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Mange av kretsforeningene har nå opp
rettet kontakt med medlemmene gjennom 
et medlemsblad. Her er en oversikt: 

«Agdervern » 
Vest-Agder Naturvern 
«Rygjavern » -
Rogaland Naturvern 
«Natur og Miljø» -
Oppland Naturvern 
«Naturvest » -
Vestlandske Naturvernforening 
«Landskapsvern» -
Landskapsvernet i Østfold 
«Skomvern» -
Nordland Naturvern 
Medlemsblad -
Telemark Natur- og Miljøvern 
Medlemsblad 
Sør-Trøndelag Naturvern 
Medlemsblad 
Møre- pg Romsdal Naturvern 
Inf.blad -
Troms Naturvern 

TROMS 
Troms føler presset fra dem som ønsker 
oljeboring nord for 62. breddegrad. Alle
rede i 1974 sendte derfor å rsmøtet i Troms 
Naturvern en resolusjon til våre myndig
heter om oljevirksomhet ute nfor Nord 
Norge. I 1975 gjentok foreningen hen
vendelsen og krever en klarlegging av bl. a. 
disse fo rhold før standpunkt kan ' tas til 
oljeboring nord for 62. breddegrad: 

- oljevern under ugunstige klimaforhold 
- klarlegging av den beste produksjons

metode ved oljefunn her nord før det 
startes noen form for boring 

- havstrømmenes betydning for spred
ning av olje ved uhell og ved daglig 
virksomhet 

- de økologiske virkninger på havets 
vekstliv ved utblåsning eller andre 
ukontrollerte lekkasjer sett i forhold 
til yngle- og oppvekstområder for fisk 
samt for livet i havet forøvrig 

- forskningsopplegg som tar sikte p å 
vedvarende kontroll av svingninger i 
fiskestammene og hvorvidt oljevirk
somheten medfører fare for våre fiske
ressurser. 

OPPLAND 
Oppland Naturvern med Arne Chr. 
Stryken har forh åpninger til «Våtmarks
å ret 1976» . Lågendeltaets skjebne har 
lenge vært uviss, og mange farer truer 
dette praktfulle og økologisk sett viktige 
område. Næringsmessig bruk har gjennom 
fiske, jordbruk og jakt vært drevet i gene
rasjoner. Dette bør fortsa tt skje, mener 
Stryken og Oppland Naturvern - spørs
målet er bare i hvilket omfang. 

Hovedveisystemet i Lillehammer (E6) 
er fo r flere alternativers vedkommende 
planlagt med bruer over sentrale deler av 
Lågendeltae t. Regulering i Breheimen/ 
Jo tunheimen vil kunne virke inn på vann
stand og temperatur i deltaet. Og midt opp 
i det he le kommer en reguleringsplan 
p.g.a. et grustak i o mrådet. Ikke underlig 
a t Oppland Naturvern setter sin lit til 
«Våtmarkså ret » og myndighetenes enga
s je ment for vern av våtmarker. 

OSLO/ AKERSHUS 
En sommernatt på Krokskogen på avveier! 
Som bekjentgjort i ØNVs å rsmelding vil 
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TROMS 
Troms føler presset fra dem som ønsker 
oljeboring nord for 62. breddegrad. Alle
rede i 1974 sendte derfor årsmøtet i Troms 
Naturvern en resolusjon til våre myndig
heter om oljevirksomhet utenfor Nord
Norge. I 1975 gjentok foreningen hen
vendelsen og krever en klarlegging av bl.a. 
disse forhold før standpunkt kan · tas til 
oljeboring nord for 62. breddegrad: 

- oljevern under ugunstige klimaforhold 
- klarlegging av den beste produksjons

metode ved oljefunn her nord før det 
startes noen form for boring 

- havstrømmenes betydning for spred
ning av olje ved uhell og ved daglig 
virksomhet 

- de økologiske virkninger på havets 
vekstliv ved utblåsning eller andre 
ukontrollerte lekkasjer sett i forhold 
til yngle- og oppvekstområder for fisk 
samt for livet i havet forøvrig 

- forskningsopplegg som tar sikte på 
vedvarende kontroll av svingninger i 
fiskestammene og hvorvidt oljevirk
somheten medfører fare for våre fiske
ressurser. 

OPPLAND 
Oppland Naturvern med Arne Chr. 
Stryken har forhåpninger til «Våtmarks
året 1976». Lågendeltaets skjebne har 
lenge vært uviss, og mange farer truer 
dette praktfulle og økologisk sett viktige 
område. Næringsmessig bruk har gjennom 
fiske, jordbruk og jakt vært drevet i gene
rasjoner. Dette bør fortsatt skje, mener 
Stryken og Oppland Naturvern - spørs
målet er bare i hvilket omfang. 

Hovedveisystemet i Lillehammer (E6) 
er for flere alternativers vedkommende 
planlagt med bruer over sentrale deler av 
Lågendeltaet. Regulering i Breheimen/ 
Jotunheimen vil kunne virke inn på vann
stand og temperatur i deltaet. Og midt opp 
i det hele kommer en reguleringsplan 
p.g.a. et grustak i området. Ikke underlig 
at Oppland Naturvern setter sin lit til 
«Våtmarksåret» og myndighetenes enga
sjement for vern av våtmarker. 

OSLO/ AKERSHUS 
En sommernatt pa Krokskogen på avveier! 
Som bekjentgjort i ØNVs årsmelding vil 

Samarbeid om vassdragsvern 

N orges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening tg Norges Natur
vernforbund, som tilsammen teller 150000 medlemmer, har nå innledet et 

nært samarbeid når det gjelder naturvernsaker. Koordinerende OFgan for sam
arbeidet mellom de tre organisasjonene er «Samarbeidsrådet for naturvernsaken> 
(SNR). 

Rådet vil prioritere arbeidet mot forsert vannkraftutbygging. Bakgrunnen for 
dette er at norsk energipolitikk nå har utløst et absolutt uforsvarlig, og ut fra 
det reelle energibehovet unødvendig press på det som ennå er igjen av uregulerte 
vassdrag. Dette har brakt uerstattelige naturressurser og høyt verneverdige 
naturområder i ytterste fare. Det kampen står om er kort og godt norsk vassdrags
natur. Og i denne kampen befinner vi oss nå i tolvte time. Det som ikke blir 
gjort i dag, kan ikke gjøres i morgen. Da vil det være for sent. 

Det praktiske samarbeidet har i første rekke resultert i en felles uttalelse fra 
de tre organisasjonene om Hardangervidda. I uttalelesens konklusjon heter det 
bl.a.: «Hardangerviddas ressurser må brukes på en slik måte at de ikke blir 
forbrukt eller at Viddas samlede verdier blir skadelidende. Bruken må ta sikte 
på å tjene til stimulans i primærnæring og trivsel i bygdene rundt Vidda og for
øvrig til beste for hele det norske folk på kort og lang sikt». 

Når det gjelder Hardangervidda peker samarbeidsrådet på at full utbygging av 
Veig og Dagalifallene bare vil gi oss et halvt års pusterom i kravet om stadig mer 
kraft - og samtidig er det ikke fastslått hvilken nyttevirkning denne kraften vil 
tilføre samfunnet. Dette er et eksempel som viser berettigelsen av de tre organisa
sjonenes krav om en langt mer betryggende, langsiktig og allsidig vurdering av 
gjenværende vassdrag, og en langt mer kritisk analyse av fremtidig energibehov. 

foreningen også dette året arrangere en fra Guriby, hvor første buss om Sandvika 
vårutflukt for sine medlemmer og andre går kl. 05.40, om Stabekk kl. 05.22. Ta 
naturinteresserte. Dessverre har det med kart og niste. Vi skal gå langs den 
sneket seg inn en trykkfeil i meldingen. gamle Ringeriksveien. Sjekk ved sekre
Avreisen med buss 36 Hønefoss fra Grøn tariatet, tlf.: 335257 noen dager før turen 
lands torg i Oslo finner sted fredag kveld slik at vi får en viss oversikt over antall 
den 18. juni kl. 21.00 til Sundvollen. Retur deltagere. Vel møtt. 
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LYRIKK OG ØKOLOGI 


Utenom denne stjernen fins det ikke 
noe og den er så ødelagt. 
Den er I'årt eneste tilfluktssted og 
slik ser den også ut. 

Bertold Brecht. 

En rekke biologer og andre fagspesialister 
har i de senere år påvist at kulturdyret 
Homo sapiens kanskje står ved begynnel
sen til - eller allerede midt oppe i - en 
økokrise (Goldsmith, Shepard, Ehrlich, 
Mesarovic, Pestel mJI.) . Her kan bare 
nevnes stikkordene: 

Befolkningseksplosjon, ressursproble
matikk og forurensninger. 

Realiteter i forskernes dystre spådom
mer går etter hvert opp for flere og flere. 
Vi sporer en økende anerkjennelse av 
økologiske prinsipper og snev av de 
holdningsforandringer som er nødvendig 

for å møte truslene om en økokatastrofe. 
En gruppe mennesker, som naturlig 

nok , kanskje ofte like meget intuitivt som 
kunnskapsmessig, viser økologisk for
ståelse, er våre lyrikere. Deres intellektu
elle våkenhet skal man ikke undervurdere . 
Harald Sverdrup sier om sin kollega Hans 
Børli i forordet til «Når menneskene er 
gått heim»: «Han er selvlært, har slukt 
verdenshistorie, astronomi, naturfag, har 
lært seg en del engelsk, tysk og fransk - for 
å kunne lese dikt på disse tre språkene, 
selvsagt følger han med i siste nytt fra 
nabolandene ». Men det vi først og fremst 
venter aven lyriker, er evnen til treffende 
sammenstillinger av ord, ord som lever 
og gir gjenklang i sinnet. Har lyrikeren 
denne evne kombinert med økologisk inn
sikt og forståelse, skulle han/hun kunne gi 
sin samtid meningsfylte verdier. 

Siden han allerede er nevnt, la oss ta 
utgangspunkt i en av våre favoritter, 
Harald Sverdrup. En prolog i samlingen 
«Grønn kalender» har et kosmisk - og 
pessimistisk - preg: 

Med oljesøl i munnl'ikene 
siler de siste bardehl'aler 
Guds grønne enger i hm·et. 
Alker og ærfugler du l'er på grener 
i oljens krebrige dødskroner, 
føttene padler sakte 
hinsides fuglefjell og grønne holmer. 
Gud som I'andrer med oseaner om 
føttene har sl'ol'e!sure skyer i lungene. 
Det mørkner i det gamle paradis. 

Det øko-depresjonistiske syn han her 

gir uttrykk for kommer også frem i andre 
dikt, f.eks. i «Lysmaster» og «Olje
flekker» . Den samfunnsbevisste og enga
sjerte lyriker viser seg også i «Det haster». 
Her er han først og fremst satiriker og 
galgenhumorist. : 

Kjøp inn et par mennesker 
og sett dem i zoologisk hage. 
HI'is menneskeheten dør ut, 
kan man sette de to ut igjen 
i en passende biotop. 
Stopp ut et par mennesker 
og sett dem på museum 
arranger et naturlig miljø, 
ta stemmene opp på lydbånd, 
slik at Gud kan studere 
sitt eget skaperl'erk. 

Tankevekkende på en klode hvor folke
mengden øker med tre individer pr. 
sekund, hvor forurensningene vokser oss 
over hodet og hvor vi i tillegg har lagret 
nok kjernefysiske våpen til å ekspedere 
hele herligheten over i de evige jakt
marker. 

Meningsfylt lyrikk behøver ikke alltid 
være merkelig og dyp. Harald Sverdrup 
kan utmerket godt bevege seg på jorden, 
eller rettere sagt i grantreet, som i 
«Ekornet» : 

Et rykkel'is raseri 
forstyrrer grantreets 
grønne fred .. 
Skyggen tetner 
til et ekorn 
med barkbrun pels 

og kulerunde øyne. 
Det setter seg gammelklokt 
på LO og blar hissig 
gjennom kongler, 
all "erdens l'isdom 
ligger skjult i dem. 

Knekker en nøU 
og smatter irritert. 
Halen løfter seg 
i et spørsmålstegn. 
Bare måren kjenner 
det blodige .\'\'aret. 

Kort og konsist har Harald Sverdrup her 
beskrevet en nærings-kjede: konglefrø 
ekorn - mår. I skolen må diktet kunne 
danne et glimrende utgangspunkt i under
visningen om ekornet. 

Ved første øyekast synes oppdukkingen 
aven nøtt i grantreet ulogisk . Vi godtar 
den i alle fall som en «licentia poetica ». 
Forresten kan ekornet ha redet sitt i 
grantreet. Kanskje har vi å . gjøre med et 
ekstra lurt ekorn som opererer med nøtter 
som «reserveproviant». . 

Det undervises i vå r skole b~de i norsk 
(lyrikk) og i naturfag (økologi), men 
sjelden finner vi lyrikk i naturlagbøker. 
En av de få unntagelsene er Einar Skjær
aasens 's «Du ska itle trø i graset ». Inte
grering er <<in » i dagens skole . Ekørndiktet 
skulle være et eksempel til anveridelse, og 
det er ikke vanskelig å finne andre forslag 
til skolebruk. Før vi forlater Harald 
Sverdrup, tar vi med hans «Hare», ' som 
er i komponert samme stil som 
«Ekornet » : 

Vinterkamuflert og på parti med sneen 
danser haren til himmelhit musikk 
og setter spor i strid med rødrel'ens 

logikk, 
en hoppartist med snodig muske/l'ifte 
som åpner seg og lukker seg i flukten. 
Rolig setter den seg ned og eter hist 
og ligner en som spiller seljefløyte. 
Etterlater seg små brune, kulerunde dikt. 
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gir uttrykk for kommer også frem i andre 
dikt, f.eks. i «LysmasteT» og «Olje
flekken>. Den samfunnsbevisste og enga
sjerte lyriker viser seg også i «Det haster» . 
Her er han først og fremst satiriker og 
galgenhumorist.: 

Kjøp inn et par mennesker 
og sett dem i zoologisk hage. 
H l'is menneskeheten dør ut, 
kan man sette de to ut igjen 
i en passende biotop. 
Stopp ut et par mennesker 
og sett dem på museum 
arranger et naturlig miljø, 
ta stemmene opp på lydbånd, 
slik at Gud kan studere 
sitt eget skapen'erk. 

Tankevekkende på en klode hvor folke
mengden øker med tre individer pr. 
sekund, hvor forurensningene vokser oss 
over hodet og hvor vi i tillegg har lagret 
nok kjernefysiske våpen til å ekspedere 
hele herligheten over i de evige jakt
marker. 

Meningsfylt lyrikk behøver ikke alltid 
være merkelig og dyp. Harald Sverdrup 
kan utmerket godt bevege seg på jorden, 
eller rettere sagt i gran treet, som i 
«E kornet »: 

Et rykkel'is raseri 
forstyrrer grantreets 
grønne fred . . 
Skyggen tetner 
til et ekorn 
med barkbrun pels 

og kulerunde øyne. 
Det setter seg gammelklokt 
pel to og blar hissig 
gjennom kongler, 
all :'eu/ens I'isdom 
ligger skjult i dem. 

Knekker en nøtt 
og smatter irritert. 
Halen løfter seg 
i et spørsmålstegn. 
Bare måren kjenner 
det blodige sl'aret. 

Kort og konsist har Harald Sverdrup her 
beskrevet en nærings-kjede: konglefrø 
ekorn - mår. I skolen må diktet kunne 
danne et glimrende utgangspunkt i under
visningen om ekornet. 

Ved første øyekast synes oppdukkingen 
aven nøtt i grantreet ulogisk , Vi godtar 
den i alle fall som en <<l icentia poetica ». 
Forresten kan ekornet ha redet sitt i 
grantreet. Kanskje har vi å gjøre med et 
ekstra lurt ekorn som opererer med nøtter 
som «reserveproviant», 

Det undervises i vår skole .bilde i norsk 
(lyrikk) og i naturfag (økologi), men 
sjelden finner vi lyrikk i natu ~fagbøker. 
En av de få unntagelsene er Einar Skjær
aasens's «Du ska itte trø i graset». Inte
grering er «in » i dagens skole. Ekørndiktet 
skulle være et eksempel til anvendelse, og 
de t e r ikke vanskelig å finne andre forslag 
til skolebruk. Før vi forlater Harald 
Sverdrup, tar vi med hans «Hare», ' som 
er i komponert samme stil som 
«E kornet » : 

Vinterkamuflert og på parti med sneen 
danser haren til himmelkl'it musikk 
og seller spor i strid med rødre\'ens 

logikk, 
en hoppartist med snodig muskell'ifte 
som åpner seg og lukker seg i flukten. 
Rolig setter den seg ned og eter kl'ist 
og ligner en som spiller seljefløyte. 
Etterlater seg små brune, kulerunde dikt. 

Jeg ser dette nydelige diktet for meg 
som et kammermusikk-akkompagnement 
til en prosaisk undervisning om kvist - hare 
- rev, sportegn (ekskrementer), nedbryt
ning: sopp og bakterier. 

Når det gjelder musikk, er det vel og bra 
med symfonier som både er lange og 
brede. Av og til bør intim kammermusikk 
foretrekkes . Slik er det også med litteratur: 
En mursteinsroman kan være bra , Lyrikk 
er dog litteraturens kammermusikk, og 
diktet om haren forteller oss i korthet like 
meget som mange sider i en lærebok. 

La oss, fra ekorn og hare vende tilbake 
til alvor av stø rre format. Økende industri
alisering og urbanisering er vesentlige 
aspekter ved vårt problemkompleks , 

Ser vi på Homo sapiens i utviklings
historisk perspektiv, kan vi foreta følgende 
betraktninger: Hvis mennesket har eksi
stert i 2 millioner år, er vå r tilpasning til 
et industrialisert samfunn og storby-livs
form å sammenligne med de 2 siste dagene 
i et 70-å rig menneskes liv. 

Jakt- og samle-kultur har eksistert i 
millioner av år og utgjør over 90 % av vår 
historie . Ø kologisk og adferdsmessig er 
vi fremdeles tilpasset jakt og sanking som 
livsform. I løpet av noen få tusen-år har 

vi forandret vå rt miljø mer enn gjennom 
millioner av å r før. Vår natur har ikke 
forandret seg i samme tempo. Våre bio
logiske forutsetninger, som er formet 
gjennom millioner av år, er kanskje de 
samme som hos Cro-Magnon-mennesket. 

Vi bærer fremdeles meget av fortiden 
i oss. 

Godtar vi det essensielle i denne filosofi 
(Goldsmith, Shepard), er det ikke vanske
lig å godta at storbylivet egentlig er et 
brudd med naturen . 

En for analytisk preget holdning til 
lyrikk kan være et tveegget sverd, men vi 
tar antagelig ikke feil nå r vi påstår at 
tømmerhoggeren Hans Børli ikke liker 
seg i storbyen. 

I sine urbanøkologiske skisser, «Strofe 
på gaten» og «Urbanisert» glemmer han 
båd~ øyne og ansikt igjen i skogen. Sjelen 
har han med i drabantbyen, men den 
stritter «som halm ut av tomheten». 

Det e r en uhyggelig likhet mellom et 
luftfotografi aven storby og en kreftsvulst. 
Med sine våkne, intakte sanser ønsker 
Hans Børli seg ut av asfalt-ørkenen med 
hele sin sjel: «Det koster bare 15 kroner 
på 3. klasse herfra og til livet». 

Børli har et dikt som heter «Det er ikke 
råd » : 
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Det er ikke råd lenger 
å dikte troskyldig på rim 
om hl'ite bjørkelegger 
og granbar og myrullmyrer -
Du kjenner deg innvendig som 
en lål'el'egg I'ed Europal'eien : 
Lal'grå. Måsagrodd. Og forgrimmet 
al' grelle, frynsete plakater: 
BESØK CIRKUS HURLUMHEI 
IMPONER DERES GRANNE KjØP 
VAR NYE HOOVERMATIC DE LUXE 
HVORFOR ER DERES VASK 
HVITERE ENN MIN, FRU HANSEN-

Herfra er ikke spranget langt over til 
økofilosofen Sigmund Kvaløys tanker om 
moderne storbymennesker, deres dagligliv 
i «rørmiljøet» med økende grad av kom
plikasjon, deres «kapsel-syke» (inne
sperring over lengre tidsrom i rent tekniske 
miljøer), deres stadig «tykkere apparat
miljø » med «tivoli-effekter» som må til 
for i det hele tatt å overleve. 

Hans Børli har selv fremhevet disse 
«tivoli-effektene» i de fem siste linjene 
av sitt siste dikt . 

En kvalitetsvurdering I.igger utenfor 
rammen av denne kronikk, men vi mener 
at Rolf Jacobsens «Landskap med grave
maskiner» er en glimrende beskrivelse av 
konflikten mellom natur og teknikk. Har 
vi lest det, sitter vi igjen med sand i mun
nen og eksos-eimen rivende i nesa: 

De spiser av skogene mine. 
Seks gravemaskiner kom og spiste 
av skogene mine. 
Gud hjelpe meg for en skapning 
det er på dem. 
Hoder uten øyne og øynene i baken. 
De svinger med kjeftene på lange skaft 
og har løvetann i munnvikene. 
De eter og spytter ut, spytter til og eter, 
for de har ingen strupe mer, bare en diger 
kjeft og en rumlende mave. 
Er dette et slags helvete? 
For vadefugler. 
For de altfor kloke pelikaner? 

De har blindede øyne og lenker om 
føttene. De skal arbeide iårhundreder 
og tygge blåklokkene om til asfalt. 
Dekke dem med skyer av fet ekshaust 
og kald sol fra projektører. 
Uten struper, uten stemmebånd og 
uten klage. 

Forurensningsproblematikken opptar 
også våre lyrikere, og det er spesielt bly 
de tar utgangspunkt i, som Rolf Jacobsen 
i sitt «Bly»: 

Bly kamerat bly 
grå a~falt så lenge du lever, bly 
grått regn over gatene flimrende 
over TV-skjermene ansikter 
øyner lepper bly 
grå gater, bly 
i luften, i batongene 
patronene, bly 
tungt hjerte så lenge du lever kamerat. 

Nils-Aage Sørgaaeds «Høst» har også en 
«blytung» avslutning: 

Gulnede kornaks 
duver 
i bileksosen 
nikker til 
motorveimennesker. 
A vlingen ser ut 
til å bli god i år 
- på bøndenes smil 
og sekkenes l'ekt 
ådømme. 
Bly har en tetthet 
på 11,3 gram pr. kubikkcentimeter. 

Tor Oberstad sier om bonden at han 

Sår korn 
og tenker: kvikksølv 
tynner gulrøtter 
og tenker: bly 
set ut kål 
og tenker : DDT. 

og i følge Fredrik Fasting Torgersen er 
allerede «slagmarken over oss» : 

Gassmasker 

til alle nordmenn 

her er snart 

like farlig å puste 

som på vestfronten 

en østfront 

der mengder av bly 

borer seg inn 

i lungene 

gassmasker 

eller englevinger 

det tredje alternativ 

fornuften 

er forgiftet . 


Vi avslutter forurensnings kapitlet med 
et vers fra fjorårets sensasjonelle debut
samling, Karin Sveen's «Vinterhagen». 
Hovedtemaet i diktet «Kvinnedag» er noe 
annet, men åpningen tegner et kort og 
konsist bilde av bybarns hverdag: 

Europa, Europa! Fuglane dør 

på slamfjell kring byane
grå måker skrik med bly i blodet, 

elvene tyt frå rotnande kjelder

Bom set sine små kvite segl 

på dei veltande straumane, 

brun os stryk gjennom barnehår. 


Vi setter sluttstrek for denne kaval
kaden gjennom lyrikkens verden med den 
elegante Andre Bjerke og setter sammen 
med ham et stort spørsmålstegn ved Homo 
Sapiens ' fremtid. 

Hvor lenge- ? 

Et strå i vinden. En ternes vingekast. 

HI'or lenge vil visjonen vare ved? 

H vor mange slektsledd ennu !'il få se 

en timotei som ikke er av plast ? 

Må synet kanskje tidsnok holdes fast? 

Er dette å få sett et lønnetre 

en ting det al/erede haster med ? 

Er roen det som l'irkelig har hast? 

Fremdeles kan I'i la oss gjennomtrenge 

al' strå og terne. Vi kan ta imot 

den nåde som er norsk natur. 

Hvor lenge? 'G 


Energisk 
energieksport 

AV 
TROND SVENSSON 

N esten en dobling av elektristitets
produksjonen har funnet sted fra 

1963 til 1975. I 1963 ble det produsert 
39460 GWh her i landet. I 1975 var tallet 
nær 197 % av produksjonen i 1963, dvs. 
77 584 GWh. Vil vi så oppleve at veksten 
i det norske energiforbruket gradvis av
trappes, slik at forbruket stabiliseres om
kring 1990 ? Det er dette som er Natur
vernforbundets mål. - I mellomtiden 
produserer og eksporterer Statskraft
vekene stadig mer elektrisk kraft. 

