg sterkt. Det var skog
brukslederen i distriktet som hadde ansvaret 
for dette. Han er ellers en av de mest 
nidkjære motstanderne av verneplanen. 

Det må ellers være litt av et sjokk for 
dyregranskere verden over å få høre a t det 
er den intense skogsdriften som har gjort 
Vassfaret til landets beste bjørnetrakt. Det 
er vel ellers naturlig at dersom bjørnen 
ønsker sauekjøtt, må han ta sauen der han 
er å finne . Med h.t. bjørneobservasjonene, 
så er det gammelt kjent al han har le tt for 
å legge igjen et «visittkort» når han må 
passere veger og andre steder der han blir 
skremt. 

Det kunne nok være mye mer å si om 
påstandene ioppsettet fra skogeierlaget. Men 
det hele er så sterkt person preget at det taler 
for seg selv. Jeg viser til det jeg har skrevet 
tidligere og står fast på det. 

Naturvern er i dag en samfunnsak i videste 
forstand. Det gjelder oss alle, og debatten 
omk ring verneplanen for Vassfaret vil sik
kert bli interessant lesning for seinere gene
rasjoner. Hva vil de da si om våre holdninger? 
Var vi framsynte - eller var vi ikke? 

Ivar Sør/ie 
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Natural 
folkehøgskole 
En orientering ved 
formannen i interimstyret , 
Oddlaug Brunvoll 

I deen om ei naturaI folkehøgskule er lagt 
fram av forstkandidat Jon Godal. Bak

grunnen for opplegget er den situasjon 
mennesket står oppe i no: Ein vekst i forbruk 
langt utover det vi kan forsvare , med rovdrift 
på ressursar og med inngrep som ofte bryt 
ned den økologiske balansen i naturen. Sku
len skal ha som oppgåve å prøve på å kunne 
møte dei store krav til oss om ny erkjenning 
og skal arbeide mot det mål å kunne gje sine 
elevar mot og evne til å velje livsform. 
Undervisninga skal vera eit samspel mellom 
praktiske fag som jord- og skogbruk, fangst 
og fiske, handverk og forming og teoretiske 
fag som økologi, biologi, geofysikk, filosofi 
og estetiske fag og økonomi. 

Etter vedtak i landsstyret, har Norges 
Naturvernforbund teke på seg å vera fadder
organisasjon for den naturale folkehøgsku
len. NNV nemnde i 1972 opp dette interim
styret : Lærar Dan Lindholm , generalsekretær 
Magne Midttun og fylkeshagearkitekt Odd
laug Brunvoll. Det er meininga å legge skulen 
til Beiarn i Nordland og med ei organisa
sjonsform som er i samsvar med Lov om 
folkehøgskular. 

Av mange ulike årsaker vil det ta noko tid 
før skulen kjem i gang med ordinære kurs. Ei 

regjeringsoppnemnd utval: «Folkehøgsku
leutvalet av 1973» har som oppgåve å vurdera 
folkehøgskulen sin plass i framtida . Før detle 
utvalet har lagt fram si innstilling, vi l ingen ny 
skule få godkjenning frå departementet. For 
likevel å kome igang «så smått», har interim
styret lagt opp korte kurs i ferietida . Eil 
informasjonsmøte i Beiarn 1973 var den 
førsle opptakten til skulen. Våren 1974 var 
det først eit planleggingsseminar for serskilt 
innbedne, der ein m.a. i gruppearbeid gjekk 
gjennom desse emne: Må lsettinga for den 
naturale folkehøgskulen , arbeidsformer, den 
fysiske utforming av skulen og spørsmålei 
om læra rkrefter. 

I juni/juli 1974 vart det første sommarkur
set gjennomført, med dette programmet: 
Samling og bruk av ville matplanter, Legging 
av torvtak, Kulturhistoriske emner og Fri
luftsliv. Kurset var lagt til Moldjord sentral
skule i Beiarn. Dei 30 som va r med på kurset, 
synte seg å vera ei fin arbeidsgruppe, med 
aldersfordeling fra 18-54 år. 

Kurs for våren -75 er alt avertert. Det blir 
iår lagt lengre oppe i Beiardalen, til Larsos og 
Osbakk, i tida 23. juni- 5. juli . Av kursemne 
kan ein nemne: Frå korn til brød (bruk av 
bygdemølne, flatbrødbaking m.v.), Røyting 
og barking av skinn/lær, Tægerfletting, Føde 
og nødføde, Tjørebrenning, Bygging av kåte 
(gamme). Alt dette sette inn i den kulturhisto
riske samanheng. 