- Statskraftverkene vil få et overskudd 
p" omtrent 130 mill. kroner i 1975 , mens 

det var 
56 mill. 
går det 
fjor er d 
høy tem 
og laver 
store ek 
Sigmund 
elektrisit 
å rsskifte 

Men s 
stående. 
med 197 
og 1973 
(IV NorE, 
grammer 
tilsvarte 
3 av vån 
i Vest-A 
produser 
alene sa 
Nea , Sør 

Det er 
om utvek 
og Dann 
lønnsom 
netto-ek~ 
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Gassmasker 

til alle nordmenn 

her er snart 

like farlig å puste 

som på vestfronten 

en østfront 

der mengder av bly 

borer seg inn 

i lungene 

gassmasker 

eller englevinger 

det tredje alternativ 

fornuften 

er forgiftet . 


Vi avslutter forurensningskapitlet med 
et vers fra fjorårets sensasjonelle debut
samling, Karin Sveen 's «Vinterhagen». 
Hovedtemaet i diktet «Kvinnedag» er noe 
annet, men åpningen tegner et kort og 
konsist bilde av bybarns hverdag: 

Europa, Europa! Fuglane dør 

på slamfjell kring byane
grå måker skrik med bly i blodet, 

elvene tyt frå rotnande kjelder

Bom set sine små kvite segl 

på dei ve/lande straumane, 

brun 6s stryk gjennom bamehår. 


Vi setter sluttstrek for denne kaval
kaden gjennom lyrikkens verden med den 
elegante Andre Bjerke og setter sammen 
med ham et stort spørsmålstegn ved Homo 
Sapiens ' fremtid. 

Hvor/enge -? 

Et strå i vinden. En ternes vingekast. 

Hl'or lenge vil visjonen vare ved? 

Hvor mange slektsledd ennu l'il få se 

en timotei som ikke er al' plast? 

Må synet kanskje tidsnok holdes fast? 

Er dette å få sett et lønnetre 

en ting det allerede haster med? 

Er roen det som virkelig har hast? 

Fremdeles kan l'i la oss gjennomtrenge 

al ' strå og terne. Vi kan la imot 

den nåde som er norsk natur. 

Hvor lenge? G 


Energisk 
energieksport 

AV 
TROND SVENSSON 

Nesten en dobling av elektristitets
produksjonen har funnet sted fra 

1963 til 1975 . I 1963 ble det produsert 
39460 GWh her i landet. I 1975 var tallet 
nær 197 % av produksjonen i 1963, dvs. 
77 584 G Who Vil vi så oppleve at veksten 
i det norske energiforbruket gradvis av
trappes, slik at forbruket stabiliseres om
kring 1990? Det er dette som er Natur
vernforbundets mål. - I mellomtiden 
produserer og eksporterer Statskraft 
vekene stadig mer elektrisk kraft. 

- Statskraftverkene vil få et overskudd 
på omtrent 130 mill. kroner i 1975 , mens 

det var budsjettert med et underskudd på 
56 mill. kroner. Krafteksporten til Sverige 
går det remmer og tøy holder, og som i 
fjor er det en kombinasjon av gode tilsig, 
høy temperatur, nedgang i konjunkturene 
og lavere industri-forbruk som gjør den 
store eksporten mulig, sa generaldirektør 
Sigmund Larsen i Norges vassdrags- og 
elektrisitetsvesen til NTB i en samtale før 
årsskiftet. 

Men stor krafteksport er ikke noe ene
stående. Larsen synes å glemme at i likhet 
med 1974 og 1975, hadde vi også i 1972 
og 1973 en netto-kraftekspor/ på over 7 % 
av Norges lO/alproduksjon, noe karto
grammene her viser. For å illustrere dette 
tilsvarte 7,3 % i 1975 i GWh mer enn det 
3 av våre 5 største kraftstasjoner, Tonstad 
i Vest-Agder, Tokke og Vinje i Telemark, 
produserer i løpet av ett år. Kontraktskraft 
alene samme år tilsvarte noe under det 
Nea, Sør-Trøndelag produserer. 

Det er Statskraftverkene som har hånd 
om utveksling av kraft med Sverige (Sovjet 
og Danmark). Samkjøring er økonomisk 
lønnsomt og ressurssparende, men ni\r 
netto-eksporten har ligget på over 7 % av 

totalproduksjonen i de siste fire årene, må 
det få betydning for den videre målsetting 
for kraftproduksjon i Norge. Faren ligger 
i at vi betrakter netto-eksport som et mål 
i seg selv, og av den grunn ofrer våre 
vassdrag slik at vi skal ha godt med kon
traktskraft og tilfeldig kraft å tilby . 

Riktig nok går det an å underbudsjet
tere, likeledes å bomme på budsjettet, men 
nå r regnskapene for Statskraftverkene nå 
viser et overskudd på over 152 mill . 
kroner, mot et budsjettert underskudd på 
56 mill. kroner, må man kunne sette et 
ikke så lite spørsmålstegn ved Statskraft 
verkenes og NVE's evne til å se fremover. 
I pro.sent utgjør forskjellen over 32 %(!) 
mellom budsjettert driftsinntekt og den 
driftsinntekt regnskapet viser. Tilsvarende 
tall for 1974 var på over 41 % l 

Kan vi derfor i fremtiden stole på at 
Statskraftverkenes eller NVE'S budsjetter 
og ikke minst behovs-prognoser for elek
trisk kraft, vil holde? Hittil virker det som 
om resultatet av kraftutvekslingen med 
Sverige og det endelige driftsregnskap, 
kommer på Statskraftverkene som jule
kvelden på kjerringa. G 
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Jotunhei~en nasjonalpark 
AV BREDO BERNTSEN 

Bare fire å r av vårt århundre var gått 
da tanken om å verne Jotunheimen 

for første gang ble kastet frem. Det 
skjedde da formannen i Den Norske 
Turistforening, professor Yngvar Nielsen, 
på årsmøtet 5. mai 1904 talte sterkt for 
å opprette nasjonalparker. I første rekke 
trakk han frem nettopp Jotunheimen: 
«Den byder sig i denne forbindelse uvil
kaarlig frem for tanken , og den maatte 
faa blive, som den er, som et hjem for den 
ægte natur, et billede af Norge, som det 
er idag». Denne fjellheimen hadde lenge 
stått i et he lt spesielt lys for alle norske 
naturvenner og fotturister. Her inne mel
lom høye fjell , med vakre vann og frodig 
plantevekst, hadde reinjegeren og filoso
fen Jo Gjende fartet omkring, her trivdes 
AasmlHld Olavson Vinje med sine reise
feller , og her fikk Henrik Ibsen inntrykk 
som bidro til å skape Peer Gynt-dramaet. 
Dette området har stått helt sentralt i den 
folketradisjon , litteratur og kulturliv som 
i tidens løp har grodd opp omkring norsk 
høyfjell. 

,Siden dengang og til nå har det vært 
arbeidet iherdig med denne saken. Jotun
heimen går - om man kan si det slik - som 
en grønn tråd gjennom naturvernets 
historie i Norge . 

Et gjennombrudd i naturvernsaken 
generelt kom ellers med professor N. 
Willes foredrag 17. mars 1909 i Det 
Norske Geografiske Selskab: «Om Na
turens Mindesmærker og Deres Be
varelse ». Her risset han opp situasjonen 
i utlandet og i Norge - og viste hva som 
var gjort for å ta vare på sjelden natur, 
og hva som burde gjøres. Han konkluderte 
med at det var tvingende nødvendig å 
beskytte naturen ved lovgivning. Dette 
førte til Lov om naturfredning av 1910 
(med et til!egg av 1916). Kort etter - i 

Smørstabbreen med Smørstabtind; Jotu.n
heimen. Foto P.A. Røstad. 

1914 - ble den første av kretsforeningene 
for naturfredning (Østlandske Krets
forening) startet ; landsforeningen for 
naturfredning (forløperen for Norges 
Naturvernforbund) kom til i 1916. 

Det neste kraftige fremstøtet for fred
ning aven større del av Jotunheimen kom 
fra oberst N.J. Gregersen, i en artikkel i 
«Aftenposten » den 17. august 1916. Han 
la stor vekt på å få Gjende med. Siden 
ble fredning av Jotunheimen uløselig knyt
tet til fredning av Gjende og Sjoavass
draget. Botanikeren Hanna Ressvoll
Holmsen, slo alarm i .1917. Etter en tur 
til Gjende skrev hun: «Der f6r som en 
skræk i mig ved det eventyrlige syn - en 
skræk for at industriens lange knoklede 
arm sk ulde stikke sig herind mellom 
fjeldene og øse av Gjendes smaragdgrønne 
vand». Denne skrekken var i høyeste grad 
begrunnet, idet Vassdragsvesenet alt had
de utarbeidet planer for å utnytte vass
draget. Etter første verdenskrig ble faren 
overhengende. 

Landsforeningens styre tok saken opp, 
og rettet i mars 1921 en henvendelse til 
Kirke- og undervisningsdepartementet for 
å få fredet Jotunheimen, ikke minst fordi 
Gjende nå var truet. Foreningen pekte på 
hvordan storindustrien grep om seg og 
underla seg naturherligheter som folk i sin 
ungdom ikke drømte om kunne angripes. 
Og - het det videre - ennå var man bare 
ved starten til en tid med store endringer 
bl.a. ved vassdragsreguleringer(!) . Derfor 
måtte man etter styrets mening handle 
hurtig. En høyfjellnasjona/park bu.rde 
snarest opprettes. At først og fremst Jotun
heimen måtte kommt;j betraktning var en 
selvfølge. De naturvitenskapelige interes
ser ble understreket. Men en tillot seg også 
- selv om det lå utenfor foreningens 
område (naturvern begrepet var jo den
gang relativt trangt definert) - å nevne at 
det også i estetisk og i økonomisk hen
seende måtte antas å være av uvurderlig 
betydning å bevare en av Norges verdens
kjente attraksjoner og severdigheter. 

Forening 
forening! 
påtenkte 
tatt med 
lysninger 
det ikke 
berømte 
Landsfor 
Bygdin, 
RussvallI 
rettet m, 
digheten, 
regulerin 
kastet se 

N 

,,, 
Vellis 



B are fire år av vårt århundre var gått 
da tanken om å verne Jotunheimen 

for første gang ble kastet frem. Det 
skjedde da formannen i Den Norske 
Turistforening, professor Yngvar Nielsen, 
på årsmøtet 5. mai 1904 talte sterkt for 
å opprette nasjonalparker. I første rekke 
trakk han frem nettopp Jotunheimen: 
«Den byder sig i denne forbindelse uvil
kaarlig frem for tanken , og den maatte 
faa blive, som den er, som et hjem for den 
ægte natur, et billede af Norge, som det 
er idag». Denne fjellheimen hadde lenge 
stått i et helt spesielt lys for alle norske 
naturvenner og fotturister. Her inne mel
lom høye fjell, med vakre vann og frodig 
plantevekst, hadde reinjegeren og filoso
fen Jo Gjende fartet omkring, her trivdes 
AasmlHld Olavson Vinje med sine reise

" 	 feller, og her fikk Henrik Ibsen inntrykk 
som bidro til å skape Peer Gynt-dramaet. 
Dette området har stått helt sentralt i den 
folketradisjon , litteratur og kulturliv som 
i tidens løp har grodd opp omkring norsk 
høyfjell . 

,Siden dengang og til nå har det vært 
arbeidet iherdig med denne saken. Jotun
heimen går - om man kan si det slik - som 
en grønn tråd gjennom naturvernets 
historie i Norge. 

Et gjennombrudd i naturvernsaken 
generelt kom ellers med professor N. 
Willes foredrag 17. mars 1909 i Det 
Norske Geografiske Selskab: «Om Na
turens Mindesmærker og Deres Be
varelse». Her risset han opp situasjonen 
i utlandet og i Norge - og viste hva som 
var gjort for å ta vare på sjelden natur, 
og hva som burde gjøres. Han konkluderte 
med at det var tvingende nødvendig å 
beskytte naturen ved lovgivning. Dette 
førte til Lov om naturfredning av 1910 
(med et tillegg av 1916). Kort etter - i 

Smørstabbreen med Smørstab tind; Jotun
heimen. Foto P.A . Røstad. 

1914 - ble den første av kretsforeningene 
for naturfredning (Østlandske Krets
forening) startet; landsforeningen for 
naturfredning (forløperen for Norges 
Naturvernforbund) kom til i 1916. 

Det neste kraftige fremstøtet for fred
ning aven større del av Jotunheimen kom 
fra oberst N.J . Gregersen, i en artikkel i 
«Aftenposten» den 17. august 1916. Han 
la stor vekt på å få Gjende med . Siden 
ble fredning av Jotunheimen uløselig knyt
tet til fredning av Gjende og Sjoavass
draget. Botanikeren Hanna Ressvoll
Holmsen, slo alarm i . 1917. Etter en tur 
til Gjende skrev hun : «Der f6r som en 
skræk i mig ved det eventyrlige syn - en 
skræk for at industriens lange knoklede 
arm skulde stikke sig herind mellom 
fjeldene og øse av Gjendes smaragdgrønne 
vand». Denne skrekken var i høyeste grad 
begrunnet, idet Vassdragsvesenet alt had
de utarbeidet planer for å utnytte vass
draget. Etter første verdenskrig ble faren 
overhengende. 

Landsforeningens styre tok saken opp, 
og rettet i mars 1921 en henvendelse til 
Kirke- og undervisningsdepartementet for 
å få fredet Jotunheimen, ikke minst fordi 
Gjende nå var truet. Foreningen pekte på 
hvordan storindustrien grep om seg og 
underla seg naturherligheter som folk i sin 
ungdom ikke drømte om kunne angripes. 
Og - het det videre - ennå var man bare 
ved starten til en tid med store endringer 
bl.a. ved vassdragsreguleringer(!). Derfor 
måtte man etter styrets mening handle 
hurtig. En høyfjellnasjonalpark burde 
snarest opprettes. At først og fremst Jotun
heimen måtte komrrn<J betraktning var en 
selvfølge. De naturvitenskapelige interes
ser ble understreket. Men en tillot seg også 
- selv om det lå utenfor foreningens 
område (naturvernbegrepet var jo den
gang relativt trangt definert)' - å nevne at 
det også i estetisk og i økonomisk hen
seende måtte antas å være av uvurderlig 
betydning å bevare en av Norges verdens
kjente attraksjoner og severdigheter. 

Foreningen hadde i samarbeid med Turist
foreningen utarbeidet et kart over den 
påtenkte nasjonalpark. Gjende var bevisst 
tatt med. Styret hadde skaffet seg opp
lysninger om utbyggingsplanene og mente 
det ikke var noe for stort offer å ta den 
berømte sjøen med i det fredete området. 
Landsforeningens syn var ellers at også 
Bygdin, Bessvann, Sjodalsvannene og 
Russvann skulle forbli urørte. Aret etter 
rettet man atter en henvendelse til myn
dighetene om å innstille den planlagte 
regulering av Gjende. Turistforeningen 
kastet seg også ut i kampen. Av andre som 

protesterte må nevnes bøndene i Vågå. 
Også kjente folk som forfatteren og natur
vennen Mikkjel Fønhus, maleren Lars 
Jorde, ingeniør Alf B. Bryne og Bessheims 
innehaver Iver Storvik forsvarte Sjoa. 
I avisene tordnet dikteren, fjell traveren og 
Jotunheim-elskeren Theodor Caspari mot 
vandalene. «Du dvergbjørk og myrull
omkranste poet», kalte Wildenvey han 
spøkefullt. 

I mai 1923 anbefalte Vassdragsvesenets 
hovedstyre regulering av Bygdin og Tesse
vann. Gjende var foreløpig reddet. I av
gjørelsen var det klart lagt vekt på de 

NalUl"I·ernforbundets nasjona/parkfors/ag fra 1935. 


- - - - - - - - Utv idelsesforslag av NalUrvemforbundets nasjonalpark forslag fra 1935. 

• • • • • • •• Redusert forslag til nasjonalpark, frem/agl av Naturvern

forbunder og Den Norske Turisrforening i 1938. 
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inte ressene so m knytte t seg til Gj ende 
trå kk enes ube rørthe t. 

Land sfo reningen sø kte igjen med nye 
fre mstø t fo r å få frede t Jotunheimen i 
1930-åre ne. I 1935 utarbe idet foreningen 
e t ka rt hvo r e t a real på ca. 800 km 2 ble 
fo reslå tt som nasjo nalpark , fo ruten at e t 
neste n like sto rt a real i Vest-Jo tunheimen 
skulle ko mme i tillegg nå r den høyfj e lls
ko mmisjo ne n so m va r i arbe id fikk ferdig
be handle t de tte o mrådet. 

På Den No rske Turi stforenings gene ral
fo rsamling de n 4 . mars 1938 ho ldt Lands
fo re ningens fo rm ann , obe rstløytn ant K.G. 
Gleditsch fo redrag o m he le denn e inflø kte 
sak en. Naturve rnl oven hadde ført til 
ma nge mindre fredninge r, ble de t sagt , 
me n ikke til nasjo nalpa rk e r. ·Møte refe ra te t 
e r skre mmende a ktuelt nå r vi te nke r på 
hva so m ha r skj edd frem til i dag, neste n 
fø rti å r e tte r. G e ne ralfo rsamlingen stø tte t 
kravet om nasjo nalpark i Jo tunhe ime n, og 
be myndiget styre t samm en med styre t i 
Landsfo re ningen o m å utrede spø rsmåle t. 
Den 22. desember 1938 sendte de to 
fo re ningene e n fe lles he nvende lse til 
regje rin ge n . De t ble he r pekt på a t e t 
fredningsvedta k fra statens side vill e va:: re 
e n a ne rkj enn else av de ve rdie ne so m i 
kulture ll , vitenskapelig og sosial-e tisk 
hensee nde e r knytte t til bevaringe n av 
ka ra kte ri stiske og inte ressante o mråde r 
mo t tide ns industria lisering og tek niske 
inngrep . Fred ningsfo rslaget va r imidle rtid 
be tydelig innskrenket i forho ld til de t 
o pprinnelige, i håp o m at de tte ville le tte 
a rbeide t. Bl. a . på grunn av krigen ble 
sake n lag t på is i mange år fremove r. Me n 
Theodor Caspa ri bra kte vern etank en frem 
igjen i de n nå klassiske bo ken «Av Jo tun
heimens saga» fra 1942. Han stø tte t ste rkt 
ta nk en o m e n nasjonalpark , so m han 
me nte burde være på minst 1000 km 2 • 

Bilvei ove r Va ldresfl ya kunn e han til nød 
god ta. A nne rl edes med Vinste rfl ya - den 
idylliske sete rflya med sine parka nlegg og 
grønne bj ø rkeallee r, med sine gulhvite 
re inmoseple ne r, med sine glitrende s jø 

speil og brune se te rlynge r strødd rundt 
o m. Ma n burd e utvide den prosje kte rte 
nasjo nalparke n ved Gjende til alt land et 
mellom Gje nde og Bygdin , Sjoa og Vinstra 
og vestove r til H o rrungene . «Nasjonal
pa rke n skal bli de t store folk esan ato rium 
fo r ne rves litne norske me nn og kvinn e r, 
ja bli e t fredl ys t rike også fo r dyre - og 
pla nteve rde nen. Også de n trenge r skå nse l 
og fred i e n tid hvor den modern e ove r
kultur true r a lt leve nde med utsle tte lse og 
unde rga ng». Han avsluttet sin bo k med de t 
ofte site rte dikte t : «Stå va kt o m nature n !» 

Ette r krigen to k Landsfo re ningen o pp 
spø rsm åle t o m ny naturvernl ov - ikke 
minst fo rdi den gamle loven hadde vist seg 
udugeli g til nas jonalpa rkfre dning. I 1954 
var Lov om naturve rn e t fa ktum . Endeli g 
hadde ma n hjemmel fo r opprette lse n av 
nasjonalpa rk er. Landsforbundet fo r na tur

fredning (som nå hadde skifte t navn) to k 
Jo tunheimsake n o pp igje n i 1955-56, og 
a rbeide t ble vid e reført av Na turve rnråde t, 
som ble oppre tte t i 1954. Me n pl ane ne o m 
fredning va r nå komme t ste rkt i strid med 
pl anene om utbygging av Sjoa . 

I 1962 ble lande ts fø rste nasjona lpa rk 
- R ondane - oppre tte t, og i 1964 la end elig 
Naturve rnrådet frem en land spl an for 
fred nin g av 16 område r, blant dem Jo tun 

m 2he ime n. Arealet skull e være ca. 600 
- a ltså e t fo rho ldsvis lite o mråde av vå r 
mest sentrale fj e llhe im . Avgre nsnin ge n 
var identisk med La ndsfo reningens fo rslag 
fra 1938 bo rtse tt fra e n lite n utvi de lse i 
sø r- ves t. 

No rges Naturve rnfo rbund utta lte a t 
G je nde ikke måtte regul e res og a t Jotun
he imsa ke n ville bli se lve prøvesteine n fo r 
nasjonalpa rktank en i No rge. « He lt fra 

Sjoa sett mot t<nll lsholsrind. Srorring\Tedwkel i t 973 om varig vern av Gjende med Sjoa, 
er bakgrunnen fo r ar der nå k an I'entes al planene om na.ljona!park i .!orllnheimen endelig 
vil bli realiserI. 

Naturve rnfo rbunde t bl e stifte t i 1916 har 
de t å beva re dele r av Jo tunheimen med 
Gje nd e va: rt e n merkesa k fo r fo rbunde t». 
Man gav e ll e rs uttrykk fo r be hove t fo r 
ve rn av e t skog- og fj e ll andskap på Vest
la nde t slik so m Ve ttismo rki ved de n 
frede te Ve ttisfosse n. 

Da Sto rt ingets ko mmun alkomite i 1967 
la fre m sin innstillin g o m landsplane n, 
fores lo ko miteen a t frednin gen ble utsatt 
i tre av pa rkene i påve nte av kra ftut
byggin gs utrednin ge r - de riblant Jo tun
heimen. Ma n antyde t e lle rs e n utvidelse av 
nas jo na lpa rken til også å omfatte e n be 
tyde lig de l av G a ldhø pi ggmassi ve t med 
Ga ldhøpigge n . T ross de mange og dras
ti ske inngrep i Jo tunheimo mråde t i å re ne 
fra 1923 , da Bygdin og Tesse ble vedta tt 
regule rt , og fre m til 1960-å re ne skulle 
Jo tunheimsa ken a tte r e ngang utse ttes 
fordi Sjoa va r e t nytt o bje kt fo r Vassdrags
vesene t. I løpe t av disse å rene var bit fo r 
bit , både i utk anten av Jo tunhe ime n og 
in;l e i o mrAde t, pi\virke t av kraftutbyggin g, 
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fredning (so m nå hadde skiftet nav n) tok 
J o tunhe imsa ken opp igjen i 1955-56, og 
arbeidet ble videreført av Naturvernrådet , 
som ble opprettet i 1954. Men planene om 
fredning var nå kommet sterkt i st rid med 
planene om utbygging av Sjoa. 

I 1962 ble lande ts første nasjonalpark 
- Rondane - opprettet , og i ] 964 la endelig 
Naturvernrådet frem en landsplan for 
fredning av 16 områder, blant dem Jotun

m 2he imen. Arealet skulle være ca. 600 
- a ltså et forholdsvis lite o mråde av vår 
mest sentrale fjellheim. Avgrensnin gen 
var identisk med Landsfore ningens fo rslag 
fra 1938 bortse tt fra en liten utvidelse i 
sør-vest. 

Norges Naturvernforbund utta lte at 
Gjende ikke måtte regul eres og a t Jotun
heimsaken ville bli se lve prøvestein e n for 
nasjonalparktanken i Norge. « He lt fra 

iing.\\'edrak er i J973 om varig vern av Gjende med Sjoa, 
'entes ar planene om nasjonalpllrk i Jotunheimen endelig 

Naturvernforbundet ble stiftet i 1916 har 
det å beva re deler av Jotunheimen med 
Gjende vært en merkesak for fo rbunde t». 
Man gav ellers uttrykk for behovet for 
vern av e t skog- og fjelland skap på Vest
lande t slik som Vettismorki ved den 
fredete Ve ttisfosse n. 

Da Stortingets kommunalko mite i 1967 
la fre m sin innstilling om landsplanen, 
fores lo komiteen at fredningen ble utsa tt 
i tre av parkene i påven te av kraftut
byggingsutredninger - deriblant Jo tun
heime n. Man antydet e llers e n utvide lse av 
nasjonalparke n til også å o mfatte e n be
tydelig del av Galdhøpiggmassivet med 
Galdhøpiggen. Tross de man ge og dras
ti ske inngrep i Jotunheimo mrådet i å rene 
fra 1923 , da Bygd in og Tesse ble vedtatt 
regulert , og frem til 1960-å rene skulle 
Jotunhei msaken atter e ngang utsettes 
fordi Sjoa var et nytt objekt for Vassd rags
vesenet. I lø pe t av di sse å re ne var bit for 
hit, både i utkanten av Jotunheimen og 
in,le i området. påv irket av kraftutbygging, 

veier og led ningstraseer. Slik bl e Øvre 
Vinstra utbygge t med magasinene Vin
stern , Sandvatn , Ka lfj o rd-Øyvatn , øy
angen, He imdal sva tn og Bygdin. Sør fo r 
Bygdin Ylja-utbyggingen. Tyin ble regulert 
i flere e tapper med tillegg av takrenne
prosjektet i Jotunheimens sentrale deler. 
I nord-vestre del av Jo tunheimen er utfø rt 
store reguleringer på Vest-Sognefjell
Hervautbyggingen og no rdover i Bre
heimen med Fortun-Granfasta-regulerin
gene, østre del e r Tesse med overføring 
av Veo allerede regul e rt og det søkes nå 
om regule ring av Smådøla. Sett i sammen
heng med Vassdragsvesenets søknad om 
Jotun heim-Bre heim-regul e ringen viser 
denne oversikten hvor harde og omfatten
de inngrepe ne har vært og fo rtsatt vil være 
i vår ypperste høyfjellstrakt. I tillegg 
kommer forurensning, hyttebygging, fly
trafi k k osv. 

I sin in stillin g (1970) gikk flertallet i 
Kontak tutvalge t Kraftutbygging- Natur
vern (Sperstadutvalget) inn for at det ikke 
ble satt iga ng noen utbyggin g av Jotun
heimen/ Breheimen i e n lO-å rspe riode. 
Hele utva lget me nte at Sjoa hadd e høyes te 
verneverdi av a lle vassdrag i Jotunheime n. 

Likefullt ville ikke Vassdragsvesenet 
utsette spørsm åle t o m utbygging. Man 
gikk inn for varig vern av Sjoa - men bare 
ovenfor Hindse te r. Også Industrideparte
mentet gi k k inn for varig vern av Sjoa 
ovenfor Hincl se ter i fo rbinde lse med opp
rettelse av Jot unhei men nasjonalpa rk. 
Resten av vassdragene i Jo tunheime n/ 
Breheimen anbefalte departementet un
dergitt vanlig konsesjonsbehandling (bort
se tt fra Mørkris). 

E t av eie få lyspunkte r ela Stortinget 
be handlet «Ve rn ep lan for vassdrag» i 
1973 var at hele Sjoa ble varig vernet 
ikke minst ta kke t v<cre et intenst arbeid 
fra folk i He id a l. Dermed var det åpnet for 
oppreflelse aven Jotunheimen nasjonal
park. 

12 av de 16 (senere 17) foresl å tte 
nas jonalpa rk e r e r nå et fak tum, de fl es te 

med utvidelsen i forhold til o pprinnelig 
forslag. I Sør-Norge er det nå bare Jo tun
he imen og Ha rdangervidda som gjenstå r. 
For Hardangervidda har et eget utva lg 
kommet med en grundig innstilling i 1974. 
Her foreslås betydelige utvidelser, fra de 
opprinnelige 600 km 2 til 3400 km 2,fo rute n 
fem landskapsvernområde r på 1100 km 2 

Også for Jotunheime ns vedkommende 
må det nå være rom for be tyde li ge ut
videlser. Ikk e min st bør den nye natur
vernlovens passus om landskapsve rn o m
råde r komme til anvendelse der det 
fo re ligger så mange inngrep at nasjonal
parkfo rmen ikke passer. 

Hvilke utvid e lse r kan så komme på 
ta le? For det første har, so m nevnt , 
Kommunalkomitee n foreslå tt at Galelhø
piggmassive t tas med i nasjonalparke n. 
Lom Friluftsnemnd har foreslå tt e n ut
videlse mot nord SOI11 inklude rer e n del 
av Smådalen. Botanikeren Sverre Løkken 
har også pekt på Smådalen og fjellene 
o mkrin g som e t viktig tillegg til nasjonal
pa rko mrådet. Skal Smådalen ve rn es må 
også Smådøla forbli uregulerr. Lom Fri
luftsne mnd har videre foreslått e n ut
videlse øs t og vest for Slettmarkspiggen. 
Naturlig vil det dessuten va:re il ra e n 
utviel e lse mot Vettismorki og SkagastøI
tinde ne so m i det opprinnelige forslaget 
- kanskje i form av e t landskapsve rnom
råde. Ellers ha r geologen Ka ri Garnes 
foreslått e n sto r utvidelse mot ost. s lik 
at feltet mellom Murudal en og Sjodalen, 
foruten Sikkilsdalen og Heimdalen kom
mer med. I Miljøverndepartementet vur
deres videre opprettelsen av et la r)dskaps
ve'rno mråde i Sjodalen. Når Miljøvern
departementet i 1976 skal begynne det 
viktige a rbe ide t med opprette lse n av 
Jotunhe ime n nas jonalpark få r vi håpe a t 
resultate t vil bli både en utvid e t nas jona l
park og store tilliggende landskapsve rn 
o mr{lde r - uten at Jotunhe ime n nas jo nal
park blir brukt so m alibi for utbygging av 
a ndre vassdrag vest og no rd for nasjo nal
parken. 'S' 
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rådene som vannreserve og bidrar til å annen måte, nemlig ved igjengroing av (som reg VATMARKSOMRADER 2: redusere tørkeskader på den tilstøtende innsjøer og tjern. Selve igjengroings vil alle hl 
vegetasjon . prosessen foregår ved at dødt organisk vannrnett 

En effektiv tørrlegging av store myr materiale fra planter og dyr synker til terer den 

~::~D~~~ NATURTYPE1
vern 
vare '" 

Det er ingen overdrivelse å si at våre myr
områder hører til de vakreste og mest 
karakteristiske trekk i det skandinaviske 
naturlandskapet. Takket være et fuktig 
klima med høy nedbør og relativt liten 
fordampning kombinert med vekslende 
topografi finner vi i dag store og små 
myrområder nesten overalt i Norge. 

Nå ligger ikke bare myrene der og 

Våre myrer ulRjØr en I' iktig del al' naturlandskapet. Bildet I'iser en typisk slåuemyr 
i N-emlen al' Lang.l'jøen i Femundsmarka. FOLO.' Thorbjørn Volden . 

våtmarker 

pynter opp i vår natur, men spiller en 
ytterst viktig rolle i naturens vannhus
holdning. I perioder av året med store 
nedbørmengder eller under snøsmeltingen 
om våren vil myrer og tjern virke som 
regulerende magasiner som holder store 
mengder overskuddsvann tilbake og der
ved hindrer flom og jordødeleggelser. l 
ekstremt tørre somre fungerer myrom

områder eller områder med høy myr
frekvens for jordbruks- eller skogreis
ningsformål medfører at man forandrer 
den eksisterende vannbalansen. I flom
perioder vil avrenningen bli langt større 
enn normalt, mens det under ekstreme 
tørkeperioder kan oppstå vannmangel og 
risiko for nedsettelse av produksjons
evnen. 

Myrdefinisjon og areal 
Begrepet myr er i tidens løp forsøkt de
finert med vekslende hell. Den definisjon 
som i dag synes å ha flest tilhengere, er 
formulert slik: Myr er et landområde med 
torv og en fuktighetselskende vegetasjon 
som selv kan danne torv. Torv eller myr
jord er en fellesbetegnelse på den jord
typen der døde planterester utgjør hoved
mengden. Ved å benytte myrdefinisjonen 
ovenfor har jordbunnsforskerne kommet 
til at våre myrarealer under skoggrensen 
beløper seg til ca. 13 % av tilsvarende 
landareal, mens myrene over skoggrensen 
utgjør ca . 6 % av vårt totale fjellareal. 

Litt om myrdanneIse 
En viktig forutsetning for at myr skal 
kunne dannes, er at grunnvannstanden 
står høyt i terrenget samtidig som vann
gjennomstrømmingen må være liten . Dette 
resulterer i at det oppstår vannrnettet jord 
som gjerne fører til oksygenmangel i rot
sonen. Oksygenmangel nedsetter dekom
posisjonen (nedbryting) av døde plante
rester så mye at nedbrytingen går senere 
enn produksjonen av plantemateriale. 
Vi får derfor en akkumulasjon av organisk 

. materiale og torvdannelsen er i full gang. 
De fleste av våre myrer er dannet på denne 
måten og benevnes gjerne som fO/'sump
ningsmyrer. De kan oppstå både i flatt og 
hellende terreng . 

Naturen kan også skape myrer på en 

bunns og fyller opp bassenget litt etter litt 
samtidig som vegetasjonen brer seg utover 
vannflaten fra sidene.Igjengroing av våre 
tallrike innsjøer og tjern pågår fremdeles . 
I mange tilfeller går den så raskt at folk 
tydelig legger merke til vegetasjonsfor
andringene. Det er særlig grunne innsjøer 
med stor produksjon som gror raskest 
igjen. 

Skjematisk fremstilling av myrjorc/profil på 
en igjengroingsmyr. (Fig. 2). 

!i - IOem I....nde myrvegelo.jon 
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Fjellgrunn 

Myrjordprofilet 
Vi har konstatert at torv er en organisk 
jordart som hoper seg opp når netto
produksjonen av organisk materiale (i 
første rekke planterester) er større enn 
nedbrytingen på stedet. Vanligvis foregår 
torvavsetting på vannrik mark eller i vann, 
men i våre nedbørrike strøk på Vestlandet 
kan vi også få avsatt torv direkte på fast
mark. 

Når man graver huller gjennom de 
øverste torv lagene på myr, vil hullet etter 
en stund fylles med vann som siger inn fra 
snittflatene. Til slutt vil vannet innstille 
seg på en viss høyde under myroverflaten 
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rådene som vannreserve og bidrar til å annen måte, nemlig ved igjengroing av (som regel mosedekket). Under dette nivå ned, de såkalte humusstoffer. De anrikes 
redusere tørkeskader på den tilstøtende innsjøer og tjern. Selve igjengroings vil alle hulrom og porer i torvlagene være i myrjorden og kan føres med grunnvannet 
vegetasjon. prosessen foregår ved at dødt organisk vannrnettet. Denne vannflaten represen ut i bekker og tjern og farger vannmassene 

En effektiv tørrlegging av store myr materiale fra planter og dyr synker til terer den såkalte grunnvannstanden som i der brunaktige. 
områder eller områder med høy myr bunns og fyller opp bassenget litt etter litt løpet aven vekstsesong vil veksle i takt 
frekvens for jordbruks- eller skogre is samtidig som vegetasjonen brer seg utover med nedbørtilgang, fordampning og av Økologi og vegetasjon på myr 
ningsformål medfører at man forandrer vannflaten fra sidene.lgjengroing av våre renning. Det forhold at grunnvannstanden En urørt myr er et lite stykke naturens 
den eksisterende vannbalansen. I flom tallrike innsjøer og tjern pågår fremdeles. ligger nær opptil selve markoverflaten i laboratorium som egner seg ypperlig til 
perioder vil avrenningen bli langt større I mange tilfeller går den så raskt at folk store deler av vegetasjonsperioden, de økologiundervisningen ved skoler og uni
enn normalt, mens det under ekstreme tydelig legger merke til vegetasjonsfor fineres som markbløte. versiteter. Her kan man lett demonstrere ~ tørkeperioder kan oppstå vannmangel og andringene. Det er særlig grunne innsjøer Et skjematisk bilde av myrjordprofilet det intime samspillet mellom ulike økolarker 
risiko for nedsettelse av produksjons med stor produksjon som gror raskest er vist på Fig. 2. Aller øverst finnes et logiske faktorer og vegetasjonen. 

spiller en evnen. igjen . 5-10 cm tykt lag av levende plantevekster I begynnelsen av 1950-årene starter 
vannhus og mindre dyr, både planteetere og rov myrforskerne med systematisk studium 

ned store Myrdefinisjon og areal former (særlig edderkoppdyr) . Under av økologiske faktorer. Selv om dette 
;meltingen Begrepet myr er i tidens løp forsøkt de myroverflaten ligger de døde plante arbeidet på langt nær er avsluttet, harSkjematisk fremstilling av myrjordprofil på 
virke som finert med vekslende hell. Den definisjon restene, torven eller myrjorda, som midt myrvitenskapen i dag utviklet et moderneen igjengroingsmyr. (Fig. 2). 
,Ider store som i dag synes å ha flest tilhengere, er ute på myrflaten kan bli flere meter i system som er selve nøkkelen til myr
(e og der formulert slik: Myr er et landområde med tykkelse. Det øverste sjiktet i torvlaget økosystemets struktur og funksjon. 

S-IOcm lev.nde myrv~.lo'ion~ggelser. I torv og en fuktighetselskende vegetasjon er som regel lyst av farge og plante Normalt finner vi at miljøfaktorene på (blomJlerplonler ,. mo,.,) 
r myrom- som selv kan danne torv. Torv eller myr Periodi,k restene her kan man forholdsvis lett myr forandrer seg raskt over korte av

morkbiete
jord er en fellesbetegnelse på den jord _fM;d'''..'"OO'oo"'ond kjenne igjen. Vi sier at slik torv er lite stander og forårsaker en mosaikk av ulike 
typen der døde planterester utgjør hoved omdannet og kalles lavhumifisert. Lengre vegetasjonstyper. For å få en oversikt over 

KonJlonl Overveiende d.dmengden. Ved å benytte myrdefinisjonen morkble'e ned i profilet blir torven mørkere, sterkere det kompleks av plantesamfunn som erSphoghnum - lorvslåflemy" 
ovenfor har jordbunnsforskerne kommet sammenpresset og omdannet og vi snakker representert på våte myrer, har man inn
til at våre myrarealer under skoggrensen Gyltje eU.r dYllom om såkalt høyhumifisert torv. Nederst i delt vegetasjonen på tre hovedgrupper av 

M ioeroljord beløper seg til ca. 13 % av tilsvarende profilet kan torven være fullstendig om økologiske serier. 
landareal, mens myrene over skoggrensen dannet til en vellingaktig masse, såkalt Blant miljøfaktorene på myr er det særlig 

~ lovhumifiurl lonutgjør ca . 6 % av vårt totale fjellareal. fett-torv. I igjengroingsmyrer vil et gyttje næringsforhold og grunnvannstand somIII Heyhumifiler' lorv 
lag eller et lag av dyslam kunne påvises betyr mest for utformingen av myrsamIII Fell-Io,vLitt om myrdanneIse under torvlaget. I forsumpningmyrer deri funnene. Derfor opererer man med en . 

En viktig forutsetning for at myr skal mot vil torvlaget oftest danne en skarp fattig - rik serie etter torvens og myr
kunne dannes, er at grunnvannstanden grense mot den grå mineraljorda eller '~vannets innhold av næringsstoffer. Fattigst 
står høyt i terrenget samtidig som vann Myrjordprofilet fjellgrunnen . er den ombrotrofe vegetasjonen som bare 
gjennomstrømmingen må være liten. Dette Vi har konstatert at torv er en organisk Nedbryting av organisk materiale i får tilført næring via nedbøren. De myr
resulterer i at det oppstår vannmettet jord jordart som hoper seg opp når netto myrene skjer ved hjelp av spesialiserte planter som vokser her, har derfor ytterst 
som gjerne fører til oksygenmangel i rot produksjonen av organisk materiale (i bakterier uten tilgang på oksygen. Selve små mineralkrav. Myrgrunnvannet, kalles 
sonen. Oksygenmangel nedsetter dekom første rekke planterester) er større enn prosessen kalles fortorving og fører til at minerotrofe. Etter mineralmengden i myr
posisjonen (nedbryting) av døde plante nedbrytingen på stedet. Vanligvis foregår det organiske materialet brytes ned til vannet deler man den minerotrofe vege
rester så mye at nedbrytingen går senere torvavsetting på vannrik mark eller i vann, enklere kjemiske forbindelser. En gruppe tasjonen i fattig, intermediær, rik og 
enn produksjonen av plantemateriale. men i våre nedbørrike strøk på Vestlandet mikroorganismer, f.eks . svovelbakteriene, ekstremrik. Disse fattig - rik enhetene blir 
Vi får derfor en akkumulasjon av organisk kan vi også få avsatt torv direkte på fast går løs på svovelholdige forbindelser og definert ved hjelp av forekomst eller fra

. materiale og torvdannelsen er i full gang. mark. danner gassen H2S som sluttprodukt. Av vær av ulike myrplanter, såkalte indikator
De fleste av våre myrer er dannet på denne Når man graver huller gjennom de den grunn vil man merke tydelig lukt av arter. Det viser seg at mosene er de beste 
måten og benevnes gjerne som forsump øverste torv lagene på myr, vil hullet etter råtne egg dersom man graver snitt i indikatorartene for de ulike enhetene. På 
ningsmyrer. De kan oppstå både i flatt og en stund fylles med vann som siger inn fra torvmyrer. de fattigste myrene dominerer alltid torv
hellende terreng. snittflatene. Til slutt vil vannet innstille Døde planterester inneholder en del moser (Sphagnum), mens brunrnosene 

Naturen kan også skape myrer på en seg på en viss høyde under myroverflaten stoffer som bakteriene ikke makter å bryte (f.eks. stjernemose, klornoser, gullmose, 
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piperense rmose ) do mine re r de rik es te 
enhete ne. No rmalt ø ker anta ll arte r fra 
enhe t til e nhet i fattig-rik se ri en. Me ns 
o mtrent 20-30 a rte r kl a re r seg på de 
o mbro trofe myrene, kan de rik este myre ne 
hu se me r enn 100 ulik e a rte r. Fle re av vå re 
sje ldneste o rkideer e r ne ttopp kn ytte t til 
de n ekstre mrike myrvegetasjonen, som 
dessve rre e r idee lle grøfti ngsobje kt e r [o r 
jo rcl - og skogb ruk e re. 

E tte r variasjonen i g runn vann standen 
på en myr sk iller man ut en så kalt løsbunn 
- Ille se ri e i vegetasjo nen. Her o pe rere r 
man med fø lge nde fire e nh ete r: 

Tuer defin eres so m ma rke rte fo rh øy
ninge r på myrene med lav g runn va nn stand 
og ri ke li g bevo kst med lyngplante r, særlig 
røss lyng og kre kling. Inni de høyes te tuene 
leve r av og til små maursa mfunn de r 
to rve n e r gjenno mvevd av ta llri ke ga nger. 

Faslmallene e r fas te å gå på, grunn 
va nn e t ligge r høye re og vege tasjone n ut 
gjø res gje rn e av myrull , so ldogg, bj ø nn
skjegg og d ive rse starra rte r. 

Mykma llene har samme nhenge nd e løs t 
mosede kke so m ved" t rå kk få r langva rige 
spo r. Vegetasjo ne n preges av fuktighe ts
e lske nde a rte r som hvitmyra k, dys ta rr og 
d ive rse to rvmoser. 

Løsbunn e r ka ra kte rise rt ved å ha liten 
bæreevne og grunn va nne t e r synlig de t 
meste av å re t. Vegetasjo ne n e r oftes t 
usamm enhenge nde og preges av fl yte nde 
g rø nn alge r og to rvmose r, s je ldne re den 
inse ktfange nde van npl ante n blære rot. Slik e 
myrhull må man a llti d gå langt ut eno m 
når man ska l fo rse re myro mråder. 

I tillegg t il de to nevnte seriene ha r man 
også påvist e n m yrkant - myr/late se ri e i 
vegetasjone n . Når ma n de ta lj ka rt legge r en 
e nkelt myr, finner man a t noe n pl ante r 
bare finn es ute på åpne myrfl a te r, me ns 
mange a rte r ute lu kkende vo kser langs 
myrk antene. I dette til fe lle ser de t ut til 
at gre nsen mell om myrkant og myrfl a tt er 
fo rå rsake t av e t sa mspill me llo m e n re kke 
miljøfak tore r so m f. eks. to rvdybde, lysfo r
ho ld, snødek ke, ko n kurranse m.m . ~ 

METANGASS - BIOGASS 
-EN ALTERNATIV 
ENERGIFORM 
I LANDBRUKET? 
AV 
O. TJ ERNSHAUG EN 

O lj ek ri sen i 1973 utløste en stor inte 
resse fo r ene rgi spø rsmå l. Ove r he le 

ve rden ble det sa tt fa rt i arbe ide t med å 
utrede a lte rn at ive e ne rgikilde r. O lj e ut 
vinningen i No rd sjøen medfø re r a t Norge 
e r bla nt de land som e r gun sti g st ilt i de 
na:rm este ti ,l r. Imi d lert id e r de t en va nlig 
a ksep te rt oppfa tning at tilga ngen på o lj e 
blir kn app se tt i lengre perspe kti v. Det 
e r også grunn til å t ro a t o lj ep risen 
re lativt se tt - ko mm e r til å st ige. 

Metangass (bi ogass) utvunn et fra hus
dy rgjødse l og vege tabils k avfall e r e n av de 
muli ge ene rgiki lder. I den sene re tid e r 
de t utfø rt en del sa mm enfa tninger av 
kunn skape r på de tte o mrådet. De fl es te 
oppl ys ninge r i de nn e a rt ikke len e r he nte t 
fra et slik t a rbeid utfø rt ved Jordbruk s
tek niska In st itut e t, Ultuna, Sve rige. 

A lle rede mi d t på 1800-t a ll et ble de t 
gjenno mfø rt un dersøke lser vedrø rende 
framstilling og anvende lse av me tangass 
fra avfa ll. Ved kommun ale renseanl egg 
prod useres i dag anse li ge kva ntite te r 
me tangass. Denne gasse n benyttes til opp
varming av se lve anlegget med tilkn yttede 
bygninge r etc . Me tangassen ved re nsea n
leggene e r li keve l bare e t biprod u kt 
p rosessen e r ik ke optimal med tan ke på 
stø rst mulig utvinning av metangass. 

r løpe t av 1930-40-å re ne fik k metan

gass utv inning e n viss anvendelse i e uro 
peisk jo rdbruk. Ca. 1000 anlegg var i d ri ft 
i Frankrik e, og i Tys kla nd ble det ved uli ke 
fo rsk nings inst itu sjo ne r a rbeide t med fl e re 
metode r fo r me ta ngassframstillin g. Stigen
de a rbe idskos tn ade r og re la tivt lave o lj e 
pri se r medførte at anl eggene ble uøko
no mi ske, dri fte n bl e innstilt. I Tysk la nd 
e r viss tno k ba re e tt anlegg i d ri ft i dag. 
De n stø rste produ ksjon av metangass skj e r 
i varmere land. In d ia ska l ha ca. 20000 og 
Taiwa n ca . 7000 a nlegg i d rift. Fo rskning 
pågå r derimo t også i ka ld e re trakte r, særlig 
i Can ada, USA og S ko ttl and. Det er også 
muli ghe te r fo r at fors knin gsprosje kt vil bli 
iverksa tt i Sve ri ge . 

Hvordan dannes metangassen '! 

Metan dann es ved bakte ri o logisk o mse t

nin g av for e kse mpel o rga ni sk ma te ria le i 

hu sdyrgjødsel, vege ta bilsk avfa ll e tc. O m


b. 
se tningen fo regå r unde r anae robe fo rho ld 
(ute n oksygen). Da me ta ngasse n e r e t 
resultat av de såka lte me tanba kte ri e nes 
virksom he t, e r de t avgjøre nde å ska pe 
o ptima lt mil jø fo r disse orga ni smene. De 
mes t be tyd ningsfull e fa kto rer i de nne 
sa mm enh eng c r ( 1, 3,4 ) : 
I. 	Fo rho ldsvis lavt tø rrsto ffinnh old i ut

ga ngsmate ri a let, f.eks. blaut gjødse l 
med 4- I 2 % tø rrstoff. 

2. 	 Rikti g tempe ratu r. Me tanbak te ri e ne 
kan leve i tempe ra turo mråde t +4 til 
+ 70 ° C. Med sti gend e te mpera tur bli r 
gassutbytte t stø rre og omset nin ge n gå r 
raskere . I fo rsøk ha r det vist seg a t 
op tim al tempe ra tu r e r 30-37 ° C. l mot
se tnin g t il omse tn ing und e r aero be 
fo rho ld (med oksyge n) fo regår det en 
minim al varm eprod uksj o n ved de n 
anaerobe gjæringsp rosessen . In nho ldet 
i gjæringska mmeret må a ltså ho ld es 
oppva rm et gje nn o m tilførse l av varme. 