Interimstyret trur at kurs som desse har 
verdi på mange måtar. Dei er med og held 
vedlike gamle bygdehandverk, og dei skaper 
kontakt mellom bygdefoket og folk utanfrå 
med svært ulik bakgrunn , yngre og eldre. Dei 
røynslerein haustar frå slike kurs vil kome til 
nytte for den framtidige skulen. Kursverk
semda blir gjennomført i forståing med 
K.U.D. Likeeins har Miljøverndepartemen
tet gjeve eit tilskot til utgreiings- og planleg
gings arbeid i samband med oppretting av ein 
naturai folkehøgskule. Interim st yret ser elles 
fram til den dagen førebuingsarbeidet er 
kome så langt at ein kan konstituere ein 
eigarinstitusjon, oppnemne styre og søkje 
K .U.D. om godkjening av prosjektet. ~ 

• • 

DW1meIling'
. 
Djevelen i atomdebatten 
Under overskriften «Atomkraft - et vedde
mål med djevelen» har Norsk Natur nr. 

2/ 1975 en vurdering av atomkraft som ener
gikilde. 

Det fins velorienterte mennesker i dette 
land som mener at vi bør satse på atomkraft
verk i en viss utstrekning. Jeg føler meg 
forvisset om at disse mennesker også har lagt 
etiske vurderinger ti l grunn for sitt stand
punkt. Jeg synes derfor det er en «forurens
ning» av debatten å insinuere at disse men
nesker mer enn andre er villige til å inngå «et 
veddemål med djevelen. » 

Helge Hollmon 

Nål' man vil vurdere berelligelsen av å gjengi 
det nevnte sitatet i «Norsk Natur», er det viktig 
cl ha klart for seg at det stammer fra en 
ji'el11stående atomfysiker og tilhenger av atom
kraft. Det er altså ikke ment SO/11 noe spark til 
alOmkrafttilhengerne, men SO/11 en treffende og 
lettfattelig iLLustrasjon på hvilken alvorlig sak 
det er å satse på atomkraftverk. Vi tror ikke at 
tilhengere av atomkraft generelt sett har satt 
etiske vurderinger til side. Vi tror bare at de er 
overbevist om at de vil vinne veddemålet. 

Red. 

I kke til å forstå! 
I «Norsk Natur» nr. 2-1975 finn eg eit 
llppslag om medlemsverving. Norges Natur
vernforbund må bli større, står det der å lese. 

Eg blar vidare og kjem til ein artikkel av 
Hja lmar Hegge: «Naturvern er også filoso
fi », det var ei bokmelding. Eg les trottigt iveg, 
kjem til side 56, der finn eg: 

«Denne Iorkusering av de implisille verdi
vurderinger i vår tenkning og betoningen av 
deres objektive karakter, g ir nu meget klar
gjørende perspektiver på forholdet mellom 
mål og midler i vår samjill1/1spraksis, og 
derved også på natur- og miljøvernproble
mene i dItgens samjill1l1.» 
Og na kjem eg til mitt poeng: Dersom 

Norges Naturvernforbund ikkje skal bli ein 
organisasjonavakademikarar for akademika
rar, trur eg «Norsk N atur's redaksjon skal ta 
seg i vare slik at bladet ikkje blir eit blad som 
ein må ha universitetsutdanning for å forstå. » 

Skal ein bruke bladet som reklame for 
organisasjonen, må folk forstå kva som står 
skrive inne i bladet. Det nyttar ikkje berre med 
ei t fint forsidebilete. 

Men ikkje berre ris: Takk for tankevekk
jande artikkel om atomindustrien - den for
stod eg I 

Nils Olav Haugen. 
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NOE Å HA PÅ VEGGEN? 
Naturvernforbundets fargefotoplakater i format c 
og den siste, «Fjellbakkestjerne» (se omslagets bal 
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Djevelen i atomdebatten 
Under overskriften «Atomk raft - et vedde
mål med djevelen» har Norsk Natur nr. 
2/ 1975 en vurdering av atomkraft som ener
gikilde. 

Det fins velorienterte mennesker i dette 
land som mener at vi bør satse på atomkraft 
verk i en viss utstrekning. Jeg føler meg 
forvisset om at disse mennesker også har lagt 
e tiske vurderinger til grunn for sitt stand
punkt. Jeg synes derfor det er en «forurens
ning» av debatten å insinuere a t disse men
nesker mer enn andre er vi llige til å inn gå «et 
veddemål med djevelen.» 