3. 	R åtnin gsp rosesse n ska l skje i mø rke og 
uten luftti lga ng. 

4. 	 U tga ngsmate ri a let bø r ha e n p H- ve rd i 
på drøyt 7. 

5. 	Ma te ri a le t må ha e t riktig C:N-fo rh o ld 
(25-30). 

6. 	 Prosesse n e r fø lso m ove rfo r meta ll
sa lter og des in feks jonsmidl e r. 

Produserte gassmengder 
E t be tydningsfull t spørsmål o m kring fra m
st illingen av me ta n e r hvor mye gass som 
kan utvinnes. Mange oppgave r i littera
tu re n skrive r seg fra labo rato ri e forsøk 
endel and re fra metangassan legg i pra ktisk 
drift , me n med ulik utfo rmin g og stø rrelse. 

So m optimale gass mengde r e r de t fra 3 
fo rsø k o ppgitt henho ldsvi s 3, 2 og 1,75 m3 

pr. sto rfee nhe t og dag. En god de l av 
gasse n må bruk es for o ppva rmin g av 
rå tningska mme ret i vinte rha lvå re t. Fo r 
ska ndi naviske fo rh old er de t rimelig å 
anta et ne ttogassvolum på l m3/sto rfe
e nhe t og dag - e ller 20 m3 pr. to nn sto rfe 
gjødse l. G jødse l fra gri s og fjørfe gir 
20- 30 % mer gass e nn sto rfegjøcJsel. 

Gassens sammensetning og varmeverdi 
De n framstil te gassen inn e ho ld e r 55-65 
volum p rose nt me tan og 35 -45 % karbo n 
dio ksyd. Det fo reko mme r små kva nta av 
nitrogen, hydrogen, o ksyge n og hydroge n
sulfid. Varmeve rdien varierer me llo m 
5000 og 6500 kcal/Nm 3 gass. T il sa mme n
ligning e r va rm everdien i vanlig fyrin gso lje 
ca. 8500 kca l/ liter. Prosentande len av 

meta n 
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gassutvinnin g en viss anvendelse i e uro
pe isk jordbruk. Ca. 1000 a nl egg var i drift 
i Frankrike , og i Tyskland ble det ved ulik e 
fo rskningsin stitusjone r arbeidet med flere 
me tod e r fo r metangassfram stilling. Stigen
de a rbe idskostnad e r og re lativt lave o lj e
prise r medførle at a nleggene ble uøko
no miske, driften bl e innstilt. l Tysk land 
e r visstnok bare e lt anl egg i drift i dag. 
Den største produksjon av meta ngass skjer 
i va rme re land . Indi a ska l ha ca . 20000 og 
Taiwan ca. 7000 anlegg i drift. Forskning 
pågå r derimot også i kalde re trakter, sæ rlig 
i Ca nada, USA og Sko ttl a nd . De t e r også 
muligheter for at forskni ngsprosjekt vil bli 
iverksatt i Sve rige. 

Hvordan dannes metangassen? 
Me tan dannes ved bakte rio logisk omset
nin g av for eksempel o rgani sk mate rial e i 
husdyrgjødse l, vege ta bilsk avfa ll etc. Om 
set nin gen fo regå r under anaerobe fo rhold 
(u ten oksygen) . Da meta ngasse n e r et 
resultat av de s,'i ka lte me tanbakte rien es 
virksomhet , er det avgjørende å skape 
optima lt miljø for disse organismene. De 
mest be tydningsfulle faktorer i denne 
sa mme nhe ng e r ( 1,3,4): 
l. 	 Forho ldsvis lav t tø rrstoffinnho ld i ut 

ga ngsmate riale t, Leks. blautgjødsel 
med -1-12 % tørrstoff. 

2 . 	Riktig temperatur. Me tanba kte ri e ne 
kan leve i lempe raturområdet +4 til 
+ 70 ° C. Med stigende te mpera lur blir 
gassutbyttet stø rre og o mse tnin ge n går 
raskere. I fo rsøk har de t vis t seg at 
o ptim al te mpe ra tur e r 30-37"C. I mo t
se tning til omsetning und e r aerobe 
fo rho ld (med oksygen) fo regå r det e n 
minimal varmeproduksjon ved de n 
anaerobe gjæringsprosessen. Innho lde t 
i gjæringskamme re t må a ltså ho ldes 
o ppva rmet gjennom ti lfø rsel av va rme . 

3. 	 Rå tnin gsprosessen ska l skje i mø rke og 
uten lufttilga ng . 

-I. 	 Ulgangsma te ri a let bø r ha e n pH- ve rd i 
pa drøyt 7. 

5. 	 Mate rial e t må ha et riktig C:N- fo rh o ld 
(25-30). 

o. 	 Prosesse n e r føl so m ove rfo r me tall
sa lte r og desinfeksjonsm idler. 

Produserte gassmengder 
E t betydningsfullt spørsmål o mkring fram
s tillingen av me lan er hvo r mye gass so m 
kan utvi nnes. Mange oppgaver i litte ra 
turen skri ver seg fra labo ratoriefo rsøk 
e nde l andre fra metangassanlegg i praktisk 
drift, men med ulik utformin g og stø rre lse. 

Som o ptimale gass me ngde r e r elet fra 3 
forsøk o ppgitt henho ldsvis 3, 2 og 1,75 m3 

pr. slorfeenhet og dag. E n god de l av 

gasse n 1m! brukes fo r oppva rmin g av 
ratningskammere t i vinte rhalvå re t. For 
ska ndin av iske forh o ld e r det rim e li g å 
ant a et ncttogassvolum på l m3/sto rfe
e nhe t og dag - e ller 20 m3 pr. tonn storfe
gjødseL Gjødsel fra g ri s og fj ø rfe gir 
20-10 % mer gass e nn sto rfegjøelse L 

Gassens sammensetning og varmeverdi 
De n framst ilte gassen inn e ho lder 55-65 
vol umprose nt metan og 35-45 % karbo n
dioksyd. De t fore kommer sm å kvanta av 
nitroge n, hydrogen , oksygen og hydroge n
sulfid. Varmeve rdien va riere r mellom 
5000 og 0500 kca l/N m3 gass. Til sa mm e n
li gning e r varmeverdien i vanlig fyringsolje 
ca. 8500 kcal/I ite r. Prose nta ndele n av 

me tan - og dermed varmeverd ie n - vil gå 
ned hvis det ikke er o ptim a le fo rho ld slik 
so m beskrevet ove nfo r. (Da metan utgjør 
ba re en del av gassblandinge n, fo re tre kker 
ma nge å nytte a ndre betegnelser, Leks. 
biogass. Sumpgass e r e lle rs en kj ent be
tegne lse). 

Kua - nå også som 
energiprodusent? 

Utnytting av gassen 
De rsom me ta ngassa nlegg skal bygges, må 
de t fo rutsettes a t den produse rte energien 
ska l kunn e e rsta tte konvensjone lle energi
kild e r i landbru ke t. Det ligge r nærmest å 
tenke på a nvendelse til d irekte o pp
varming av bo lig, til tørkeanl egg o. L 
E n an nen - me n dyre re - anvende lse er å 
bruke gassen til generato rdrift fo r å 
prod use re e le ktrisk energi. Ko mprimering 
av gass for drift av biler og trakto rer e r 
ikk e et realistisk a lte rn a ti v ifølge THYSE
LIUS (&) . 

Metangassframstilling fordeler og 
ulemper 
Framsti llin g av me tangass fra gjødsel og 
vegetabilsk avfa ll i landbruket kan sa m 
me nfattes i di sse fordeler og ulempe r : 

Fordeler: 
I. 	Den po tensie lle e ne rgie n so m land

bruket kan framstill e i fo rm av me tan
gass utgj ø r en lite n del av landets 
e ne rgibe hov . Fo r husdyrbruke re med 
relmi vt sto re besell7inger kan likevel 
metangassenergien utgjøre e n betydel ig 
de l av gå rde ns ene rgibe hov. 

2. 	Gjødselens ve rdi som plantenæ rings 
stoff e ndrer seg lite unde r rå tnings-. 
prosessen. 

3. 	 Omsetningen innebæ re r e n vese ntli g 
red uksjo n av luktstyrke n og e n red uk
sjon av det orga ni ske materi a le t. Ut
spredningen kan dermed foregil med 
mindre milj øfo rstyrre lser. 

4. 	 Ugrasf rø og visse patoge ne bakterie r 
drepes uneler rå tninge n . 

Ulemper : 
l. 	Store in veste ringskostnader medfø re r 

a t det i første rekke blir svæ rt sto re 
an legg som kan fo rsva res ø ko no mi sk. 

2. 	 Arbeidskrevende e ttersyn og ved like
ho ld. De t fordres en viss porsjon tek
niske kunnskape r. Van lig husd yrgjødsel 
må fraskilles urin og tilblandes rel a tivt 
sto re mengde r C-rikt organisk mate ria
le (f. e ks. halm) for å få gun stig C: N 
forho ld. 

3. 	 De t e r ganske stor eksplosjonsrisiko. 
Det e r derfor nødvendig med insta ll a
sjon av sikringsutstyr og rege lm essig 
kontroll av anlegge t. 

Ved e n framt idig knapphe t på o lje og 
andre konvensjone lle e ne rgikilde r fram 
s tå r utvinnin g av metangass fra husdy r
gjødsel so m e t inte ressant a lte rn a tiv. 
D e rso m de t er mulig å utvikle fram
stillings te knikk som også er ø ko no mi sk 
fo rsva rlig. kan utnytting av de nn e ress ur
se n framskynd es. a 
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Til Naturvernforbundet! 

] 

Vi er en 6. klasse på 14 elever som går 
på Flakstad barne- og ungdomsskole i 
Lofoten. Det er ca. 200 elever i alt på 
skolen vår. Vi i 6 . klasse har et fag som 
heter samfunnskunnskap, og i for
bindelse med det har vi fått i oppgave 
å lage plakater om naturvern. Pla
katene vil vi gjerne sende til dere. Hvis 
dere kan bruke dem til noe hadde det 
vært fint. 

Hilsen 
6. klasse, Flakstad ungdomsskole. 

Bølle vannbille og de sultne ungene 

H ar du sett en bille med gule fartsstriper og svømmeårer? 
Leter du godt langs kanten i et ferskvann vil du kanskje 

finne den - ihvertfall om du bor i Sør-Norge. Da kan du være 
ganske sikker på at det er den store vann kalven du har funnet. 
Dette er et grådig lite dyr på ca. tre cm. Den lever av dyr som ofte 
er mye større enn den selv, f.eks. rumpetroll og fiskeyngel. Og 
som navnet sier har den ikke vannskrekk, snarere tvert i mot 
den setter skrekk i andre vanndyr med sin store matlyst. 

Du kan lett se forskjell på en hunn- og en hann-vann kalv. 
Hunnen har fine striper på dekkvingene, noe hannen ikke har. 
Begge kjønn har to flotte svømmeårer - en på hver side av 
kroppen, som gjør dem til dyktige svømmere. Hannen har suge
skåler på forbeina. Disse bruker han når han skal parre seg med 
hunnen. Og det er lurt, for det er nokså glatt å gripe tak i noe 
under vann. Hannen suger seg derfor fast i hunnen når han 
befrukter henne. Etterpå borer hunnen eggene sine inn i en plante 
som vokser under vann, og etterhvert vokser det fram noen iltre 
småkryp som aldri får nok mat. Vannkalvlarven likner på en liten 
mark med lange bein og et hode med to skarpe kjever. Lynraskt 
jafser larven tak i byttet sitt (f.eks. et rumpetroll) og pumper 
magesaft inn i det. På veldig kort tid har den slurpet i seg maten 
og ser seg straks om etter noe mer å spise. Og er broren i nærheten 
blir det ellevill sloss kamp om hvem som kan spise opp den andre 
fortest mulig. Da gjelder det å være størst, for er de like store, 

Vannnkalv-larve 
Vel ute av puppestadiet 
finner vi vår iltre venn 
på 5 cm på jakt etter 
noe å henge kjevene 
fast i. 

Stor vannkalv-hann 
på frie/fø{/er med suge
føtter. OK alllit! i form til 
kamp for livets opphold. 

'l 

spiser de faktisk opp hverandre. Dette blodige livet lever vann
kalvlarven i ett til to år før den blir en voksen og stor vannkalv. 

Den store vannkalven puster på en helt spesiell måte under 
vann. Den er så lur at den tar med seg under vann en luftblære 
som festes til kroppen. Det er gjennom denne luftblæra den 
puster. Når det blir for lite luft i blæra må den opp etter mer. 
Det hender at vannkalven har det så travelt at den glemmer å 
svømme etter ny forsyning. Og det er ganske dumt, for da klarer 
den ikke å røre seg lenger og faller ned til bunnen der den 
kveles av luftmangel. Dette er sjølsagt ikke den eneste måten 
vann kalven dør på - større fisk 'setter pris på vannkalvmat. Den 
store vannkalven har mange slektninger - over hundre - men de 
er mye mindre enn den. Bare en slektning er større. Den måler 
overfire cm. SYL VI. 

BRUK SOMMEREN TIL NOE GØYALT 
Lag tegninger og fortellinger om våtmarker og livet der. 
(Se forrige nummer av Norsk Natur - 2/76). 
SEND MATERIELL INN TIL: 
Norges Naturvernforbund/Natur og Ungdom 
Akersgt. 63 - Oslo I 

~ 
1 
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Til Naturvernforbundet! 

] 

Vi er en 6. klasse på 14 elever som går 
på Flakstad barne- og ungdomsskole i 
Lofoten. Det er ca. 200 elever i alt på 
skolen vår. Vi i 6. klasse har et fag som 
heter samfunnskunnskap, og i for
bindelse med det har vi fått i oppgave 
å lage plakater om naturvern . Pla
katene vil vi gjerne sende til dere. Hvis 
dere kan bruke dem til noe hadde det 
vært fint. 

Hilsen 

r vannkalv-hann 
frieljølfer med suge

ler, og ({Ill id i form til 
'P for livets opphold. 

\; 

'ak tisk opp hverandre . Dette blodige livet lever vann
i ett til to år før den blir en voksen og stor vann kalv. 
re vannkalven puster på en helt spesiell måte under 
er så lur at den tar med seg under vann en luftblære 

, til kroppen. Det er gjennom denne luftblæra den 
r det blir for lite luft i blæra må den opp etter mer. 
r at vann kalven har det så travelt at den glemmer å 
ter ny forsyning . Og det er ganske dumt, for da klarer 
å røre seg lenger og faller ned til bunnen der den 
luftmangel. Dette er sjølsagt ikke den eneste måten 

dør på - større fisk setter pris på vannkalvmat. Den 
kalven har mange slektninger - over hundre - men de 
ndre enn den . Bare en slektning er større. Den måler 1SYLVI. 

I 
K SOMMEREN TIL NOE GØYALT 
ninger og fortellinger om våtmarker og livet der. 

ige nummer av Norsk Natur - 2/76). 

MATERIELL INN TIL : 

Naturvernforbund/Natur og Ungdom 

t. 63 - Oslo l 

Til 
6. klasse på Flakstad skole! 
Klart vi vil bruke plakatene deres, 
kanskje i en utstilling om naturvern . 
I alle fall gjengir vi noen av dem her 
på «Rumpetrollsida» i «Norsk Natur». 
Foreløpig hjertelig takk. Kanskje noe 
for andre elever som strir med sam
funnskunnskap? 

Sylvi. 
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<d1ensy ne t til land skapseste ti ske, kultur 
histo ri ske og na turhi storisk e ve rdi en>, 
som de t he te r i St.meld . nr. 87 (I 966 -67), 
tillegges p rogrammessig mye ve kt i o ffe nt 
lige og priva te utrednin ge r om sa mfunn s
pl anlegging. 

Folk fl es t oppfa tte r - hva de også ha r 
g runn til - slike begrepe r mer so m e t slags 
«njutnin gsmedel for do m fin a » fo r å site re 
Ko lin ge n o m bru k og nytte av ta nnbø rsten . 
Me ni gmann utove r bygde ne møte r be 
grepene i pra ksis først og fremst nå r han 
forsø ke r å bygge seg et hu s i heimegrenda : 

«Med na turve rn me nes i dag ikk e ba re 
beva rin g av seve rdighe te r, men en mes t 
mulig klok og framsynt bruk av na ture n 
og na turress ursene to ta lt se tt. T ilfe ldig 
spred t bebyggelse som ikke ha r noen 
funk s jo ne ll tilkn ytning tilla ndbru ksa rea le 

ne, represente re r e n fo rsøplin g av kultur

landskape t » 

Fo r Il illustre re holclnin ge n til prohl e met i 

pra ksis, med e t utdrag aven o ffe ntlig 

ansatt ko ll egas fo red rag fo r e t pa r å r side n. 


U tover denn e særlige ave rsjon mo t de 
to tredj ede le r av bygde- No rges ras kt syn
ke nde befo lkning so m ved sin bosetting 
d ire kte og indire kte legge r beslag på en 
promille av landets a rea l, møter me nig 
ma nn o mso rge n for la nds kapet hoved 
sa klig i fo rm av rest riksjo ne r på fl agg 
s tenger og fa rge va lg på hytta , sa mt e n 
brå te byggefo rbud prakti se rt med de 
ubegripe ligste dispensasjo nso rdnin ge r. 

Skull e han fo rsø ke Il se tte seg inn i 
pla ndo kumente r av ulik e slag ville han 
ikk e finn e sæ rlig mer. De sto re o mkalfa t
ringe r so m gå r fo r seg ved anlegg inn enfo r 
og ute nfo r la ndbruke t stå r de t ikke noe 

Kulturland
skapets 
historie 

o angar oss 

AV 
RØYN E KYLLINGSTAD 

Tegning 1/"." Vit/ar A sheill1 f ra « KII!{lIr! IIIII!
skape!.l· hi.I{orie i ø sr!{{n t/e{s jo rt/- og skog 
hnt kshvgt!er" . 

o m. De be tyde li ge natur- og land skaps 
e ndrin ger so m skyldes industrialise rin ge n 
av jo rc\- og skogbruk sUl r de t ikk e noe o m . 
De kamufl e res med grø nnfa rge på pl an
ka rtene et ter reso nn emente r fra kild e r 
som depa rte me nte ts «PL AN LEGG ING » 
fra 1968.: 

« Den a ltove rve iende del av de n enk e lte 
ko mmunes a rea le r må i ge ne ra lpl anen 
dispo ne res til jo rd-, skog- e lle r na turo m
råde , fordi a rea lene ikke e r a ktu e ll e til 
byggefo rm ål inn en de nærm este 20-30 ,l r. » 

Disse «jo rd - , skog- og naturområde r» 
omfatte r pr . i dag 99. 5 % av la nd e ts a rea l, 
og 80 % av a lt a real som på e t e ll e r ann e t 
vis e r utnytte t tek nisk, Le ks. veie r, je rn
baner, kra ftt raseer, stasjo nsbygnin ge r, 
grusta k osv. A lene de t pri vate bilvegne tte t 
utove r bygde ne e r 10 % lenge r e nn sum -

me n av rik s-, fylkes og ko mmun a le vege r 
inne nfor og ute nfo r te ttsted. O g jo fa:rre 
mennesker de t b li r utove r bygdene, dess 
fl e r in veste ringe r i tek niske anlegg b li r 
nødvendig fo r å kunne e rstatte de m med 
mask ine r. 

Men de stø rste e ndrin ge r skjer likeve l 
t roli g i fo rbinde lse med naturn ærin ge nes 
industri a li se rin g. Nydy rkin g fø rer til av
s koging av slik e dim ensjone r a t det ma nge 
stede r føre r til nedsa tte avlin ge r på grunn 
av fo rve rre t klima. «Prærieeffe kt » til lite n 
glede også fo r de so m bo r og fe rdes i 
bygda. G rø ftin g og kana lise rin g og va n
nin gsa nlegg endre r grunn va nn sta nde n, 
g runn va nnets renhet og vassfø ringen i 
be kk e r og e lve r. Stedvis må vi nå ve lge 
me ll o m fri skt og drikkbart grunn va nn , 
e ll e r tø rrl ag te e lve r og nitroge nforgifte t 
g runn va nn so m e r pri sen for ,1 ø ke jo rd
b ruk sprod uks jo nen i nedbørfa tti ge O lll 

råde r. Ve l og merke her i land e t, p å 
Hede ma rk e n og i So lø r og sli ke stede r. 
Regist re rt so m proble m, allerede l Noe 
la ngsomm e re e nd res så vege tas jo n og 
de rme d viltbestand . Nye driftsfo rmer fo r
rin ger også se lve jords trukture n . Livs 
evne n sve k kes og vi begy nn e r. ifø lge 
profe sso r Stein a r Skjese th , å få me rkba re 
e rosjo nsp robl e me r. Mode rn e skogs kj ø tse l 
har ikke bare ko nse kvense r fo r utsee nd e 
av skoge n, me n også for de bi o logiske 
prosesser i skoge n. De t e r sna kk om noe 
la ngt me r enn de visue lle o pplevelse r so m 
nå såvidt e r ko mmet fram i planleggin gs 
deba tten. 

Samti d ig tj e ne r d isse o mråde r so m 
ko mbine rt resipi ent fo r te ttstede nes avfa ll 
og re kreasjo nssted fo r de res befo lknin g. 

Om mege t ko rt ti d , se tt i naturens pe r 
spe kti v, vil prob leme ne ve lte ove r oss so m 
fø lge av mennes ke nes fo rbruk av na ture ns 
li vss kape ncle grunnl ag. 

Vi kan sikke rt unn gå en katastro fe. 
E nn !!. Men da trenge r vi kunn ska p og vilj e 
til e rkjenne lse og til ansva r. Ingen av 
delene e r ti ls tede hos de n vanlige pla n 
legge r i dag. Noe n ilds je le r danne r he ld ig 

vis hedt 
selv ho: 
snak ke 
en kelt 
o m ko n 
ant a ll 
og fo r 
skapni n 
fo rhold 
seg. 

De n 
leggere 
pii de t 
ute nfo r 

Prim, 
seg en 
kunn sk 
Bare dE 
til utvi, 
nufti ge 
ba re de 
til en Iw 

E t r E 

he r vær 
kul1Url a 
fa kto re 
he nger 

He r 
en bo k 
Dyr e r ( 
fo rbas k 
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Kulturland
skapets 
historie 

o angar OSS 

AV 
RØYNE KYLLINGSTAD 

Tegning (( ; Vidar A sheim fm « Klfll/lr/((lId
.Ik((pet.1 his/!Jrie i Ø .l'IIIIIUII'/.I jord- og .Ikog
bnlkshvgden >. 

kultur o m. De be tyde lige na tur  og landska ps
e ndringer som skyldes industrialiserin gen 

1lemet i av jord- og skogbruk står det ikke noe o m . 
>ffentlig De kamufleres med grønnfa rge på pl an
r siden . kartene e tl e r reso nn ementer fra kilde r 
mo t de som depa rteme nte ts «PLANLEGGING » 
;k t syn fra 19G5.: 
)setting 
~ på en « Den a ltoverve ie nde del av den enke lte 
menig ko mmunes arealer m,I i ge neralpla ne n 
hoved  dispo ne res til jord-, skog- e lle r naturo m

l fl agg  råde, fordi arealene ikke e r aktuelle til 
amt en byggeform ~tl innen de nærmeste 20-30 ,l r.» 
led de Disse «jord-, skog og naturområde r» 
ger. o mfa tte r pr. i dag. 99,5 % av lande ts a real, 
g inn og 80 % av a lt a real som på e t e ll e r ann e t 
Ile han vis e r utn ytte t tek nisk, f. e ks. veier, jern
I1kalfa t bane r, krafttrasee r, stasjo nsbygninge r, 
nnenfor grustak osv . Alene det private bi lvegne ttet 
. ke noe utover bygdene e r 10 % lenge r enn sum-

men av riks- , fylkes og kommunale veger 
innenfor og utenfor te ttsted. Og jo fæ rre 
mennesker det blir utove r bygdene , dess 
fler investeringer i tek ni ske anlegg blir 
nødvendig fo r å kunne ers ta tte dem med 
maski ner. 

Men de største endrin ge r skje r likeve l 
trolig i forbindelse med naturnæringenes 
industri a lise rin g. Nydyrking føre r til av
s koging av slike dim ensjo ne r at de t ma nge 
stede r fø re r til nedsa tte avlinger på grunn 
av fo rve rre t klima. «Prærieeffe kt » til lite n 
glede også for de so m bor og ferdes i 
hygda. G røftin g og kana lise rin g og va n
ningsa nl egg e ndre r grunnvann stand en, 
g runnvann ets renhe t og vassfø ringen i 
bek ker og e lve r. Stedvis må vi neI velge 
me ll o m fri skt og drikkbart grunnvann , 
e lle r tø rrl agte e lver og nitroge nfo rgifte t 
grunn va nn so m e r pri se n for å ø ke jord
bruksproduksjonen i nedbørfa tti ge o m 
råde r. Vel og merk e her i land e t, på 
He cl ema rk en og i Solør og slike steder. 
Regist rert som problem, allerede! Noe 
langsomme re e ndres så vege tasjo n og 
dermed viltbesta nd. Nye d riftsformer for
ringe r også se lve jordstrukture n. Livs
evnen svekkes og vi hegynner, ifø lge 
professo r Steinar Skjeseth , å f {1 me rkba re 
e rosjonsproble me r. Mode rne skogskjøtse l 
ha r ikke bare kon sekvense r for utseende 
av skoge n, men ogs,! fo r de bi o logiske 
prosesser i skogen. Det e r snakk om noe 
lan gt me r e nn de visu e lle oppleve lser som 
nå såvidt e r komme t fram i planleggings 
de batte n. 

Samtidig tj ene r d isse o mråder so m 
kombinert resipi ent fo r te ttstedenes avfall 
og rek reasjo nssted for deres befo lknin g. 

Om mege t kort tid , se tt i nature ns pe r
spektiv, vi l prob lemen e ve lte ove r oss so m 
føl ge av menn eske nes fo rbruk av nat ure ns 
livsska pende grunnl ag. 

Vi kan sikk e rt unn gå en katastrofe . 
E nn ii . Me n da tre nge r vi kunn skap og vilj e 
til e rkjenn else og til ansvar. Ingen av 
delene e r tilstede hos den vanlige plan
legge r i dag. Noe n ilds je le r danner he ldig 

vis hederlige unntak hva angår vilj en. Men 
selv hos disse er de t langt igj en til vi kan 
snak ke om tilstre kk e lig kunnskapsnivå . S å 
enke lt er de t ikke å bygge opp kunn ska p 
o m kompliserte prosesse r i en verden hvo r 
anta ll menneskeskapte fys iske, kjemiske 
og fo r den saks skyld , økonomiske ny
skapninge r akse ll erer i vanvittig fart , se tt i 
fo rho ld til naturens egen evne til å o mstille 
seg. 

Den uten tvil stø rste utfordrin g til plan
leggere ns arkitektoniske evne ligge r i dag 
på dette vi kan kalle gene ra lplanni vå 
utenfor tet tbe bygde st rø k. 

Prima:rt e r det spørsmål o m å tilegne 
seg en basis av a lle rede eksiste re nd e 
kunn skap og oversikt over proble me ne. 
Bare derved kan vi so m pl anleggere bidra 
til utvidet e rkj e nn e lse ved å still e for
nuftige spø rsmål om samm enhe nge r. Og 
bare derved kan vi begynn e fl leve re bidrag 
til en løsnin g av problemene. 

Et re lati vt fornuftig utgangspunkt må 
he r være ei ska ffe seg rede på hva begrepe t 
kulturl andskap ege ntlig inn e bærer. Hvilk e 
faktorer har skapt det og hvilk e sammen
hen ge r e r det i skapel sesprosesse ne ? 

Her vil jeg P,I det varmeste anbefal e 
e n bok som slett ikk e e r fo r godt redige rt. 
Dyr er den og, og trykt på ste nsil. Men lik e 
forbasket: int e ressant og 'tankevek kende 
og tross redigeringen le ttlest. Og, den e r 
rikt illustrert. Forfa tte r og tittel e r: 

Vidar Asheim, 

«Kulturlandskapets histo rie i Østlandets 

jo rd- og skogbru ksbygder» 


J eg vil nok «slå av for kj e ntfo lk» og 
tilstå a t tittele n geografi sk se tt e r for om
fa tte nde . Boken de kker Foll o-området 
og bygger ende l på sve nske publikasjo ne r 
fra noe nlund e tilsvarende forhold. Dess 
uten vil e n oppme rkso m leser finne e n og 
anne n fe il , he ri enkelte misvisende trykk
feil. Dessute n vil man me rk e a t fo rfa tteren 
ha r hatt p rob leme r med å beg re nse sin 

inte resse og iver. Den bærer umi skj enne
lige preg av å være en un g manns ve rk! 

Men nå r dette e r sagt, vil jeg yte ho nnø r 
fo r e t verk som bæ rer i seg emne til syn 
tese. Forfatteren arbeider via ulike felt 
som navnefo rsk nin g, jordbrukshi sto ri e og 
øko logi. Han beskriver sa mm enhenge r 
mellom utnyttelsesmå ter og landskaps
bilde i ulik e tidspe rspe ktiv. Slik få r han 
fram f. e ks . ved ove rgan ge n fra høstnin gs 
bruk til å ke rbruk både de umidde lba re 
synlige endrin ge r i vege tasjo nsbildet og de 
lan gsomme e ndrin ge r i jo rd as sa mm e n
se tnin g so m så gi r nye forutse tninge r for 
vegetasjo n - so m igjen på e nda lengre si k t 
tvinge r fram nye driftsfo rmer. Slik få r vi 
e n viss fo rståelse både for oppbygging av 
livsgrunnl ag og for øde legge lse av det. 
Både o m fakt o re r so m sa mvirke r og de 
tidsdimensjoner tingene ha r skjedd inne n 
fo r. 

Arbeidsdokumente t, som forfatteren 
har va lgt å kalle det, o mhandle r vesent li ge 
side r av mennesket so m kulturvese n, 
nemlig de ts formin g av kulturlandskapet. 
Den dire kte ma tnytt e av slik kunnskap vil 
alltid noen spø rre e tte r, uten ege ntlig å få 
noe ut av sva re ne. Andre fornemmer e n 
vese ntl ig sannh et i de t ga mle o rd om at 
«uten fo rtid , ingen framtid». De vil væ re 
glade for å møte en forfa tte r som gre ier 
å presente re se lve de g runnl egge nde lang
siktige og hittil ubeviss te mennes keskapte 
fo rutse tninge r fo r ku lturl andskape ts ut
vik ling i fo rståe lig fo rm. 

Dokumentet e r nok preget aven viss 
fo rtidslengse l og dermed noe romantisk 
innstilling. Men he r kas tes likeve l lys over 
emn e t kulturme nneske t so m aktivt virke n
de e lement i naturen . Noe å bygge videre 
på , med tanke på elet ansva r vi alle e tte r
hve rt må ta for elen natur vi se lv e r en de l 
av . En o ppgave so m e r lan gt me r utfo rd 
rende og la ngt me r vesentlig e nn å plasse re 
e t par hundre tu se n hytte r penes t mulig 
i te rrenge t! 

Som et pluss kan note res at boka ha r e n 
brukbar litte ra turli ste på ve l tredve titler. 
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Det langsiktige energisamarbeid i IEA 

Av TORSTEIN ECKHOFF 


I. Hva IEA er 
Det internasjonale energibyrå (IEA) ble 
opprettet 151I I 1974. Det er tilknyttet 
OECD. Størsteparten av medlemmene i 
denne organisasjonen er også med i IEA. 
Det gjelder bl.a. alle EF-land, bortsett fra 
Frankrike, og dessuten U.S.A. , Canada, 
Japan, New Zealand, Sverige, Sveits, 
Østerrike, Spania og Tyrkia. Norge deltar 
på spesielle vilkår som jeg skal si litt om 
nedenfor. 

Stort sett er det altså de rikeste og mest 
energiforbrukende land i verden som del
tar i dette samarbeidet. OECD-landene 
har tilsammen bare 20 % av verdens folke
tall , men 64 % av nasjonalproduktet, 70 % 
av verdenshandelen og mer enn 70 % av 
verdens samlede olje konsum . 

Foranledningen til at IE A ble opprettet 
var oljekrisen høsten 1973. Initiativet ble 
tatt av li .s.A., og de stemmeregler som 
ble innført, gir dette land dominerende 
innflytelse. Formålet med å opprette 
byrået var å gjøre IEA-landene mest mulig 
uavhengig av olje som ble importert fra 
andre deler av verden (først og fremst fra 
Midt-Østen) ved å gå inn for en hurtigere 
utvikling av «alternative energikilder». 
Med dette siktes dels til olje som utvinnes 
innen IEA-området, bl.a. Nordsjøolje , 
dels til andre energikilder som er i bruk , 
f.eks. vannkraft, kull og atomkraft, og dels 
til nye muligheter for å nyttiggjøre seg 
bl.a. solenergi, jordvarme, temperatur
forskjeller i havet og biologisk masse
omdannelse . Det er gjort nærmere rede 
for disse må lsetningene i kapitel VII i den 

avtale som ligger til grunn for opprettelsen 
av energibyrået (lEP-avtalen). 

I forordet til IEP-avtalen nevnes også 
«besparelse» av energi som ei form å l som 
ønskes fremmet. Med dette siktes det til 
at man vil forsøke å unngå sløsing og lite 
effektiv utnyttelse av energi. Det er lite 
som tyder på at IEA-landene vil gå inn for 
å verne om naturressurser ved å bremse 
den økonomiske og industrielle vekst. 
Tvert imot bærer avtalen preg av at de 
ønsker å kunne fortsette i samme spor som 
før - med stadig økende utnyttelse av 
jordens ressurser - og uten å behøve å ta 
for meget hensyn til de oljeproduserende 
land i den tredje verden. 

Il. Norges avtale med IEA 
I februar 1975 ble det inngå tt en avtale 
mellom Norge og IEA som gikk ut på at 
vårt land skulle ha de samme rettigheter 
og plikter som medlemslandene når det 
gjaldt det langsiktige energisamarbeid som 
er nevnt. Vi tiltrådte også de deler av av
talen som angikk utveksling av opplys
ninger med oljeselskapene og forhandlin
ger med de oljeproduserende land . 
Derimot ble Norge ikke med i det gjen
sidige hjelpeprogrammet for eventuelle 
nye oljekriser som IEA-avtalen har be
stemmelser om. Isteden påtok vi oss en 
særskilt forpliktelse til å yde hjelp. 

Bestemmelsen om dette er løsere ut
formet enn IEA-avtalen, men forpliktelsen 
er kanskje vel så vidtgående . Dessuten er 
den ensidig. Vi har ikke til gjengjeld sikret 
oss noe krav på å få hjelp om vi selv skulle 

komme i vanskeligheter - f.eks. ved at det 
blir umulig å skaffe bunkers til handels
fl å ten i fremmede havner. Alt i alt var 
avtalen etter mitt skjønn svært lite fordel
aktig for Norge. Da den ble diskutert ifjor, 
var det særlig vå r ensidige forplikte lse til 
oljeleveranser i krisesituasjoner som var i 
søkelyset. Men vår tilslutning til det lang
siktige energiprogram var kanskje enda 
mer betenkelig. l 'i<nlig grad gjelder det 
hvis vi også gir vå r tilslutning til den kon
kretisering av programmet som l EA nå 
har vedtatt. 
Ill. Samarbeidsprogrammet av 30/1 1976 
IE P-avtalen inneholder bare rammebe
stemmelser om det langsiktige energipro
gram. Deltagerlandene gir uttrykk for at 
de er fast bestemt på å redusere sin av
hengighet av olje som importeres fra 
utenforstående land, ved å utvikle «alter
native energikilden>. Avtalen regner opp 
forskjellige samarbeidstiltak som skal 
settes i verk for å nå dette må l, men angir 
ikke i detalj hva som i den forbindelse 
kreves av de enkelte deltagerland. Det ble 
imidlertid opprettet en arbeidsgruppe for 
å utvikle programmet nærmere. Og det 
første resultat av dette arbeid foreligger nå 
i form av et samarbeidsprogram som del
tagerlandene ble enige om 30. januar i år, 
og har fått frist til l. juli med å ratifisere . 
Innholdet av programmet ble lenge holdt 
hemmelig, men er nå tilgjengelig. Det kan 
fåes (på engelsk og i norsk oversettelse) 
i Utenriksdepartementet og i Opplysnings
utvalget om IEA (postboks ! 299, Vi ka, 
Oslo 1. 

Norge er ikke uten videre bundet av satt til 
dette programmet. Men vi er innbudt til en god 
å slutte oss til det. Og Regjeringen akter sannsy 
visstnok å ta standpunkt I løpet av de drift a\ 
na:rmeste måneder. tiden e 

I programmets kapitel sl ås fast at å skaff 
form å let er å «påskynde utviklingen av av ura 
alternative energikilden>, bl.a. ved «cl øke priorite 
og stimulere investeringer» og ved å ikke bl 
«arbeide for å fjerne lovgivningsmessige forskjei 
og administrative hindringer og diskrimi seg gjel 
nerende praksis ». kompl"< 

Å fremme «energi konservering» er også 
nevnt som et må l, og i kapitel Il er forklart IV. Tilt 
hva som menes med dette. Det siktes ikke Prograr 
- eller i hvert fall ikke i første rekke - til erklæril 
konservering av energikilder. Man bør i onl «å ~ 

første omgang konsentrere seg om «å alternat 
eliminere sløsing og bedre effektiviteten mulig », 
i energiutnyttelsen», heter det. Og dette som er 
m å skje med utilbørlig henblikk på be sosiale f 
hovet for å oppnå tilfredsstillende niv,1 for Hvis 
økonomisk utvikling». Det forutsettes har de I 
m.a.o. fortsatt økning i bruken av energi. takten i 

De viktigste delene av programmet er ment {\ 
kapitel III om «okt utvikling av alternative hevdet 
energikilden> og kap. V om «lovgivnings økonolT 
messige og administrative hindringer og oljeleti 
diskriminerende praksis». Innholdet av kvsten, 
disse kapitler skal omtales nærmere vassd ra 
nedenfor. Men jeg vil først nevne at 'Ivis 
kapitel Il l også inneholder bestemmelser dømme. 
om minstepris på importert olje. Både domsto 
plasseringen av bestemmelsene i dette pressmi 
kapitel og må ten de er utformet på, viser tivt. De 
at formålet ikke er ~i stotte de olje til regel 
produserende land i den tredje verden, hva de 
men il sikre seg tilstrekkelig høye olje gen. Di 
priser til il gjøre det lønnsomt cl utnytte øvrige ( 
«alternative energikilden), f.eks. kull, danne 
vannkraft , atomkraft og Nordsjøolje. matisk 
Minsteprise n gjelder nemlig bare salg på m.a.o. 
hjemmemarkedet. Bestemmelsen er ik ke nærgåe r 
til hinder for at medlemslandene kjøper på utvik 

billigere olje utenfra - hvis de har noen Gjen 
mulighet for det. Minsteprisen er foreløpig enkelte 
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No rge e r ikke ute n vide re bun de t av sa tt til 7 do ll a rs pr. fa t. De n ligge r a ltså å unde rsø ke muli ghe te ne for samarbe ids
dette programmet. Me n vi e r innbudt til en god de l unde r dage ns prise r. O g de n e r tiltak so m ka n være he nsiktsmess ige og 
å slutte oss til de t. O g Regjeringe n a kte r sann synli gvis for lav til å sikre lø nn so m nø dve ndi ge fo r å ø ke e ne rgiproduksjon en. 
viss tn o k å ta standpunkt løpe t av de drift av a lle de a to m kraft ve rk so m fo r De ltage rl ande ne fo rpli kte r seg til ii fas t 
me rmeste månede r. tide n e r unde r byggin g. Proble me t e r he r sette e n a lminn e li g ramme (<<a n ove ra ll 

I programme ts ka pite l slås fas t a t å ska ffe no k rås toff. U tvinnin g og anrikin g framewo rk») fo r sa ma rbe id med sikte p;i 
fo rm åle t e r å «pås kynde utviklin ge n av av uran e r de rfo r oppgave r som IE A «å ø ke e ne rg ifo rsy nin ge n inn e n gruppe n 
alte rn a tive ene rgikilde r», bl.a. ved «å ø ke pri o rite re r høyt. At min ste prise n likeve l ved å stimule re og øke in ves te rin g i e ne rgi
og stimul e re in ves te ringe r» og ved å ikke ble satt høye re, skyldes visstn o k a t produksjo ne n på e n pros je kt-til -p rosje kt 

iiIEA 

«a rbe ide 	 fo r å fj e rne lovgivnings messige fo rskje lli ge mo tstride nd e he nsyn gjo rd e bas is ». ~ tt e l se n 	 ko mm e i va nske lighete r - f. e ks. ved at de t 
og ad mini strat ive hindrin ge r og di skrimi  seg gje lde nde sli k a t sluttres ulta te t bl e e t De t på legges ikk e de ltage rl ande ne noe n 

es også fl åten i fremm ede havne r. Alt i a lt va r ne rende pra ksis ». kompro miss. direk te pli kt til å gii med pel sl ike pro 
blir umulig å ska ffe bunke rs til hand e ls

~ å l som avta le n e tte r mitt skj ø nn svæ rt lite fo rd e l Å fre mme «e ne rgiko nse rve rin g» e r også sje kter. Me n de ska l «bestre be seg på " å 

· de t til a ktig fo r No rge. Da de n ble diskute rt ifjor, nevnt som e t må l, og i ka pite l Il e r fo rkl a rt IV. Tiltak for å øke energiutviklingen utvikl e e t fø rste se tt av ko nkre te sa m


; og lite va r de t sæ rli g vå r e nsidi ge fo rplikte lse til hva so m menes med de tte . De t siktes ikke Programm ets kapite l III innl edes med e n a rbe idsp rosjek te r inn e n l . januar !977. 

- e ll e r i hve rt fall ikk e i fø rste rek ke - til er kl æring om a t de ltage rl ande ne e r eni ge Det e r ved ta tt prin sipi e ll e re tningslinj e r 
e r lite o lj e leve ra nse r i kri sesituasjo ne r so m va r i 
ko nse rve rin g av e ne rgikilde r. Man bø r i o m «å stimul e re og øke produ ksjo ne n fra fo r sli ke p rosje kte r so m bl. a. gå r ut pil at 
første o mga ng ko nsentre re seg o m «å alte rn a tive e ne rgikilde r sii hurti g so m ma n ska l le tte investe rin ge r og bes tre be 

· inn fo r 	 søke lyse t. Me n vå r tilslutnin g til de t lang
bre mse s iktige e ne rgiprogram va r kan skj e e nda 

e limin e re sløs ing og bedre e ffe kti vite te n muli g », me n rikti g nok bare «pii e n må te seg på cl gi pa rte ne «nasjo na l be handlin gve kst. mer be te nk e li g . I ~ærli g grad gjelde r de t 
v a t de hvis vi ogs,l gir vå r tilslutnin g til de n kon  i e ne rgiutn ytte lse n », he te r de t . Og de tte so m e r fo renli g med de res økonomiske og og mes tbegun stige lsesvilk ii r » og sø rge for 

ma skje med utilbø rlig he nblikk på be  sosia le fo rho ld ». fri bevegeli ghe t for ka pital og arbe idsk ra ft. 
hove t fo r å o ppnå tilfredss tille nde ni vå fo r Hvis vi likevel ne kte r, kan vi neppe De t e r m. a .o. noe n av EFs g runnprin sippe r 

JO l' so m kre tise rin g av progra mme t so m IE A nå 
e lse av har vedta tt. 

, ve å ta Ill. Samarbeidsprogrammet av 30/ 1 1976 
 ø ko no mi sk utviklin g». De t fo rutsettes ha r de IEA -land so m ø nske r a t vi ska l ø ke ma n fo rsø ke r å gjenn o mfø re - om e nn i 

se reneIe I E P-avta len inne holde r bare ramme be  m .a .o. fort sa tt ø knin g i bruke n av ene rgi. ta kte n i o lj e ut vinnin gen, få tt e t godt a rgu mindre forplikte nde fo rm enn i Ro ma

stemmelse r om de t langs ikti ge ene rgipro  De viktigste delen e av prog ramm e t e r me nt å piibe rope seg . De t vil sikk e rt bli tra kta ten. 
kapite l III o m «økt utviklin g av a lt e rn a tive hevde t a t de t er fullt fo renli g med va re De nevnte re tnin gs linj e r ska l riktigno k 

d e e r fas t bes te mt på å reduse re sin av ene rgikilde r » og ka p . V o m <<lovgivnings  ø konomi ske og sosia le fo rh o ld [I p,isky nd e ba re gjelde s lik e sa ma rbe idsprosj e kte r 
g ram . Deltagerlande ne gir uttrykk fo r a t 

messige og admini stra ti ve hindrin ge r og o lj e le tin g og o lj e utvinning langs No rske so m ve rtslande t finn e r e r i sa msva r med 

It på a t utenfo rstående land , ved å utvikl e «a lte r di skrimine re nde pra k.sis ». Innho lde t av kys te n, og kanskje også ,i regul e re fl e re dets «jurisdietio n » og «na tion a l po licies ». 

ti ghe te r na tive e ne rgikilde r ». A vta le n regne r opp di sse ka pitl e r ska l o mtales merm e re va,sdrag og bygge a to mkraft ve rk. Me n noe n vese ntlig rese rvasjo n ligge r de t 

nå r de t forskj e lli ge sa marbe id stiltak so m sk a l nede nfo r. Men jeg vil fø rst nevne at 'I vis vi lik evel ne kte r, kan vi ne ppe ikk e i de tte. De t e nge lske ord «juris 

eid som settes i ve rk for å nii de tte må l, men angir ka pit e l III også inn e ho lde r beste mme lser dø mm es til de t av noe n inte rn asjona l di etio n» la r seg bes t ove rse tte med 

· av av ikke i de ta lj hva so m i de n forbind e lse o m min ste pri s på impo rte rt o lj e. Både do msto l. Men de t e r e tab le rt e t annet «myndighe t». O g de t sie r seg ve l i g runn e n 

opplys kre ves av de e nkelte de ltage rland . De t bl e pl asse ringe n av bes temme lse ne i de tte pressmidde l so m kanskje e r ve l så effe k selv a t en regje rin g m,i ho lde seg inn e nfo r 

I avtale he ngighe t av olj e so m importeres fra 

kapite l og milte n de e r utfo rm e t på , viser ti vt. De lt age rl andene forplikter seg ne mlig ramm en av sitt myndi gh e tsomr~l de. Noe 

land. å utvikle prog ramm et næ rme re . O g de t a t form å let ikke e r å stø tte de o lj e  til rege lm essig å legge fra m rappo rte r o m stø rre rea lite t li gge r i uttryk ke t «nation a l 
land lin- imidl e rtid o ppre tte t e n a rbe idsgruppe fo r 

produse re nde land i de n tred je ve rde n, hva de gjø r fo r å ak se llere e ne rgiutviklin  poli cies ') . Me n nil r e t land først ha r gitt 

: ntu e lle i fo rm av e t sam a rbe idsprogram som de l me n :1 sikre seg tilstrek ke li g høye o lj e  gen. Di sse ra ppo rte ne ska l g ranskes av de sin tilslutnin g til prog ra mm ets målse ttin g, 

har be- tage rlandene ble eni ge o m 30 . janu a r i å r, pri se r til å gjø re de t lø nn so mt å utn ytte øvri ge de ltage rland og av sty re t i I EA og kan de t va nske li g hevde a t de t stri de r Ill o t 

:t gje n fø rste resultat av de tte arbe id fo re ligge r nå 

oss e n 	 og ha r få tt fri st til I. juli med å ra tifi se re. «a lte rn a t ive ene rgikilden>, f.eks . kull , da nne grunnl ag fo r «e n g rundig og sys te eIets nasjo na le po litik k a ~l ke enc rgi

Innho lde t av programme t ble le nge holdt va nnkraft, a to mkraft og No rdsjøo lj e. ma tisk vurde rin g av utv iklin ge n ». De t e r produ ksjo ne n . 
Minste pri se n gje lde r ne mli g bare sa lg på m. a .o. skapt e t forum fo r kontinu e rli g og 
hj e mm e ma rk ede t. Bes te mm e lse n e r ikk e Ilic rgåe nde kritikk av land som vil bre mse V. Plikten til å arbeide for å oppheve lover 

.e re ut hemme lig, me n er nå tilgjengelig. De t kan 
ikte Ise n fåes (på enge lsk og i no rsk oversette lse) 
.ute n e r i Ute nriksde pa rte mente t og i Opplys nings  til hin de r for a t medl e msla nde ne kjøpe r på ut viklinge n. 	 og andre vedtak som hindrer gjennom

d sik re t utva lget o m IE A (postboks 1299, Vik a, billi ge re o lje u te nf ra - hvis de ha r noen G je nn o mgåelse n av ra ppo rte ne fra de føring av programmet 

v skull e O slo 1. muli ghe t fo r de t. Minstep ri se n e r fo re lø pig e n ke lte land ska l ogsa da nn e grunnl ag fo r I ka pite l V punkt I på ta r de lt age rl a nde ne 
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seg å «arbeide for å identifisere og opp
heve lovgivningsmessige og admini strative 
tiltak som svekker oppfyllelsen av pro
grammets samlede må lsetting » ( << the over
all objectives of the Programme »). Hoved
formå let med programmet er som nevnt 
å øke energiproduksjonen inne n IEA
området. E ksempler på no rs ke vedtak 
som legger hindringer i veien for de tte , 
e r den verneplan fo r vassdrag so m Stor
tinget vedtok i 1973 og m yndighe te nes 
beslutninger om å begrense takte n i olje
utvinninge n. 