Helge Holtmon 

Når man vil vurdere berettigelsen av å gjengi 
det nevnte sitatel i «Norsk Natur», er del vi/<tig 
å ha klarl for seg at det stammer .fra en 
ji"(,/l1stående a IOl11fysiker og tilhenger av a tOI11
kraft. Del er altså ikke ment S0l11 110e spark lil 
alomkrafttilhengerne, men som en treffende og 
leUfattelig illuslrasjon på hvilken alvorlig sak 
del er å satse på alomkraftverk. Vi tror ikke at 
tilhengere av atomkraft generelt sett har salt 
diske vurderinger lil side. Vi tror bare al de er 
overbevist om al de vil vinne veddemålet. 

Red. 

Ikke til å forstå! 
I «Norsk Natur» nr. 2-1975 finn eg eit 
oppslag om medlemsverving. Norges Natur
vernforbund må bli større, står det der å lese. 

Eg blar vidare og kjem til ein a rtikkel av 
Hjalmar Hegge: «Na turvern er også filoso
fi», det var ei bokmelding. Eg les trottigt iveg, 
kjem til side 56, der finn eg: 

derved også på natur- og miljøvernproble
mene i dagens sam/unl1.» 
Og nå kjem eg til mitt poeng : Dersom 

Norges Naturvernforbund ikkje skal bli ein 
organisasjonavakademikararforakademika
rar, trur eg «Norsk Natur 's redaksjon skal ta 
seg i va re slik at bladet ikkje blir e it blad som 
ein må ha universitetsutda nning for å forstå. » 

Skal ein bruke bladet som reklame for 
organisasjonen, må folk forstå kva som står 
sk rive inne i bladet. Det nyttar ikkje berre med 
eit fint forsidebilete . 

Men ikkje berre ris: Takk for tankevekk
jande artikkel om atom industrien - den for
stod eg! 

Nils Olav Haugen. 

det arbeide Naturverforbundet stå r for. Han 
bruker storsleggen og benytter den uten 
omtanke. D et er jo a lltid det enkleste og 
uten forpliktel ser. Det er dessuten nettopp 
dette han beskylder si n motpa rt fo r. 

Mitt motinnlegg mot Schieflo er motivert 
ut fra det syn at vi her står overfor en 
særlig hard representant for veks tfilosofien. 
Og det er velkjente motstandere. Det er 
nettopp slike «fil oso fer» som gjør natur
vernet nødvendig. Økosystem og rovdrift 
på ressurser er for disse tilsynlatende ukjente 
begreper. Det er forresten overraskende 
momenter herr Schieflo trekker inn i sitt 
lange innlegg, antakelig uten selv å være 
klar over det. Han skriver nemlig bl.a. a t 

ikke den holdning hr. Schieflo representerer; 
kanskje det i all beskjedenhet kan søkes i 
det arbeid na turvernet står for? 

Opprettelse av Mi ljøverndepartement, 
naturvernkonsulenter, naturvernråd m.m. og 
at politikerne i stadig stø rre grad må ta 
hensyn til det arbeide Naturvernforbundet 
står for, skulle med all klarhet vise at arbeidet 
ikke er fånyttes. Ja her må vel uttrykket 
«velkommen etter» kunne benyttes. H va så 
med dine omtalte skylapper herr Schiflo? 

Til Naturvernforbundet vil jeg si, tillyk ke 
med det overmåte viktige arbeide t som 
utføres. 

Birger Re/ sda! 
Eids vågneset 

NOE Å HA PÅ VEGGEN? 
Naturvernforbundets fargefotoplakater i format ca. 65 x 95 cm. Motiver «Perleugle», «Rådyr», «Svalestjert» 
og den siste, «Fjellbakkestjerne» (se omslagets bakside). Pri s pr. stk. kr. 17,-. 
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VERV OG VINN! 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å tre støttende til 
ved å verve ett eller flere medlemmer. 

I Norsk Natur nr. l og 2 finner du en fyldig orientering 
om vårt verveopplegg med spesielle vervekort som vi 
ber deg bruke (flittig). Faller dette vanskelig kan du 
ta kopi av kortene, eller sende egne lister. 

Fenomenale årspremier å vinne : Bokverket «Norges 
Dyr» (Cappelens forl ag), fargelitografi av Reidar Fritz
vold og original fargetegning av Vivian Zahl Olsen m.m. 