Ved å tiltre programm e t forplikter vi 
oss ikke uten videre til å oppheve slike 
bestemmelse r. Juridi sk se tt e r de t ne mli g 
en viktig nyansefors kj e ll me llom «plikt til 
å oppheve» og ·« plikt til å arbeide for å 
oppheve» «< work towa rd s ... re mova l » ). 
Dertil komme r at de t ne vnte punkt i pro
grammet innledningsvis rese rve re r re tt for 
de enkelte deltagerland «til å hå ndheve 
eiendomsrett og utøve ko ntro ll ove r sine 
naturress urse r og sin nas jonale økonomi 
og til å verne om sitt miljø og be folk 
ningens sikkerhet ». 

Men ved å tiltre godtar vi likevel de t sy n 
at slike skranker fo r e nergiproduksjon e ns 
frie vekst som jeg har ne vnt e ksemple r på, 
i det minste er di skuta bl e. Og vi utse tte r 
oss derved for politisk press i re tning av 
å fil dem fj e rn e t. I denne fo rbind e lse er 
den før nevnte pe riodisk e gjennomgåe lse 
av rapportene fra de e n ke lte de ltage rland 
viktig. Det fre mheves nemli g i kapitel V 
punkt 4 at byråe t und e r de nn e gje nnom
gåelse skal «re tte sæ rlig oppmerksom he t 
på hve rt de ltage rland s bes tre be lse r for ,ol 
gjennomføre sin e forpliktelser unde r dette 
ka pite l». 

VI. Plikten til å avstå fra forskjellsbehand
ling av innlendinger og utlendinger 

Dette finn es de t bestemmelser o m i kapitel 
V punkt 2 og 3, jfr. punkt 4. De gå r ut på 

a t deltagerl a nd e ne «s kal gjøre sitt ytterste 
for å anvende lover og administrative for 
skrifter .. . på en slik må te a t bo rge re fra 
andre de ltage rland ikk e blir mindre gun
stig be handlet enn egne borgere, spesie lt 
med henblikk på energi-investeringer, 
kjøp og salg av energi og hå ndh eve lse av 
konkurransereglep>. Dessuten s ka l del
tagerl anden e avs tå fra il innføre nye love r 
og forskrifter so m fører til forskj e lls 
behandling. 

Ingen kan pås tå a t Norge idag «gjør sitt 
ytterste» fo r å gje nn o mfø re slik lik es tillin g 
som nevnt. Tve rt imo t fø res det e n kon se 
kvent politikk i re tning av å gi nas jon a le 
foretak fo rtrinns re tt både ti I ol je utvi nn i ng 
og kraftutbygging. Vi kan a nste ndigvis 
ikke gi vår til slutning til denne del av 
progr amme t med .mindre vi er innstilt på 
å e ndre radikalt den konsesjonspraksis 
·som har vært fulgt i de sene re å r. 

VII. Bør 	Norge gi sin tilslutning til pro
grammet? 

For den som er inte resse rt i å ve rn e vå re 
naturressurse r og sikre nasjona l styring av 
e ne rgiproduksjo nen , må sva re t på de tte 
spørsmå le t bli e t kl a rt ne i. 

Ved å unde rtegne progra mme t love r vi 
i rea lite te n å o ppgi den fo rholdsvis restrik
tive linj e som vi hittil ha r ful gt i e ne rgi
utbygginge n, og å la ute nl a nds ke konserner 
få 	 samme utfo lde lsesmulighe te r so m 
no rs ke foretak på dette fe lt. Og se lv om 
ikk e a ll e lø fte ne er juridisk bindende, kan 
det va~ re fare fo r at noe n tar oss på ordet 
og fø ler seg berettiget til å bruke ste rk e re 
press e nn vi hittil ha r va:rt utsa tt fo r. 
R es ulta te t ka n le tt bli a t vi tvin ges til il 
fø re 	e n po litikk so m er me r i IEAs int e
resse enn i vår egen. 

V e l ha r vi ma nge fe lles int e resse r med 
IE A-land e ne . Me n nil r det gjelder takte n 
i utnytte lse n av de e ne rgikild e r vi rå r over, 
stå r 	 inte resse ne stikk i strid med hver 
andre, Se tt fra et norsk synspunkt er de r 

ønskelig å holde e t mod e rat tempo i ut
bygginge n. Det e r delte meninger om hvor 
modera t tempoe t bør være. Men neppe 
noen her i landet anser det for å være i 
vå r inte resse å pås kynde utviklinge n så 
sterkt som mange I E A-land ønsker a t vi 
skal. Der e r vanskelig å forst å hvorfor vi 
skulle slutte oss til e t program som åpen
bart tar sikte på fremme interesser som 
strider mot våre egne. 

Noe å vinne ved å gi vå r tilslutning kan 
jeg ikke se at det er. Det kan nok tenkes 
at ordningen med minstepris på olj e på 
lan g sikt kan bli til fordel for oss, selv om 
den be tyr lite under de nåværende mar 
kedsforhold . Men den fordel I E As minste 
pris må tt e medfø re , vil foreligge uten 
hensyn til om vi selv er med på ordningen 
ellerikke. 

Et annet argument for tilslutning som 
kan tenkes anført, er at vi allerede har 
tilknytning til I EA , og at vi derfor li ke godt 
ka n være me d på det nye programme t 
også. Me n den tilkn ytning vi på forh å nd 
har, binder oss ikke pil langt nær sti sterkt 
so m det vi nå blir bedt om å de lta i. I E P
avtalens bestemme lse r om la ngsiktig e ne r
gisama rbe id , som vi ha r sluttet oss til, 
inne holde r bare vage og løse form ills
angivelser, me ns det nye programme t vil 
på legge oss konkrete forplikt e lse r og f~He 
til a t vi komme r under IEAs form ynder
skap og oppsyn i langt høye re grad e nn fø r. 

Det har vært antydet fra enkelte hold 
at vi ka n reservere oss mot prog ra mme ts 
ka pitel V og være med på de t andre, slik 
Canada har gjort. Me n de t er ikke bare 
beste mmelse ne i kapite l V (om å fj e rne 
restrik sjoner og unngå forsk je llsbe ha nd 
ling) som e r betenkelig fra et nors k syns
punkt. Kapitel I og III som på legge r oss å 
øke produksjo nen fra våre e ne rgikilde r sil 
hurtig som mulig, og so m e table rer e t 
apparat til å gjennomtvinge oppfyllelsen 
av dette, strider også i høy grad mot v,l re 
interesser. ~ 

Arbeidsbøker for sm 
AV IVAR MOEN 

" Økologi». Arbeidsbok for små H e r er 
skolen. 25 sider. Cyldendal 1974. a rbeidsl
" Vi ,'il I·erne». Vestlandsk e NalUr og fe nor 
,·ernforeningI Bergen Bank 1974. a kti v fl< 

fora ndr< 
Med disse to a rbe idshefte ne (arbeids forbru k( 
bøkene) ha r Vestlandske Naturvern og s kog 
forening gitt ve rdifulle og ko nstrukti ve bilisme 
bidrag til na tur- og milj øve rnund e rvi snin  veg m. 
ge n på grunnskolens laves te trinn . om. me 

Begge he fte ne e r e nga ngsbøke r. Barna aktivt I 
s ka l a rbe ide se lv med å skri ve, tegne, ta de l i. 
klist re og lime inn pli ege n hå nd e ller i De t e 
gruppe r. Me n hefte ne egne r seg også ut  fo rbedn 
me rk e t for klassesamta ler. gjen non 

På en e nk e l og gre i må te prøver a rbe id s fj e rn e o~ 
hefte ne å trekke o pp linj e ne fra re n jo rd , på avs ta 
luft og vann til plante- og kjøttproduksjon v,cre p{1 
for menneske r og dyr. Pl a nte produksjone n Arbei 
blir ofret m a nge sid e r og fra ulik e syns og tegni 
vinkler. Stadig vender e n tilbake til at muli ghe 
plante ne da nn er grunnlaget for a lt annet det de ri 
li v, - og bra er elet. av ca. I 

Bøkene utfyll e r hverandre, me n har «s kol ev( 
samtidig hver sine s<c rpreg. Jeg vil de rfor e t bilde > 
komm e nte re disse he fte ne hver for seg. Slike 

med fo 
ØKOLOGI - arbeidsbok for småskolen. (1nsker 
Denne boka gi r et godt grunnl ag for sam forhold 
taler o m grunnl eggende miljøprob le m e r. gje nnon 
Særlig e r avsnittene o m «hvor kommer 
mate n fra» og « ko nkurra nse n o m mat  VI VIL 
jo rda » lag t opp pil e n fin må te. He r blir D e tte e 
de t s tilt spø rsmå l o m hva vi me nn eske r he nclig f 
tre nge r for a leve, e t e mne so m forøv ri g bilitet i 
burde få tt s tø rre plass . Fo rure nsnin g av klassing 
va nn , luft og jord blir ogsa ta tt o pp so m b ~lde hj 
ege t e mn e. Arbeidsoppgavene g,lr ut på spiralrye 
Cl legge me rk e til h mr vi forurenser. Men utklipp 
hvo rfor s kal vi a lltid bare registre re og bok so m 
mide ,) Hvo rfnr e r det ikk e tatt med opp  på ege n 
gave r og problemstillinge r o m !7l'1JrjiJr vi Boka 
kaster av fa ll o,!,!: forurenser vilrt li vs milj ø ,) bokstav 
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I 

ytterste ønskelig å holde e t moderat te mpo i ut Arbeidsbøker for småskolen 
ive for
~e re fra 
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byggingen. Det e r delte meninger om hvor 
moderat tempoet bør være. Men neppe 
noen he r i landet anser det for å være i 
vår interesse å pås kynd e utviklingen så 
sterkt som mange I E A-land ønsker at vi 
skal. Det er vans kelig å forst å hvorfor vi 
skulle slutte oss til e t program som å pen 
bart tar sikte på fre mme interesser som 
strider mot vå re egne . 

Noe å vinne ved å gi vår tilslutning kan 
jeg ikke se at det er. Det ka n nok te nkes 
at ordningen med minstepri s på olje på 
lang sikt kan bli til ford e l for oss , selv om 
den betyr lite under de nåvæ re nde mar
kedsforhold . Me n den ford e l I E A s minste
pris må tte medføre, vil fore ligge uten 
hensyn til om vi selv e r med på ordningen 
e lle r ikke. 

Et annet argument for tilslutning som 
kan tenkes a nfø rt , er at vi allerede har 
tilknytning til IEA, og at vi derfor like godt 
kan være med på de t nye programmet 
også. Men den tilknytning vi pil forh å nd 
har, binder oss ikke på langt nær så sterkt 
som det vi nå blir bedt om å delta i. IE P
avtalens beste mmelser om langsiktig ener
gisamarbeid, so m vi har sluttet oss til , 
inneholder bare vage og løse form å ls
angivelser, me ns det nye programmet vil 
p å legge oss ko nkrete forplikt e lse r og føre 
til at vi ko mmer unde r IEAs formynder
s kap og oppsyn i langt høyere grad enn før. 

Det har væ rt antydet fra enkelte hold 
at vi kan rese rve re oss mot programmets 
ka pite l V og være med på de t andre, sli k 
Canada har gjort. Men det e r ikke bare 
bestemm elsene i kapite l V (om å fjerne 
restrik sjo ne r og unngå forskj e llsbe hand
ling) so m e r bete nkelig fra et nors k sy ns 
punkt. Ka pite l I og "I som på legge r oss tI 
ø ke produksjonen fra våre energikilder så 
hurtig som muli g, og so m etablerer et 
apparat til å gjennomtvinge o ppfyllelse n .. 
av dette, stride r også i høy grad mot våre 
interesse r. "G 

AV IVAR MOEN 

«Økologi». Arbeidsbok for små
skolen. 25 sider. Gyldendal 1974. 
« Vi I'il I·erne». Vestlandske Natur
l'ernforeningl Bergen Bank /974. 

Med di sse to arbeidshefte ne (arbeids
bøkene) ha r Vestlandske Naturve rn
fo rening gitt verdifulle og konstruktive 
bidrag til natur- og miljøve rnundervisnin 
gen på grunnskolens laves te trinn. 

Begge heftene er e ngangsbøke r. Barna 
skal a rbeide se lv med å s krive , tegne , 
klistre og lime inn på egen hå nd eller i 
grupper. Me n heften e egner seg også ut
merket for klassesa mtal e r, 

På en enkel og grei må te prøve r arbeids
he ftene å tre kk e opp linjene fra re n jord, 
luft og vann til pla nte- og kjø ttproduksjon 
for me nnes ke r og dyr. Planteproduksjonen 
blir ofret ma nge side r og fra ulik e syns
vinkler. Stadig ve nd er e n tilbak e til at 
plantene danner grunnlaget for alt annet 
liv, - og bra e r de t. 

Bøkene utfylle r hve randre, me n har 
samtidig hver sine sa:: rpreg. Jeg vil de rfor 
komme nte re di sse hefte ne hve r for seg . 

ØKOLOGI - arbeidsbok for småskolen. 
De nn e boka gir e t godt grunnlag for sa m
ta ler om grunnleggende miljøproble me r. 
Særlig e r avsnittene om «hvor ko mm e r 
mate n fra» og « konkurranse n o m mat
jorda » la gt opp på e n fin m å te, He r blir 
de t s tilt spørsmå l om hva vi me nnes ker 
trenger fo r il leve, e t e mne so m forøvrig 
burde hi tt s tørre plass. Fo ruren sning av 
va nn , luft og jord blir ogsa tatt opp som 
ege t e mn e . Arbeidsoppgavene gil!' ut p,j 
rI legge merk e til hml' vi foruren se ,:. Me n 
hvorfor sk al vi a lltid bare registrere og 
m,il e ,) Hvo rfo r e r de t ikke tatt med opp
gave r og pro blemstillin ge r om h m rj!) r vi 
kaste r avfa ll og. forure nse r vart li vsmiIj vJ') 

Her e r vi inne pil e n slagside i denne 
arbeidsboka. E n regi stre ring av situasjo ne r 
og fenomen e r må settes i sa mband med e n 
a ktiv naturve rnholdning so m gå r ut på il 
fo randre barnas holdnin g til s løse- og 
forbrukersamfunnet. Nedbygging av jord 
og skog, foruren snin g, trafikk og privat
bili sme n se tt i sa mba nd med farli g s kole 
veg m.m. må vi stadi g minne hve ran d re 
om, me n de t må kobl es sa mmen med et 
a ktivt handlin gsprogram so m barn a kan 
ta del i. 

De t er barna se lv so m skal v,,:re med og 
forbed re sitt livsmiljø , og vi må da ikk e 
gjennom vår pedagogiske tilre tte legging 
fjern e oss fra probl e me ne ved å stille ba rn a 
på avstand. Her bør vi so m naturve rnfolk 
va:re på vak t. 

Arbeidsboka ha r god og tydelig skrift 
o g tegningene e r ove rsiktlige og gir barna 
mulig he te r til å utfo lde seg. Merk e lig e r 
det de rimot at det på fl e re steder e r sa tt 
avea. 1/2 linje hvor barna skal skrive om 
«s kol e vege n sin » eller om «hva de se r på 
e t bilde ». 

Slike uheldi ge lay-o ut-tabber kunn e 
med ford e l vært unngå tt. Arbeidsbo ka 
ønsker vi velkommen , me n det e r man ge 
forhold so m til sier at de n burde va: rt bedre 
gjen noma rbe id e t, 

VI VIL VERNE. 
D e tte er e n morso m lite n a rbeidsbo k i 
he ndi g form a t (2 1 x 15 cm) og stor fl eks i
bilite t i oppbyggingen. Både I . og 2. 
klassinge ne vil nok ha glede av he ftet , 
både hj e mme og pa s kolen. T ak ke t være 
spiral ryggen, s tive ark og god pl ass til 
utklipp og egne tegninge r, blir de tte en 
bok so m barna har følel se n a t de har lage t 
på ege n hå nd, 

Boka start e r med å s l,1 fa s t, med sto re 
bok stave r, a t «,1 ve rn e om nature n e r å 

verne om oss selv ». Barna skal så finn e 
bilde r av mennes ke r og livssa mfunn som 
har et a nn e t levese tt enn vårt. 

I emnet om <<live t » blir samspillet m e l
lo m planter og dyr tatt opp, og sæ rli g blir 
det lagt vekt på matproduksjonen i jord 
bruke t. 

På dette området synes jeg at arbeids
boka e r svært god, Ved å iaktta min egen 
I. klass ing, har jeg sett at bo ka har gitt 
engasjement og glede. 

Jeg vil også gi min fulle tilslutning til den 
metodiske tilrettelegging so m forfatte ren 
har tatt opp, mat , ressurser og befcJlkning 
i g loba l sa mm e nhe ng, 

Dessve rre synes jeg også de nn e a rbeids
bo ka i likhet med de n førstn evnt e, har 
en slags ide unde r avsnittet om forure nsing. 
Igjen s kal barna registre re forurensing ved 
a t de s kal « tegn e e n bil som foruren se[». 
Vi se r også e n tegning av et fl y so m spy r ut 
røy k. Hvo rfor blir ikke ba rn a tatt med pa 
drø ftin gen av hvordan de selv kan med 
virke til a t vi kan greie oss ute n privatbilen , 
e ller for den saks skyld bruken av miljø
vennlig vaskemidler, resirkulering og 
andre ress ursvennli ge miljøve rntilta k som 
angår våre holdningsvaner. 

Jeg håpe r at de nn e bo ka kan ftl en sto r 
brukergruppe. Ved neste opplag er det å 
hå pe at de n blir noe revide rt. Da vil det 
nok bli e n svæ rt god arbeidsbok for små
s kole n. 

Så til s lutt e n be me rkning til at e n ba n k 
s till e r økonomiske midle r til rådigh e t ved 
utgi ve lse av slik e bøke r. Vi so m arbeider 
i Na turve rnforbund e ts regi, ve t at slike 
midle r o fte e r e n nødvendi ghe t. Men e r 
de t nødve ndig at bankens nav n og tegn 
ska l dominere og ove rs kygge b~ld e initia
tivtak e ren (Ves tland ske Nalllrve rnfore
nin g) og fo rfa tte re n slik at det s t,Jr på 
baksiden'? Nei. mener anmelderen I :a 

~ 
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Tegning av Rune Andersson. 

FORBRUKET AV 
RASTOFFER TIL 
MILITÆRE FORMAL 

Ressursforbruk til militære formål er den klareste form for sløseri. Dette sløseri er enda 
mer konsentrert i industrilandene enn ressursforbruk generelt, hevder forfatteren Ronald 
H. Huisken, i denne artikkelen, som er hentet fra nr. 6 - 1975 av det vitenskapelige 
miljøverntidsskriftet «Ambio». Verdens væpnede styrker forbruker årlig ressurser til 
en verdi av 250000 mill. dollar. Det tilsvarer det samlede brutto nasjonalprodukt i de 
65 landene i Latin-Amerika og Afrika. 

I ndustriland har en glupende appetitt på 
råstoffer. Konkurransen om råstoffer 

har lenge vært en kilde til internasjonale 
gnisninger og til sine tider krig. Og i mange 
land er sikring av tilgang på og transport av 
råstoffer fortsatt blant de viktigste begrun
nelser for · opprettholdelsen av militære 
styrker. 

Utvinning og behandling av råstoffer har 
uunngåelige konsekvenser for miljøet. I 
senere år har disse konsekvenser fremkalt 
stadig økende bekymring, spesielt siden 
behovet for rås toffer ikke viser tegn til å 
avta og siden dette medfører nødvendig
heten av å utvide omfanget og intensiteten 
av innsatsen for å oppfylle dette behov. 

Et tradisjonelt aksiom for den militære 
makt er selvforsyning, dvs. evnen til å føre 
krig uten å være avhengig av mat og rå
stoffer utenfra . Tidligere var industriell 
kapasitet og graden av sikring av råstoff
tilgang blant de viktigste indikasjoner på 
et lands potensiale. For konflikter i ver
densmålestokk ville industriell kapasitet 
og tilgang på råstoffer ha en avgjørende 
betydning. Kanskje den viktigste blant 
de faktorer som til slutt avgjorde utfallet 
av annen verdenskrig var de alliertes over
legenhet når det gjaldt krigsredskaper, 
dvs. til å utprodusere sine motstandere 
med en stadig større margin . 

Siden annen verdenskrig har naturres
sursenes relative betydning for militært 
potensial hatt en markert nedgang, særlig 
for stormaktene. Hovedgrunnen til dette 
er at fremskritt i militær teknologi gene
relt, og opphopning av enorme lagre av 
kjernefysiske våpen, særlig i USA og 
Sovjetunionen , har redusert forventningen 
om langvarige utmattelseskriger. En kon
flikt med utbredt bruk av kjernefysiske 
våpen ville bli meget kortvarig, og slike 
faktorer som industriell kapasitet eller 
selvforsyning med rås toffe r ville ikke ha 
betydning for utfallet . Selv om det bare 
ble brukt konvensjonelle våpen, er effekti
viteten av moderne våpen så stor at det 
kan rettes helt avgjørende slag på meget 

kort tid. Med andre ord, det herskende 
syn er at ikke-kjernefysiske konflikter 
som eventuelt måtte oppstå, ikke vil få 
det omfang og den varighet som de to 
siste verdenskrigene hadde. Det er derfor 
usannsynlig at de i noen grad ville hindre 
strømmen av viktige importvarer. 

Avansert teknologi har også ført til at 
råstoffutgiftenes andel av totalomkost
ningene er blitt betydelig redusert for 
mange moderne våpensystemers vedkom
mende . Yteevnen i et moderne våpen
system er i stor utstrekning betinget av de 

. elektroniske anordninger. Disse er relativt 
små, men utgjør som oftest en sto r andel 
av de totale utgifter. Det amerikanske 
jagerflyet F-14 Tomcat har f.eks. en tom
vekt på bare 17 tonn , men det koster ca. 
12 mill. dollar å produsere et enkelt fly. 
Av dette utgjorde elektronisk utstyr en 
fjerdedel. Videre har den vekt som er lagt 
på teknologisk raffinement ført til en 
umåtelig utvidelse av enkelte våpen
systemers kapasitet. Dette har muliggjort 
betydelige reduksjoner når det gjelder 
antall våpen som er påkrevd . Disse forhold 
har også medvirket til at naturressursenes 
relative betydning for staters militære 
potensiale har minket. 

Men dette betyr ikke at råstofforbruket 
til militære formå er ubetydelig. Det betyr 
heller ikke at selvforsyning, eller mangel 
på sådan, kan ignoreres som faktor i et 
lands evne til å føre krig, eller som en 
faktor av betydning for utenrikspolitikk. 
Industrilandenes holdning overfor de store 
olje-produserende land siden oktober 
1973 gir en utvetydig illustrasjon på dette. 
Det er igangsatt ekstraordinære forsøk på 
å etablere fortrolige og forhåpentligvis 
sterke politiske forbindelser med olje
produserende land . På den annen side har 
embetsmenn i USA antydet at maktbruk 
ikke kan utelukkes i tilfelle oljeforsynin
gen blir helt eller delvis avbrutt. 

Forbrukets omfang 
To trekk ved etterkrigstiden har relevans 
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I ndustriland har en glupende appetitt på 
råstoffer. Konkurransen om råstoffer 

har lenge vært en kilde til internasjonale 
gnisninger og til sine tider krig. Og i mange 
land er sikring av tilgang på og transport av 
råstoffer fortsatt blant de viktigste begrun
nelser for · opprettholdelsen av militære 
styrker. 

Utvinning og behandling av råstoffer har 
uunngåelige konsekvenser for miljøet. I 
senere år har disse konsekvenser fremkalt 
stadig økende bekymring, spesielt siden 
behovet for råstoffer ikke viser tegn til å 
avta og siden dette medfører nødvendig
heten av å utvide omfanget og intensiteten 
av innsatsen for å oppfylle dette behov. 

Et tradisjonelt aksiom for den militære 
makt er selvforsyning, dvs. evnen til å føre 
krig uten å være avhengig av mat og rå
stoffer utenfra. Tidligere var industriell 
kapasitet og graden av sikring av råstoff
tilgang blant de viktigste indikasjoner på 
et lands potensiale. For konflikter i ver
densmålestokk ville industriell kapasitet 
og tilgang på råstoffer ha en avgjørende 
betydning. Kanskje den viktigste blant 
de faktorer som til slutt avgjorde utfallet 
av annen verdenskrig var de alliertes over
legenhet nå r det gja ldt krigsredskaper, 
dvs. til å utprodusere sine motstandere 
med en stadig større margin . 

Siden annen verdenskrig har naturres
sursenes relative betydning for militært 
potensial hatt en markert nedgang, særlig 
for stormaktene. Hovedgrunnen til dette 
er at fremskritt i militær teknologi gene
relt, og opphopning av enorme lagre av 
kjernefysiske våpen, særlig i USA og 
Sovjetunionen, har redusert forventningen 
om langvarige utmattelseskriger. En kon
flikt med utbredt bruk av kjernefysiske 
våpen ville bli meget kortvarig, og slike 
faktorer som industriell kapasitet eller 
selvforsyning med rås toffer ville ikke ha 
betydning for utfallet. Selv om det bare 
ble brukt konvensjonelle våpen, er effekti
viteten av moderne våpen så stor at det 
kan rettes helt avgjørende slag på meget 

kort tid. Med andre ord , det herskende 
syn er at ikke-kjernefysiske konflikter 
som eventuelt måtte oppstå, ikke vil få 
det omfang og den varighet som de to 
siste verdenskrigene hadde. Det er derfor 
usannsynlig at de i noen grad ville hindre 
strømmen av viktige importvarer. 

Avansert teknologi har også ført til at 
råstoffutgiftenes andel av totalomkost
ningene er blitt betydelig redusert for 
mange moderne våpensystemers vedkom
mende. Yteevnen i et moderne våpen
system er i stor utstrekning betinget av de 

. elektroniske anordninger. Disse er relativt 
små, men utgjør som oftest en stor andel 
av de totale utgifter. Det amerikanske 
jagerflyet F-14 Tomcat har f.eks. en tom
vekt på bare 17 tonn, men det koster ca . 
12 mill. dollar å produst;re et enkelt fly. 
Av dette utgjorde elektronisk utstyr en 
fjerdedel. Videre har den vekt som er lagt 
på teknologisk raffinement ført til en 
umåtelig utvidelse av enkelte våpen
systemers kapasitet. Dette har muliggjort 
betydelige reduksjoner når det gjelder 
antall våpen som er påkrevd . Disse forhold 
har også medvirket til at naturressursenes 
relative betydning for staters militære 
potensiale har minket. 

Men dette betyr ikke at råstofforbruket 
til militære formå er ubetydelig. Det betyr 
heller ikke at selvforsyning, eller mangel 
på sådan, kan ignoreres som faktor i et 
lands evne til å føre krig, eller som en 
faktor av betydning for utenrikspolitikk. 
Industrilandenes holdning overfor de store 
olje-produserende land siden oktober 
1973 gir en utvetydig illustrasjon på dette. 
Det er igangsatt ekstraordinære forsøk på 
å etablere fortrolige og forh åpentligvis 
sterke politiske forbindelser med olje
produserende land. På den annen side har 
embetsmenn i USA antydet at maktbruk 
ikke kan utelukkes i tilfelle oljeforsynin
gen blir helt eller delvis avbrutt. 

Forbrukets omfang 
To trekk ved etterkrigstiden har relevans 

når det gjelder militært råstofforbruk . 
Først og viktigst er størrelsen av militære 
styrker i fredstid. Gjennomsnittet av 
verdens årlige militære utgifter har siden 
annen verdenskrig vært fem ganger så 
stort som i mellomkrigstiden, når en ser 
bort . fra virkningene av inflasjon. Den 
ressursmengde som årlig forbrukes til 
militære formål har (se tabell 1, figur 1), 
øket til det tredvedobbelte. I dag går ca . 
6 prosent av den totale verdensproduksjon 
til militære form ål. I mange år under 
etterkrigstiden var denne brøkdel enda 
høyere, på 8-9 prosent. Før første verdens
krig og i mellomkrigstiden gikk imidlertid 
bare 3-3 ,5 prosent av totalproduksjonen 
til militære formål. Det kan derfor med 
god grunn fastslås at det har skjedd en 
dramatisk økning i forbruket av råstoffer 
til militære formål. For det andre: Mens 
utviklingen av teknologisk overlegenhet 
har redusert den relative betydning av 
råstoffer, har den samtidig ført til en meget 
hurtig våpenomsetning. Tegning, ut
vikling og produksjon av våpensystemer 
er nå en kontinuerlig, faktisk overlappen
de prosess. Det er dessuten verdt å merke 

seg at når våpnene blir mer effektive, og 
særlig hvis det ikke er likevekt mellom 
offensive og defensive våpen, vil tapene i 
krigstid være høye . En slående illustrasjon 
på dette er det som skjedde i Midt-Østen 
i oktober 1973. I løpet av bare 19 dagers 
kamphandlinger brukte araberne og israel
erne tusener av tonn med krigsmateriell , 
og tilsammen gikk ca. 2000 stridsvogner 
og mer enn 500 kampfly tapt. 

Noen spesifikke data 
Det er vanskelig å gi en nøyaktig oversikt 
over det råstoffkvantumet som forbrukes 
til militære formål. Statistikk over verdens 
militære råstofforbruk foreligger simpelt
hen ikke. Som så ofte er tilfelle, eksisterer 
nøyaktig statistikk bare for USA. Men 
USA står i dag for mer enn 30 prosent av 
verdens militære utgifter, og når en tar i 
betraktning USA's dominerende stilling 
som våpenprodusent står landet sannsyn
ligvis for en betydelig større prosentdel 
av verdens totale militære råstofforbruk. 
En liknende størrelsesorden gjelder for 
Sovjetunionen. Anslagsvis kan en regne 
det for sannsynlig at verdens militære rå-

Figur /. Verdens militære utgifter, /908-/974 i US$ tusen millioner i konstante /970 
priser. 
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Tabell/ 

US$ US$ 

Ar tusen Ar tusen 


mill. mill. 


1908 9.0 1954 126.7 
1913 14.5 1955 127.4 
1925 ( 19.3) 1956 126.5 
1926 ( 19.6) 1957 128.8 
1927 (21.5) 1958 126.8 
1928 21.5 1959 131.7 
1929 21.7 1960 130.8 
1930 23.2 1961 143.7 
1931 21.9 1962 157.6 
1932 20.3 1963 164. 1 
1933 20.1 1964 162.2 
1934 23.9 1965 162.2 
1935 32.6 1966 178.6 
1936 47.1 1967 196.9 
1937 58.8 1968 209.2 
1938 61.6 1969 213.5 
1948 64.7 1970 209.4 
1949 67.9 1971 208.7 
1950 73.5 1972 212.4 
1951 107.0 1973 211.7 
1952 137.2 1974 210.3 
1953 140.9 

Verdens militære utgifter ullrykt i konstante 
/970 priser. Apne p/asser i tabellen forklares 
som følgende: Før den første I'erdem-krig 
foreligger tall bare for 1908 og /9/3. Eller 
den første "erdemkrif? forelif?f?er noenlunde 
nøyaktige tall for 1928 og framover. Når det 
gjelder tall for 1925-1927, kan en lage fyllest
gjørende overslag (tall i parentes). Serien eller 
den annen verdenskrig begynner i 1948 fordi 
wgifter i de to fønte år eller krigen var 
fOr/sall dominert av krigstidens høye styrke
nivåer. 

stofforbruk ligger under det dobbelte av 
USA's. 

Tabell 2 gir for utvalgte råstoffer den 
prosentdel av USA's totalforbruk som 
direkte kan tilskrives det militære. I 1970 
var USA fortsatt kraftig innblandet i 
Vietnam, slik at prosentdelene er noe høye 
sammenliknet med det "normale» militære 
forbruk. Det militære forbruket av petro
leum f.eks., hadde innen 1973 minket til 
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3,7 prosent av USA's totale forbruk . Men 
det er likevel åpenbart at det militære 
forbruk av disse stoffer slett ikke er ube
tydelig. Et par eksempler gir en antydning 
om hvilke mengder det kan dreie seg om: 
Sendinger av aluminium (bauxitt) foretatt 
av US-industri i løpet av 1971 utgjorde 
tilsammen ca. 4,9 mill. tonn ; mer enn 0,6 
mill. tonn ble forbrukt av det militære. 
Samtidig ble ca . 249 tusen tonn kobber 
brukt til militære formål. Til sammen
likning ble kobberproduksjonen i Kina i 
1970 anslått til 109 tusen tonn . 

Etter hvert som våpenproduksjonen blir 
mer avansert, øker bruken av stoffer med 
spesielle egenskaper. Et eksempel er 
titanium i flyproduksjonen . 8-10 prosent 
av skrogvekten av F-8 og F-105, to kamp
fly som ble laget i 1950-årene var i 
titanium. I moderne fly, som F-15 Eagle 
og F-14 Tomcat, utgjør titanium mellom 
en fjerdedel og en tredjedel av skrog
vekten . Og SR-71, et amerikansk strate
gisk oppklaringsfly med en marsjfart på 
tre ganger lydens hastighet, består nesten 
totalt av titanium og titaniumlegeringer. 
Det forbauser derfor ikke at det militære 
titaniumbehov i USA i 1972 var 4800 
tonn, ca . 40 prosent av USA's totale behov 
for dette metall. 

De amerikanske styrker, med tusener 
av fly og kjøretøyer og hundrevis av skip, 
er forståelig nok en stor forbruker av 
petroleum. Forbruket i 1974 var anslått 
til 232,5 mill. fat, etter at det p.g.a. av 
oljekrisen var iverksatt sparetiltak . I 1973 
var forbruket 273 mill. fat. Dette er mer 
enn det dobbelte av forbruksnivået før 
Korea-krigen, men mindre enn 70 prosent 
av forbruksnivået mens Vietnam-krigen 
pågikk for fullt. Da lå de amerikanske 
styrkers forbruk på mer enn 1000000 fat 
daglig. Det bør påpekes at disse tall ikke 
tar med petroleumsprodukter forbrukt ved 
produksjon av våpen og militært utstyr. 
Hvis en tar utgangspunkt i det nåværende 
amerikanske forbruk, kan det å rlige 
verdensforbruk av petroleum til militære 

formål anslås til ca. 700-800 mill. fat. 
Dette bør sammenliknes med 360 mill. fat 
for hele Afrika og 825 mill. fat for Sør
Asia og Det fjerne østen (utenom Kina 
ogJapan). 

Tabell 3 gir en indikasjon på omfanget 
av råstofforbruk til militære formål. 
Tallene antyder hva som vil skje med 
det totale behov for utvalgte råstoffer 
dersom industrilanden'e reduserte sine 
militære utgifter til null og omdirigerte 
militærutgiftene til ikke-militære formål. 
Det faktum at totalbehovet for syv av 
elleve undersøkte råstoffer blir lavere etter 
en hypotetisk omdirigering av utgifter, gir 
en indikasjon på omfanget av det militære 
forbruk av disse stoffene. 

Ytterligere en indikasjon på omfanget 
av militære råstoffbruk fremgår av følgen
de sitat, hentet fra en uttalelse av general 
George J. Brown, formann i Det ameri
kanske stabssjefenes fellesråd, til Senatets 
komite for de militære styrker i februar 
1975 : 

Knapphet på en lang rekke råstoffer, 
forårsaket av et hittil ukjent verdensom
fattende behov, har i betenkelig grad 
rammet tilveiebringelsen av støtte til mili
tære behov. Mangel på petroleum har ført 
til mangel på petrokjemikalier, som i sin 
tur forårsaker redusert produksjon av 

Tabell 2 

Militært bruk av utvalgte råstoffer, USA, 
1970. 

US militære bruk som prosentdel av totale 
US bruk: 
Bauxitt 14,0 
Kobber 13,7 
Bly 11,3 
Sink 11 ,0 
Nikkel 9,7 
Molybden 9,3 
Tinn 8,8 
Krom 7,6 
Jern 7,5 
Mangan 7,5 
Petroleum 4,8 

syntetiske tekstiler og i alvorlig grad be
grenser plastproduksjonen. 

Tilførselen av stål, det viktigste indu
strielle materiale for våpensystemer, er 
alvorlig rammet. Stålverkene arbeider for 
full kraft, men økende behov overstiger 
fortsatt kapasiteten. Mangel på stålpro
dukter rammer produksjon av klasse 
SS-N688 undervannsbåt, LHA, og klasse 
00-963 destroyer. Det er også alvorlig 
mangel på blokkstål og stålrør, kobbertråd 
og blokker, aluminiumingots og sink. 

Tremasse som egner seg til bruk i pro
duksjon av kartpapir og fotopapir er 
fortsatt problematisk. Det nasjonale be
redskapslager av manilahampfiber, det 
viktigste råstoff for manilarep, er også 
lite . 

Grovt oppskrudde priser og akutt 
mangel er bakgrunnen for en mengde krav 
om utnyttelse av det nasJOnale bered
skapslageret av strategiske og særlig 
viktige stoffer. Noen av disse fremstøtene 
har gitt resultater. Enkelte forsvarspro
grammer har hatt nytte av tilgangen til 
stoffer fra beredskapslageret. Det gir 
likevel grunn til bekymring at vi i fredstid 
i stadig større grad blir avhengig av usikker 
tilgang på råstoffer fra utlandet. Vi kvitter 
oss således med lagerbeholdninger som 
ved et senere, mer kritisk tidspunkt, kunne 
vært avgjørende for landets fortsatte 
eksistens. » 

Den siste del av sitatet referer seg til 
beredskapslagrene av strategiske stoffer 
som ble lagt opp under Loven om forsvars
produksjon av 1950. Pr. 30. juni 1973 var 
disse lagrene verdsatt til 6900 mill. dollar. 
Det er trolig at general Browns bemerk
ninger gjaldt tidligere president Nixon's 
anmodning i april 1973 om kongressens til
latelse til å redusere beholdningen i et av 
disse beredskapslagre fra en kalkulert ver
di av 4800 mill. dollar til 700 mill. dollar, 
for å motvirke inflasjon . Til støtte for sin 
sak la general Brown fram en tabell som 
viste at mens USA var mer eller mindre 
avhengig av utenlandske kilder for 15 
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formål anslås til ca. 700-800 mill. fat. 
Dette bør sammenliknes med 360 mill. fat 
for hele Afrika og 825 mill. fat for Sør
Asia og Det fjerne østen (utenom Kina 
ogJapan). 

Tabell 3 gir en indikasjon på omfanget 
av råstofforbruk til militære formål. 
Tallene antyder hva som vil skje med 
det totale behov for utvalgte rås toffer 
dersom industrilandene reduserte sine 
militære utgifter til null og omdirigerte 
militærutgiftene til ikke-militære formål. 
Det faktum at totalbehovet for syv av 
elleve undersøkte rås toffer blir lavere etter 
en hypotetisk omdirigering av utgifter, gir 
en indikasjon på omfanget av det militære 
forbruk av disse stoffene. 

Ytterligere en indikasjon på omfanget 
av militære råstoffbruk fremgår av følgen
de sitat, hentet fra en uttalelse av general 
George J. Brown, formann i Det ameri
kanske stabssjefenes fellesråd, til Senatets 
komite for de militære styrker i februar 
1975: 

Knapphet på en lang rekke råstoffer, 
forårsaket av et hittil ukjent verdensom
fattende behov, har i betenkelig grad 
rammet tilveiebringelsen av støtte til mili
tære behov. Mangel på petroleum har ført 
til mangel på petrokjemikalier, som i sin 
tur forårsaker redusert produksjon av 

Tabell 2 

Militært bruk av utvalgte råstoffer, USA, 

1970. 


US militære bruk som prosentdel av totale 

US bruk: 
Bauxitt 14,0 
Kobber 13,7 
Bly 11,3 
Sink 11 ,0 
Nikkel 9,7 
Molybden 9,3 
Tinn 8,8 
Krom 7,6 
Jern 7,5 
Mangan 7,5 
Petroleum 4,8 

syntetiske tekstiler og i alvorlig grad be
grenser plastproduksjonen. 

Tilførselen av stål, det viktigste indu
strielle materiale for våpensystemer, er 
alvorlig rammet. Stålverkene arbeider for 
full kraft, men økende behov overstiger 
fortsatt kapasiteten. Mangel på stålpro
dukter rammer produksjon av klasse 
SS-N688 undervannsbåt, LHA, og klasse 
DD-963 destroyer. Det er også alvorlig 
mangel på blokkstål og stålrør, kobbertråd 
og blokker, aluminiumingots og sink. 

Tremasse som egner seg til bruk i pro
duksjon av kartpapir og fotopapir er 
fortsatt problematisk. Det nasjonale be
redskapslager av manilahampfiber, det 
viktigste råstoff for manilarep, er også 
lite. 

Grovt oppskrudde priser og akutt 
mangel er bakgrunnen for en mengde krav 
om utnyttelse av det nasjonale bered
skapslageret av strategiske og særlig 
viktige stoffer. Noen av disse fremstøtene 
har gitt resultater. Enkelte forsvarspro
grammer har hatt nytte av tilgangen til 
stoffer fra beredskapslageret. Det gir 
likevel grunn til bekymring at vi i fredstid 
i stadig større grad blir avhengig av usikker 
tilgang på rås toffer fra utlandet. Vi kvitter 
oss således med lagerbeholdninger som 
ved et senere, mer kritisk tidspunkt, kunne 
vært avgjørende for landets fortsatte 
eksistens.» 

Den siste del av sitatet referer seg til 
beredskapslagrene av strategiske stoffer 
som ble lagt opp under Loven om forsvars
produksjon av 1950. Pr. 30. juni 1973 var 
disse lagrene verdsatt til 6 900 mill. dollar. 
Det er trolig at general Browns bemerk
ninger gjaldt tidligere president Nixon's 
anmodning i april 1973 om kongressens til
latelse til å redusere beholdningen i et av 
disse beredskapslagre fra en kalkulert ver
di av 4800 mill. dollar til 700 mill. dollar, 
for å motvirke inflasjon. Til støtte for sin 
sak la general Brown fram en tabell som 
viste at mens USA var mer eller mindre 
avhengig av utenlandske kilder for 15 

strategiske mineraler, var Sovjetunionen 
selvforsynt med alle unntatt 4. Det er 
interessant å merke seg at 90 % av USA's 
titaniumbehov må dekkes ved import, og 
at en av leverandørene er Sovjetunionen. 

Ressurser og krigsmakt: Det videre per
spektiv 
Råstofforbruk er bare ett aspekt ved det 
generelle forhold mellom ressurser og 
krigsmak t. I det store og hele kan det 
fremheves at den konkurransemessige 
opphopning av krigsmateriell og den be
tydning som knytter seg til militær styrke 
har forvrengt fordelingen av ressurser, 
både på det nasjonale og det interna
sjonale plan . Mange land oppfordrer til 
etablering og opprettholdelse av forsvars
og forsvarsbeslektede industrier i en grad 
som vanskelig lar seg begrunne med rent 
økonomiske kritener. Likeledes blir det 
internasjonale handelsmønsteret forvrengt 
av forbud mot utførsel til motstander
nasjoner av stoffer og produkter som 
kunne bidra til deres militære potensiale . 

På et annet plan kan en påpeke den 
klare motsetning mellom de ressurser som 
brukes til militære form ål og den bistand 
som ytes til utviklingslandene. Bare 5 
prosent av industrilandenes samlede mili
tære utgifter ville gi en fordobling av den 
støtte som årlig gis utviklingslandene. Det 
finnes sannsynligvis intet mer slående 
uttrykk for de forvrengte prioriteringer 
som har rådet i etterkrigstiden. Det bør 
her nevnes at også mange utviklingsland 
bruker en stor og raskt økende mengde 
mangelressurser til krigsmateriell. Tabell 
4 viser tendensen i den del av brutto 
nasjonalprodukt som brukes til krigs
materiell i noen utviklingsland. Når en 
studerer tabellen, bør en huske at 
gjennomsnittet for hele verden har minket 
i de senere år. Det ligger nå på om lag 
6 prosent. Tilsammen har utviklings
landene økt sin andel av verdens totale 
militære utgifter fra 4,6 prosent i 1960 til 
10,8 prosent i 1974. Virkningen av mili-

Tabell 3 

Råstoffbehovet etter virkning av nedrust
ning" 

Netto behovsforandringer etter omdiri 
gering av militære utgifter: 

Bauxitt 
Kromitt 
Kobber 
Jernmalm 
Bly 
Mangan 
Molybden 
Nikkel 
Tinn 
Sink 
Rå petroleum 

-4,60 
+0,08 
-2,35 
+0,18 
-2,83 
+0,16 
- 2,64 
- 1,68 
-1,69 
- 1,73 
+ 1,63 

,', Forutsetter nedrustning (null militære ut
gifter) i industrilandene, og omdirigering av 
militære utgifter til fredelige form ål. 

Tabell 4 

Militære utgifter som prosentdel av brutto 
nasjonalprodukt: utvalgte utviklingsland 
1960-1973 : 

Land 1960 1965 1970 1973 

Egypt 5.6 7.7 18.0 8.7'" 
Iran 4.2 4.7 7..'1 8.7'" 
Irak 7.1 9.2 11.1 
Israel 6.6 7.9 23.6 20.6" 
Jordan 19..'1 12.8 17.8 16.1 
Syria 7.9 9.6 15.0 
India 1.9 3.6 3.0 
Pakistan 2.8 4.0 3.7 6..'1 

Brasil 2.0 2.5 2.2 2.2* 
Chile 2.6 2.0 2.6 2.7 
Peru 2..'1 2.9 

Peru 2..'1 1.9 2.9 3.3'" 
Kenya 0..'1 1.0 I.l lA 
Libya lA 9.8 8.8'" 
Marokko 2.3 2..'1 3.0 4.0 
Tanzania 0.8 1.9 2..'1 

Zambia 1.1 1.8 lA SA':' 

" 1972 
= foreligger ikke 
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BEDRE AKTIV IDAG ENN 

RADIOAKTIV I MORGEN 

Svein Edv. Ringen 
intervjuer professor Harald Wergeland 

- Det var opprinnelig mange naturvernere 
som hadde et håp om at atomkraften 
skulle lette presset for utbygging av stadig 
nye vassdrag, professor Wergeland? 

- Ja, det hadde jeg også trodd . Men 
dessverre, det motsatte er tilfe lle . Som 
mange sakkyndige har fo rklart, vil atom
kraft her i landet medføre økt press og 
virkelig hardkjøring på vasskraften. Dette 
fordi atomkraftverk av økonomiske og 
tekniske grunner base res på «grunnlast». 

tære utgifter på den økonomiske utvikling 
er ikke utførlig undersøkt, men det e r 
verdt å påpeke at etableringen og opp
rettholdelsen av moderne militære styrker 
er særdeles kostbart, ikke minst fordi det 
berører valuta og faglært arbeidskraft, 
ressurser som er typiske mangelvarer i 
utviklingsland. 

Forskning og utvikling må også nevnes. 
Fremskritt innenfor vitenskap og teknolo
gi har tilført verdensfellesskapet enorme 
fordeler og bærer i seg løsningen på en 
rekke alvorlige problemer som verden i 
dag står overfor. Likevel har en enorm 
del av de intellektuelle og fysiske ressurser 
som er opptatt med forskning og utvikling, 
arbeidet og arbeider fortsatt for militære 
formål - å øke flyenes hastighet, å gjøre 
kuler mer dødbringende og rakettvåpen 
mer nøyaktige . Siden annen verdenskrig 
er nær halvparten av verdens samlede 
forsknings- og utviklingsinnsats blitt viet 
det militære . Uansett hva som kan sies om 

De egner seg ikke til å følge de daglige 
spissbelastninger over grunnlastnivået. 
Vasskraften kan derfor bli brukt som spiss
utjevning for atomkraften. Det vil bety en 
mer brutal regulering av vassdragene 
ennfø~ . 

Dette er stikk i strid med den gamle 
målsetning : «Vassk raften til grunnlast 
varmekraft til utjevning», som ligger til 
grunn for samkjøringen med Danmark 
som tilsikter en noenlunde skånsom regu

de sivile «fordelen> som kan tilskrives 
militær forskning og utvikling, viser det seg 
med stadig større tydelighet at verdens
fellesskapet ikke har råd til å la disse 
ressurser gå tapt. 

Konklusjon 
En er nå begynt å bli klar over at den 
økende knapphet på, og i enkelte tilfeller 
den forestående uttømming, av mange 
viktige råstoffer har alvorlige konsekven
ser for menneskehetens fremtidige vel
være. Det uhyre ujevne forbruksmønster 
er i dag et meget omstridt tema i den 
generelle debatten om .en ny verdens
orden. Det kan bare være et tidsspørsmål 
før det blir uforbeholdent erkjent at 
sløsing med naturressurser i et hvilket som 
helst land innebærer tap for verdensfelles
skapet og ikke bare for vedkommende 
land. Ressursforbruk til militære formål 
er selvfølgelig den største og klareste form 
fo r sløseri. Og dette sløseri er enda mer 

lering. Men, jeg vet at folk som har greie 
på dette er meget bekymret over de vold
somme reguleringsplaner for Jotunheimen, 
og setter dem i forbindelse med import av 
svensk atomenergi som utvilsomt er på 
markedet som suppleringskraft til topp
utjevning. Men den kan man jo forøvrig 
utmerket godt skaffe seg ved hjelp av 
f.eks . polsk kull. 

- Men er ikke kullfyring svært forkaste
lig? 

konsentrert i industrilandene enn ressurs
forbruk generelt. 