Alle får premier alt etter hvor mange medlemmer 
man makter å verve, fra forbundets medlemsnål (l medlem) 
til vår populære naturvernugle i keramikk (10 medl.) 

Selv passivt medlemsskap er aktiv naturverninnsats. 
Husk: medlemmene er forbundets ryggrad, og et stort 
medlemstall gir NNV økt slagkraft. Dessuten er med
lemskontingenten som den vesentligste delen av for
bundets årligste inntekter en forutsetning for vår virk
somhet. 

Derfor: Sett igang - hjelp oss å verve! 

ALTERNATIV 

TIL 


VANNKRAFT 


er en brosjyre med Vassdragsvernrådc ts 

merknader til Stort ingsmelding nr. 100 

(73/74). 

Det legges fram konkrete forslag til spare

tiltak og bruk av Nordsjøgass i energi

to rsyningen. Brosjyren er e t tillegg til 

Nt'Ns tidligere publikasjon «Energi. 

miljø og samfunn » og bør sees i sam

menheng med denne. 

«Alternativ til van nkraft». 24 sider. For

mat 18 x 24 cm. 

Pris kr. 10.-. 


Miljøleksikon 

• 	 1200 oppslagsord 
• 	 Oversikt over organisa

sjoner og lovverk 
• 	 250 greske og latinske 

ord og stavelser 

a~1senNKI .& 
NORGES 
NATURVERNFORBUND VI 

Bestillingskupong 

NB! Hvis du nødig vil klippe i tidskriftet, blir vi minst 

på annen måte! 

Til Norges Naturvernforbund, Postboks 8268 I 
Postgi ro nr. 9460. - Bankgiro nr. 60' 

Jeg bestiller med dette : 
eks. Prospektkorlsc rie «Nasjona lparker» 
eks. plakat «Fjellbakkestjerne» it kr. 17 

eks . plakat «Svalestjerl» it kr. 17 
eks. plakat «Perleugle» ,\ kr. 17 
eks. plakat «Rådyrkalv» å kr. 17 
eks. «U gle i keramikk» <\ kr. 55 
eks. miniutst illingen «Sirkelen» il kr. 45 

eks. «Energi. mi ljø og samfunn» <\ kr. 20 
eks. «Alternativ til vannk raft» å kr. lO 
eks. M. Segnestam : «Den første naturboka' 
,\kr. IO 
eks.. P. Skoog: «Øko logi» it kr. 15 
eks : ø. Dalland : «Fi nnmark svidda 
for hvem 'I» å kr. 12 
B. Berntsen : «Litteratur om natur» <\ kr. 
eks. O. Skre: «Sur nedbør» it kr. 13 
eks. A.-l. Janse n: «Hvem gjør hva i n 
miljøvernet» å kr. 72 

sett it 4 stk. klebemerker (stickers) «Du s 
it kr. 10 pr. se Lt 
eks. medlemsnål i sølv it kr. 5 
eks . med lemsnål i gull it kr. 15 

eks. «Miljøleksikon» <\ kr. 32 
NBr Send ikke forskuddsbetaling ved besti lling av «M 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Det samlede beløp kr. sendes ved lag 
ban kgiro/postgiro /postanvisn ing (stryk det som ikk e 
Bes sendt i oppkrav. NB ! Ved oppkravsbestilling kon 
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ALTERNATIV 

TIL 


VANNKRAFT 


er en brosjyre med Vassdragsvern rådcts 

merknader ti l Stortingsmelding nr. IDO 

(73/74). 

Det legges fram konkrete fors lag til spare

tiltak og bruk av Nordsjøgass i energi

forsyningen. Brosjyren er et tillegg til 

NNVs tidligere publik asjon «Energi. 

miljø og samfunn» og bør sees i sam 

menheng med denne . 

«Alternativ til vannkraft». 24 s ider. For

mat 18 x 24 cm . 

Pris kr. 10.-. 


Miljøleksikon 

• 	 1200 oppslagsord 
• 	 Oversikt over organisa

sjoner og lowerk 
• 	 250 greske og latinske 

ord og stavelser 

,,~ Stiftelsen NKl 
~ FORLAGET & 
NORGES 
NATURVERNFORBUND W 

Bestillingskupong 

NB ! Hvis du nødig vil klippe i tidskriftet, blir vi minst like glade over å få bestillingen 


på annen måte! 


Til Norges Naturvern forbund , Postboks 8268 Hammersborg, Oslo 1. 


Poslgiro nr. 9460. - Bankgiro nr. 600 1.05. 70835. 