Formålet med denne artikkel er å an
tyde omfanget av ressursforbruk, spesielt 
av råstoffer, til militære form ål. På basis 
av foreliggende data kunne dette bare 
gjøres på en nokså overfladisk måte. Det 
er derfor verdt å understreke at moderne 
væpnede styrker er teknologi-intensive og 
kaptial-intensive og kommer nesten 
sikkert til å bli det i større grad i fremtiden. 
Dette, sammen med det faktum at verdens 
militære styrker forbruker et årlig ressurs
volum (både menneskelig og materielt) 
verdsatt til om lag 250000 mill. dollar, 
viser at forbruket av råstoffer til militære 
formål i realiteten er meget stort. 250000 
mill. dollar tilsvarer tross alt verdens årlige 
produksjon ved århundreskiftet. Eller, 
sagt på en annen måte, det tilsvarer det 
samlede brutto nasjonalprodukt i de 65 
land i Latin-Amerika og Afrika. a 

- Jo, kull må forkokses før det blir an
vendt. Det tar bort det meste av svovelet. 
Husk det var ingen sur nedbør i den tid 
da Europas industri brukte koks og gass! 
Idag kunne dette til og med gjøres enda 
mye bedre. 

- Det er jo mangel på energi! 
- I enkelte områder ja, men ik ke i 

Norge. Energiforbruket hos oss er blant 
det høyeste på verdensstatistikkel1 . Likeså 
vår produksjon av elektrometallurgiske 
råvarer som er energiintensiv og - til tross 
for at den er sterkt subsidiert - også 
kapitalintensiv, men gir relativt få arbeids
plasse~ Det må være lite ønskelig å gå 
videre i denne retningen . Men uansett hva 
som måtte menes om energi: Jeg må i 
hvert fall bestemt fraråde anlegg av atom
kraftverk . 

- Er du redd for at det skal skje ulykker 
med atomreaktorene? 

- Ja, det også. Riktignok hevder opti
mistene at det aldri har skjedd fatale 
ulykker ved atomkraftverk. Dette er 
imidlertid en definisjonssak. Fra de siste 
tre år er det ikke meldt om slike ulykker 
ved atomanlegg, men over et lengre tids
rom har det vært en del. 

Derimot har atomreaktorene vært utsatt 
for driftsforstyrrelser og tekniske feil. Jeg 
kan ellers ikke innse at de store kommer
sielle reaktorer som brukes nå i prinsippet 
er så mye sikrere enn de små «eksperi
mentelle » der ulykker fant sted . Men jeg 

legger i 
stikken o 
radioakti 
lang sikt 
skader pt 

- Det 
radioakti 
ut? 

- Ja, fo 
annet: « 
det er te 
rimelig ø 

Enam 
de nåvæ 
kommet. 
nomiske 
kompro 
langt for 
strien. Te 
de tilIatt( 
folkninge 
bringe a 
fare ». 

Fremd 
ning av I 
av befol 
gjaldt ti o 
Nå rekla 
kan hold 
tillatte ut. 
vi kan se 
heter. Da 
grensene 
genetiker 

92 



daglige 
stnivået. 
lm spiss

bety en 
'dragene 

n gamle 
nnlast 
igger til 
)anmark 
.lm regu

tilskrives 
~ r det seg 
verdens
la disse 

.r at den 
e tilfeller 

mange 
nsekven
ige vel

.smønster 
a i den 
verdens

;spør5mål 
'kjent at 
ilket som 
ensfelles
mmende 
e formål 
este form 
nda mer 

lering. Men, jeg vet at folk som har greie 
på dette er meget bekymret over de vold
somme reguleringsplaner for Jotunheimen, 
og setter dem i forbindelse med import av 
svensk atomenergi som utvilsomt er på 
markedet som suppleringskraft til topp
utjevning. Men den kan man jo forøvrig 
utmerket godt skaffe seg ved hjelp av 
f.eks. polsk kull. 

- Men er ikke kullfyring svært forkaste
lig? 

konsentrert i industrilandene enn ressurs
forbruk generelt. 

Formålet med denne artikkel er å an
tyde omfanget av ressursforbruk, spesielt 
av råstoffer, til militære formål. På basis 
av foreliggende data kunne dette bare 
gjøres på en nokså overfladisk måte. Det 
er derfor verdt å understreke at moderne 
væpnede styrker er teknologi-intensive og 
kaptial-intensive og kommer nesten 
sikkert til å bli det i større grad i fremtiden. 
Dette, sammen med det faktum at verdens 
militære styrker forbruker et årlig ressurs
volum (både menneskelig og materielt) 
verdsatt til om lag 250000 mill. dollar, 
viser at forbruket av råstoffer til militære 
formål i realiteten er meget stort. 250000 
mill. dollar tilsvarer tross alt verdens årlige 
produksjon ved århundreskiftet. Eller, 
sagt på en annen måte, det tilsvarer det 
samlede brutto nasjonalprodukt i de 65 
land i Latin-Amerika og Afrika. -a 

- Jo, kull må forkokses før det blir an
vendt. Det tar bort det meste av svovelet. 
Husk det var ingen sur nedbør i den tid 
da Europas industri brukte koks og gass! 
Idag kunne dette til og med gjøres enda 
mye bedre. 

- Det er jo mangel på energi! 
- I enkelte områder ja, men ikke i 

Norge. Energiforbruket hos oss er blant 
det høyeste på verdensstatistikken. Likeså 
vår produksjon av elektrometallurgiske 
råvarer som er energiintensiv og - til tross 
for at den er sterkt subsidiert - også 
kapitalintensiv, men gir relativt få arbeids
plasser. Det må være lite ønskelig å gå 
videre i denne retningen. Men uansett hva 
som måtte menes om energi: Jeg må i 
hvert fall bestemt fraråde anlegg av atom
kraftverk. 

- Er du redd for at det skal skje ulykker 
med atomreaktorene? 

- Ja, det også. Riktignok hevder opti
mistene at det aldri har skjedd fatale 
ulykker ved atomkraftverk. Dette er 
imidlertid en definisjonssak. Fra de siste 
tre å r er det ikke meldt om slike ulykker 
ved atomanlegg, men over et lengre tids
rom har det vært en del. 

Derimot har atomreaktorene vært utsatt 
for driftsforstyrrelser og tekniske feil. Jeg 
kan ellers ikke innse at de store kommer
sielle reaktorer som brukes nå i prinsippet 
er så mye sikrere enn de små «eksperi
mentelle» der ulykker fant sted. Men jeg 

Tegning a" Rune Andersson. 

legger i det hele tatt liten vekt på stati
stikken over akutte skader. Det verste med 
radioaktiviteten er utvilsomt virkninger på 
lang sikt: Forskjellige former for kreft og 
skader på arvestoffet. 

- Det finnes jo lover for hvor mye 
radioaktivitet atomindustrien kan slippe 
ut? 

- Ja, for de nordiske land sier loven blant 
annet: «Dosene skal begrenses så langt 
det er teknisk og praktisk mulig innen en 
rimelig økonomisk og sosial ramme» . 

En amerikansk utredning (1972) sier at 
de nåværende utslippsgrenser er frem
kommet som et kompromiss mellom øko
nomiske hensyn og helsehensyn. Dette 
kompromiss, sier rapporten «er unødig 
langt forskjøvet i favør av reaktorindu
strien. Teknikken er nå kommet så langt at 
de tillatte doser av radioaktivitet til be
folkningen kan settes kraftig ned uten å 
bringe atomkraftverkenes lønnsomhet i 
fare». 

Fremdeles tillates vanligvis en belast
ning av 170 milli~em for et gjennomsnitt 
av befolkningen pr. år. Få år tidligere 
gjaldt ti og hundre ganger så høye grenser. 
Nå reklamerer kraftverkene med at de 
kan holde seg på under en prosent av de 
tillatte utslipp. Det er muligens riktig hvis 
vi kan se bort fra uhell og uregelmessig
heter. Da ville det være logisk å sette ned 
grensene med en ny faktor 100 slik som 
genetikere og radiologer ønsker. Men 

dette har atomindustrien satt seg bent imot! 
Søl og uaktsomhet forekommer i all 

industri. Radioaktivitet er usynlig og lukt
fri. Vi har erfaringer for hva luktende og 
rykende industri kan tillate seg midt for 
nesen og øynene på oss. Kan vi tiltro 
atomindustrien en vilje og evne som så 
langt overstiger det gjengse nivå? 

Tallet 170 millirem er basert på mer 
eller mindre usikre antagelser om muta
sjoner og lignende. Grovt sett svarer del 

. til den naturlige bakgrunnsstråling som vi 
under alle omstendigheter må bære be
lastningen av. Man anser altså en for
dobling av bakgrunnsnivået for å være 
akseptabelt. 

Den «naturlige bakgrunn» kommer fra 
den kosmiske stråling, resten fra radio
aktive mineraler og luften. Intensiteten 
av den kosmiske stråling vokser raskt med 
høyden over havet, men den er bare svakt 
ioniserende og derfor ikke biologisk så 
virksom . Av denne grunn er det svært 
misvisende å sammenligne slike varia
sjoner i bakgrunnen som skyldtes høyde
forskjell med variasjoner som skyldes den 
kunstige radioaktivitet fra atomreakto
rene : Jod som samler seg i skjoldbrusk
kjertelen; strontium som går til skjellettet; 
cesium som går til blodet o.S.V. 

- Du nevner det radioaktive avfall fra 
atomkraftverk? 

- Ja, det er hovedproblemet sett fra 
naturvernets synspunkt, og det har mange 
sider. r tillegg til de «rutinemessige » og 
de utilsiktede utslipp av radioaktivitet 
dannes det i selve prosessen millioner av 
Curie som foreløpig blir i reaktorkjernen. 
For å antyde dimensjonene av denne 
aktiviteten kan en merke seg at 1 Curie 
av f.eks. Strontium er nok til å ødelegge 
noen millioner liter vann for hundrer av år. 
Det vil si om vi nå går ut fra de nå 
«maksimalt tillatte » konsentrasjoner. 
Disse er nokså vilkårlige og tar bl.a . ikke 
hensyn til at radioaktive elementer kan 
oppkonsentreres inntil hundretusen gan
ger i næringskjedene. 
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Fordi den spesifikke aktivitet av de bio
logisk mest virksomme isotoper er så stor, 
kan det skje at et miljø som kanskje ville 
tåle tonnevis av kjemiske forurensninger 
vil bli overbelastet bare av noen få gram 
atomavfall. Da dette også produseres i 
tonnevis forstår en hvor fullkomment det 
eventuelt måtte isoleres fra miljøet. 

- Det hevdes at det mest aktive avfall 
fra et atomkraftverk bare er en fast klump 
på et par kubikkmeter'? 

- Det er bokstavelig sant, men enda 
svært misvisende: Ennå har intet kraftverk 
presset avfallet sammen til en slik klump, 
Og det er i høyeste grad forståelig, for den 
ville i tilfelle være hvitglødende og smelte 
i løpet av få sekunder. 

De oppbevaringsmåter som virkelig 
brukes er derfor helt annerledes og tar stor 
plass, Men det er bare en midlertidig opp
bevaring. Forslag til løsning på avfalls
problemet f.eks. er å støpe det inn i glass; 
å skyte det ut til sola; dumpe det i havet; 
anbringe det i Antarktis; i dype gruver 
o.s.v. Forslag som disse er blitt fremsatt og 
forkastet fra tid til annen gjennom snart 
30 år. Etter min mening er ingen av 
løsningene akseptable. 

- Det tales jo om en pakt med Djevelen 
om atomavfallet? 

- Ja, det er noen som har misforstått 
Goethe: Privatpersoner står riktignok 
fritt liksom Faust. Men ikke på vegne av 
almenheten og fremtidige generasjoner 
kan traktater med Gammel-Erik opp
rettes. 

- Er det lavaktive avfall også et prob
lem'? 

- Ja, i høyeste grad. Det er meget farlig 
og det tar stor plass. Men det er betydelig 
lettere å lagre ettersom det ikke behøver 
avkjøling. I årene før 1972 ble tonnevis av 
slikt avfall dumpet i havet. «Metoden» hle 
påstått absolutt sikker. Men det viste seg 
snartatdetvardenikke. 

- Hvordan er det med transport av 
radioaktivt materiale? 

- Det er en meget stor miljøfare. Fra et 
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atomkraftverk på tusen megawatt må det 
transporteres ca. 30 tonn brukt brensel 
pr. år. Dette er intenst radioaktivt. Aktivi
teter på ca. hundre millioner Curie som 
altså skal fraktes på bil, skip eller jernbane 
under skjerming og konstant avkjøling. 
Dersom en vesentlig del av dette skulle 
komme ut i jord, luft eller vann er det en 
katastrofe. Og til og med mindre søl og 
uhell vil bidra til den stadig voksende 
radioaktive bakgrunn som atomindustrien 
vil medføre. 

- Hvordan er det med levetiden for et 
atomkraftverk? 

- Den oppgis å være fra 10 til 35 år. 
- Hva skjer med bygninger og utstyr når 

et verk blir nedlagt? 
- Dette er et sentralt spørsmål. De store 

massene av armert betong og metall vil da 
være intenst radioaktive i ca. 40 år. Det 
ligger allerede et halvt hundre små atom
reaktorer avsperret i denne forfatning. De 
kunne vel i prinsippet tas ned med fjern
styrte robotsystemer, men om noe slikt 
er mulig for et stort kraftverk vet jeg ikke . 

Det er i alle fall kostbart. Tenk bare på 
u-båtbunkeren Dora Il som Trondheim 
arvet etter tyskerne. Den er ikke radio
aktiv en gang, men den står der fremdeles 
til forargelse for Gud og hver mann. Og 
hvorfor? Jo, det vil enhver forstå som har 
prøvd å fjerne armert betong fra okkupa
sjonsårene. Hva det eventuelt koster å 
«dekontaminere» et atomkraftverk i 1000 
MW-klassen er ikke kjent. Det vil også 
avhenge av de krav som stilles til strålings
hygiene. En tysk ekspert hevder at de
kontaminering må budsjetteres med et 
beløp lik hele verkets anleggskostnader, 
- det vil si noen milliarder kroner. En 
annen sier at de nedlagte verk bør bli 
stående og brukes til oppbevaring av 
radioaktivt avfall som likevel må avsperres 
i 700 å r. 

La oss håpe at «atomalderen » blir kort, 
og at det ikke må bli mange slike radio
aktive monumenter i den ellers vel kjente 
bunkersarkitektur ! a 

Endeleg ei visebok 
50 gode (?) viser om natur, naturvern- og 
miljøvern har ' vorte samla mellom to 
permar. Her er viser om alt frå rein natur
stemning til økopolitiske viser. 

Boken er resultat av eit samarbeid 
mellom Samarbeidsgruppene for natur- og 
miljøvern (snm) og Natur og Ungdom. 
Dei har satsa friskt og førsteopplaget er 
på 1000 eksemplar. 

Til alle visene er det notar, gitarbe
sifring og akkordskjema, og er absolutt 
kjempefin for alle som syng og/eller spelar 
eit eller annan instrument. 

Miljøviseboka kan ein skaffe seg med å 
senda ei postanvisning til (snm) Trond
heim, Singsakerbakken 20, 7000 Trond
heim, og prisen for boka er kr. /0,-. 

Sett i gang og syng! - rundt leirbålet, 
heime, på arbeidet, skulen, trikken og 
andre stader. 

Mye om olje 
MILJØ-magasinet nr. 4/76 er et 40-siders 
spesialnummer som tar opp ulike sider ved 
norsk oljepolitikk til kritisk debatt. Av 
innholdet nevner vi artikkel om «Oljesøl 
og oljel 'ern». Videre inneholder bladet 
stoff om oljen og livet i havet, en rapport 
om arbeidsforholdene ombord i en for
syningsbåt, om kvinner i oljealderen, om 
Statfjordutbyggingen, og endelig en opp
summering 10 år etter at det første hullet 
ble boret i Nordsjøen. 

Opplysningsutvalget om IEA 
har utarbeidet en studiesirkel om det inter

nasjonale energibyrå - dets betydning for 

norsk energipolitikk, IEA-samarbeidet og 

verdenssamfunnet og myndighetenes be

handling av IEA-saken. 

PRIS pr. sirkel kr. 25,-. 

Studiesirkelen og «NEI! TIL IEA» jakke

merker og annet materiell bestilles gjen

nom: 

Opplysningsutvalget om IEA 

Postboks 1299 - Vika, Oslo 1 


Kongeørn 
fredet rovfugl i Norge. 
Originalt tres ni tt a v 
E. Struksnes. 
Format: 34 x 44 cm. 
Opplag: 250 eks. 
PRIS: kr. 100,-. 

Alle snakker om økologi 
- men ikke alle vet hva det er. IPerarvid Skoo 
«Økologi» får du klar beskjed. 48 sider i A5-form 
Pris kr. 15,-. 

Med tanke på de halvstore 
- ta en titt på «Den første naturboka» - en enkel in 
føring i økologi, bygd på tegneserieprinsippet. Segn 
stam/Helin: «Den første naturboka» er et hefte 
16 sider i A4-format. Pris kr. 12,-. 

Det går rundt og rundt 
i naturen, og miniutstillingen «Sirkelen» gir en leksjo 
i hva som skjer, i tekst og tegning. Fire plakater i form, 
62 x 89 cm. Pris kr. 50,-. 

A legge skjul på 
at du er medleI)1 av Norges Naturvernforbund er d 

ingen grunn til. Jakkenål med forbundets emble 

format 9 x 9 mm, foreligger i to utgaver, 

i forgylt sølv kr. 15,-. 

i nysølv kr. 5,-. 

Enda mer synlig er forbundets klebemerker med ugle 

emblemet, trykt i brunt og grønt på hvit bunn. Sett 

4 stk. (2 stk. i diameter 8,5 cm, 2 stk . i diameter 3,8 cm 

kr. 10,-. 
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Endeleg ei visebok 
50 gode (?) viser om natur, naturvern- og 
miljøvern har ' vorte samla mellom to 
permar. Her er viser om alt frå rein natur
stemning til økopolitiske viser. 

Boken er resultat av eit samarbeid 
mellom Samarbeidsgruppene for natur- og 
miljøvern (snm) og Natur og Ungdom. 
Dei har satsa friskt og førsteopplaget er 
på 1000 eksemplar. 

Til alle visene er det notar, gitarbe
sifring og akkordskjema, og er absolutt 
kjempefin for alle som syng og/eller spelar 
eit eller ann an instrument. 

Miljøviseboka kan ein skaffe seg med å 
senda ei postanvisning til (snm) Trond
heim, Singsakerbakken 20, 7000 Trond
heim, og prisen for boka er kr. 10,- . 

Sett i gang og syng! - rundt leirbålet, 
heime, på arbeidet, skulen, trikken og 
andre stader. 

Mye om olje 
MILJØ-magasinet nr. 4/76 er et 40-siders 
spesialnummer som tar opp ulike sider ved 
norsk oljepolitikk til kritisk debatt. Av 
innholdet nevner vi artikkel om «Oljesøl 
og oljel'ern». Videre inneholder bladet 
stoff om oljen og livet i havet, en rapport 
om arbeidsforholdene ombord i en for
syningsbåt, om kvinner i oljealderen, om 
Statfjordutbyggingen, og endelig en opp
summering 10 år etter at det første hullet 
ble boret i Nordsjøen . 

Opplysningsutvalget om IEA 
har utarbeidet en studiesirkel om det inter

nasjonale energibyrå - dets betydning for 

norsk energipolitikk, IEA-samarbeidet og 

verdenssamfunnet og myndighetenes be

handling av IEA-saken. 

PRIS pr. sirkel kr. 25,-. 

Studiesirkelen og «NEI! TIL IEA » jakke

merker og annet materiell bestilles gjen 

nom: 

Opplysningsutvalget om IEA 

Postboks 1299 - Vika, Oslo l 


Kongeørn 
fredet rovfugl i Norge. 
Originalt tresnitt av 
E . Struksnes. 
Format: 34 x 44 cm. 
Opplag: 250 eks. 
PRIS: kr. 100,- . 

Alle snakker om økologi 
- men ikke alle vet hva det er. I Perarvid Skoog : 
«Økologi» får du klar beskjed. 48 sider i AS-format. 
Pris kr. 15,~. 

Med tanke på de halvstore 
- ta en titt på «Den første naturboka» - en enkel inn
føring i økologi, bygd på tegneserieprinsippet. Segne
stam/Helin: «Den første naturboka » er et hefte på 
16 sider i A4-format. Pris kr. 12,- . 

Det går rundt og rundt 
i naturen, og miniutstillingen «Sirkelen » gir en leksjon 
i hva som skjer, i tekst og tegning. Fire plakater i format 
62 x 89 cm. Pris kr. 50,-. 

A legge skjul på 
at du er medlem av Norges Naturvernforbund er det 

ingen grunn til. Jakkenål med forbundets emblem, 

format 9 x 9 mm, foreligger i to utgaver, 

i forgylt sølv kr. 15,- . 

i nysølv kr. 5,-. 

Enda mer synlig er forbundets klebemerker med ugle

emblemet, trykt i brunt og grønt på hvit bunn . Sett il 

4 stk. (2 stk . i diameter 8,5 cm, 2 stk . i diameter 3,8 cm) 

kr. 10,-. 
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JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 
NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr 
etter følgende satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 15,- , gebyr kr. 2,
Samlet kjøp for inntil kr. 40,-, gebyr kr. 4,
Samlet kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr. 6,

eks. Prospektkortserie «Nasjonalparken> å kr. 12 tils. kr. .................. .. 
eks. plakat «Fjellbakkestjerne» å kr. 17 tils. kr . ................... 
eks. plakat «Svalestjert» å kr. 17 tils. kr. 
eks. plakat «Perleugle» å kr. 17 ti Is. kr. 
e.ks. plakat «Rådyrkalv» å kr. 17 tils. kr. 

.. .............. eks. «Alternativ til vannkraft» å kr. 10,- tils. kr ............. .. .... .. 

eks. M . Segnestam : «Den første naturboka» å kr. 10tils. kr. 

eks. P. Skoog: «Økologi» å kr. 15 tils. kr ........... .. .... .. .. 
eks. ø. Dalland : «Finnmarksvidda for hvem?» 

å kr. 12 ti Is. kr............. . 

B. Berntsen: «Litteratur om natun) å kr. 16 tils. kr. 
eks. O. Skre : «Sur ned bøn> å kr. 13 tils. kr. 
eks. A.-I. Jansen : «Hvem gjør hva i natur- og miljø 

verne!» å kr. 72 tils. kr. .. ........ .... .. .. .. 
eks. miniutstillingen «SIRKELEN» å kr. 50 ti Is. kr ....... .. .... .. .. .. .. 
sett å 5 stk. sy-på-refleks «Unna meg» å kr. 18 tils. kr ....... ............ .. 
sett å 4 stk. klebemerker (stickers) «Du slette tid» 

å kr. 10 pr. sett ti Is. kr. 
eks. medlemsnål i sølv å kr. 5 tils. kr. 
eks. medlemsnål i gull il kr. 15 tils . kr. 
eks. «Kongeørn» il kr. 100 tils. kr. "" .. . ... 

Navn : .. . . .. ..... . .. . .. •. .. . . .. . . . ... .... . . .. •...• . . . .. . .... . .. 


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

Poststed : ..... . .. . ... ... .. .. . • . ... . . ... . . . . . . .... .. . .. .. . 


o 	 Det samlede beløp i kr. .. .. .. .... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 
sendes samtidig pr. bankgiro/ postgiro/ postanvisning. 
(Stryk det som ikke passer!) 

O Jeg/ vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 
porto i tillegg. 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og husk - rask og 

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn og adresse . 
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på hvit bunn . 

BLI (UGLE)SETT
'1 HErJN l N L S'-1 (1 n K E 05.4 

INLAR NI L ~ENS~ 3 Æ 
med Naturnvernforbundets1 OSLO 1020 00 	 refleks, mens vi venter på bil
frie byer, trafikksikre veier og 
rent miljø. 

Sy- på- refleks i rødt 

Størrelse 8,5 x 10,5 
cm. Selges i sett cl 5 
stk . Pris pr. sett 
kr. 18,-. 

NASJONALPARKER I NORGE 
- NÅ PÅ PROSPEKTKORT 
I denne fargeglade prospektkortserien presenteres ni av landets nasjonal
parker - Ånderdalen, Øvre Dividal, Rago, Børgefjell, Dovrefjell , Rondane, 
Femundsmarka, Gutulia og Ormtjernkampen. Kortene selges ikke enkelt
vis . Vanlig kortformat 10,5 x IS cm. 
Pris pr. serie a9 forskjellige kort kr. 12,- . 

VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets fotoplakater i firefargetrykk og stort format - vel 
60 x 90 cm - med motiver fra levende norsk natur - venter på en plass 
på din vegg. Motivene er «Rådyrkalv», «Svalestjert», «Fjellbakkestjerne» 
og «Perleugleunge» - se dem i miniatyr nedenfor. 
Pris pr. stk. kr. 17,-. 
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