Jeg bestiller med dette: 
eks. Prospektkortserie «N asjonalparker» it kr. 12 til s. kr 

eks. plakat «Fjellbakkestjerne» il kr. 17 tils. kr. 

eks. p lakat «Svales tj ert» a kr. 17 ti Is . kr 

eks. plakat «Perleugle» it kr. 17 (i ls. kr. 

eks. plakat «Rådyrkalv» il kr. 17 til s. kr. 

eks. «U gle i kera mikk» il kr. 55 (ils. kr. 

eks. miniutstillingen «Sirkelen» it kr. 45 t il s. kr. 

eks. «Energi , miljø og samfunn» it kr. 20 (il s. kr. 

eks. «A lternati v til va nnkraft» it kr. 10 (il s. kr. 

eks. M. Segneslam : «D en førSle naturboka» 

a kr. 10 (ils. kr. 

eks .. P. Skoog: «Økologi» it kr. 15 (i ls. kr. 

eks. Ø. D alland : «Finnmarksvidda

for hvem 'I» il kr . 12 til s. kr. 

B. Berntsen : «Lilleratur om nalun) ak r. 16 tils. kr. 

eks . O. Skre: «Sur nedbør» il kr. 13 lils. kr. 

eks. A.-L Janse n : «H vem gjør hva i natu r og 

miljøvernet» il kr. 72 tils. kr. 

set t å 4 stk. klebemerker (stickers) «Du slette tid» 

il kr. 10 pr. sett til s. kr. 

eks. medlemsnål i sølv å kr. 5 lil s. kr. 

eks. medlemsnål i gu ll it kr. 15 til s. kr . 

eks. «Mi ljøleksikoll» il kr. 32 
NBI Send ikke forskuddsbetaling ved bes tilling av «Miljøleksikon»I 

N avn : 

Adresse : 

Poststed: 

D et samlede beløp kr. ..... . . . .. sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. 

bankgiro/postgiro/postanvisning (stryk det som ikke passer). 
Bes sendt i oppkrav. NB! Ved oppkravsbesti lling kommer po rto i tillegg. 

ENDA MER AInni LESE FRA 
NATURVERNFORBUNDET 

KILDEN TIL KILDEN E 
I NATU RVERNET 
((Li tteratur om natur» er det se lvskrevne 
'hjelpemidlet for alle som vil skaffe seg 
en allsidig orientering om natur- og miljø· 
vernprobleme ne - som lærere, foredrags
holdere og artikkelforfatte re . Bibl iograf ien 
gir en kort karakteristikk av hver enkelt 
bok, og er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen : «Litteratur om 
natur». 96 sider. Format AS. Pris 
kr . 16,-. 

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem 7» gjør rede 
for planene om kraftutbygging og for de 
problemene som knytter seg til dette 
unike naturområdets ·fremtid .. En brenn· 
aktuell bok om et brennaktuelt tema. 
Illustrert med fotos og kart. 

Øystein Dalland : «Finnmarksvidda 
for hvem 7» 48 sider. Format AS. 
Pris kr . 12,-. 

DET REGNER FORTSATT 
SVOVEL . .. 

. og veien til løsning er at det reises 
en opinion . Men opinionen må bygge på 
viten - og her kommer anledningen til 
å orientere seg om problemene i for
bindelse med sur nedbør, om årsaker og 
virkninger. 

Oddvar Skre : «Sur nedbør . Arsaker 
og verknaden>. SO sider. Format AS. 
Pris kr. 13,-. 

HVEM GJØR HVA? 
HER ER SVARET! 
I «Hvem gjør hva i natur- og mi ljø
vernet?» presenteres 300 norske organi 
sasjoner og institusjoner og deres befat
ning med natur- og miljøvernproblemene. 
Et grunnleggende verk, uunnværlig for 
alle som søker kontakter i naturvern
arbeidet. 

Alf- Inge Jansen : «Hvem gjør hva i 
natur- og miljøvernet?» 2S2 sider. 
Format A4. Pris kr. 72,- . 
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Blomster på veggen? 
Fjellbakkestjerne er motivet på vår nye plakat. En glede i hver
dagen, og en påminnelse om fjellets verdier. 
Kjøp den for kr. 17.-. 

Nasjonalparker i Norge 
nå som prospektkortserie fra NNV. 
Ni perler på rekke og rad som oppmuntrer til flittig skrive
virksomhet i sommer - og året rundt! 
Hele serien (ni kort) kr. 12.-. (Selges ikke enkeltvis) 
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