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Vi må ikke glemme 
Natur og Ungdom mi nner oss om at vi ikke 
må gl emme ulykken på Ekofiskfelte t, og opp
fordrer oss til å bære nyli g produ serte H USK 
EKOFISK-merker. At selves te oljehelten 
Red Adair har funnet det lø nnsomt å etablere 
datterselskap for brønnd repere i Norge kan 
tyde på at vi ik ke fo r noen pri s må glemme 
men stadig gjenta: Stans va nviddet mens det 
ennå er tid. Merket koster kr. 1,- og kan, 
kjøpes gjennom Natur og Ungdom , Akersgt. 
63 - Oslo I. 

Fri k onkurranse.' 
Tegning Morten Kristiansen 

r;; 

LEVENDE HAV l 

Å opprettholde et leve nde ha v har alltid vært et prim2 
naturvernet i Norge. Ved oljeutvinning utnytter vi e/~ 
ressurser og setter de andre i fare. Det er i et nøtteskall b 
for vår motstand mot ol.J evirksomheten i norske far va 

Å bevare havet som økosystem er i virkel igheten 
o.fl1 fa ttende målsettin g, fordi havet er av så li vsviktig be 
oss på så mange måter. Mest nærliggende fra norsk sy 
det i første rekke å trekke fram de rike fi skeressursen( 
nentalsokkelen, som er avhengige av intakte næringskje 
er av grunnleggende betydning for hele vår samfunnss tt 
opprettholdelse av tri vsel og spredt bosetting i stor 
landet. 

Norges Naturvernforbund har fra første stund a 
norsk oljevirksomhet. Bakgrunnen for motstanden h, 
fremst vært fa ren for biologiske skadevirkninge ~ med 
vidde som vi idag ikke aner. 

Hellet var med oss under ulykken på Bra voplattform( 
helt på det rene at uten dette hellet, kunne det tatt m 
oljestrømmen var stanset. 

Nå etterpå. i en slags begeistringens rus over at de 
utviklet seg til den katastrofen det kunne ha blitt, gj 
iherdig innsa ts fo r å baga telli sere skadevirkningene. D 
oljen forsvinner, og at de skadene man har kunnet kor 
livet i havet er minimale. 
N~lr det gjelder umiddelbart synli ge skader på levenc 

mer er det på de t rene at tidspunk tet for ulykken var så g 
overhodet muli g. Hadde den inntruffet litt tidligere, vill 
av fugl på vårtrekk bli tt rammet. Hadde den inntruffet 
ville årets produkSIon av makrellegg blitt ødelagt. De 
imot ikke ve t noe om idag, er de langsiktige skadevir 
li ve t i have t, skader som f.eks. kan ramme avgjøre 
fi skenes næringskjeder. For oljen er ikke forsvunnet, d 
ner bare fra overflaten. Den «lIte-av-øye-lIte-av-sinm 
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Vi må ikke gleInme 
Natur og Ungdom minner oss om at vi ikke 
må glemme ulykken på Ekofiskfeltet, og opp
fordrer oss til å bære nylig produserte H USK 
EKOFISK-merker. At selveste oljehelten 
Red Adair har funnet det lønn somt å etablere 
datterselskap for brønndrepere i Norge kan 
tyde på at vi ikke for noen pris må glemme 
men stadig gjenta: Stans van viddet mens det 
ennå er tid. Merket koster kr. 1,- og kan, 
kjøpes gjennom Natur og Ungdom, Akersgt. 
63 - Oslo l. 

Fri konkurranse' 

Te9,l1il19, Morfen Krisliansen 


LEVENDE HAV ELLER OLJEUTTAPPING 

Aopprettholde et levende hav har alltid vært et primært mål for 
l\aturvernet i Norge. Ved oljeutvinning utnytter vi 1:'/1 av havets 
ressurser og setter de andre i fare. Det er i et nøtteskall bakgrunnen 
for vår motstand mot oljevirksomheten i norske farvan n. 

A bevare havet som økosystem er i virkeligheten en meget 
o!;n fattende målsetting, fordi havet er av så livsviktig betydning for 
oss på så mange måter. Mest nærliggende fra norsk synspunk t er 
det i første rek ke å trekke fram de rike fiskeressursene på konti
nentalsokkelen, som er avhengige av intakte næringskjeder. Dette 
er av grunnleggende betydning for hele vår samfunnsstruktur, for 
opprettholdel se av tri vsel og spredt bosetting i store deler av 
landet. 

Norges Naturvernforbund har fra fø rste stund advar t mot 
norsk oljevirksomhet. Bakgrunnen for motstanden har først og 
fremst vært faren for biologiske skadevirkninger med en rekke
vidde som vi idag ikke aner. 

Hellet var med oss under ulykken pa Bravoplattformene. Det er 
helt på det rene at uten dette hellet, kunne det tatt måneder før 
oljestrømmen var stanset. 

Nå. etterpå, i en slags begeistringens rus over at det hele ikke 
utviklet seg til den katastrofen det kunne ha blitl, gjø res det en 
iherdig innsats for å bagatellisere skadevirkningene. Det heter at 
oljen forsvinner, og at de skadene man har kunnet konstatere på 
livet i havet er minimale. 

Når det gjelder umiddelbart synlige skader på levende organis
mer er det på det rene at tidspunktet for ulykken var så gunsti g som 
overhodet mulig. Hadde den inntruffet litt tidligere, ville mengder 
av fu gl på vårtrekk blitt rammel. Hadde den inntruffeL litt se nere, 
ville årets produkSjon av makrellegg blitt ødelagt. Del man der
imot ikke vet noe om idag, er de langsiktige skadevirkninger på 
li ve t i havet, skader som f.ek s. kan ramme avgjørende ledd i 
fiskenes næringskjeder. For ol)en er ikke for svunnet, den forsvin 
ner bare fra overOaten. Den «ute-av-øye-ute-av-sinn»-filosofi en , 

som har preget de mange optimistiske uttalelsene et ter at utblåsin
gen ble stanset, er i virkeligheten fullstendig uforsva rlige. Oljen 
forsvinner ikke, den oppløses eller går over i annnen form , men de 
skadelige stoffene er der fremdeles , og de m<1 nødvend igvis gjøre 
sin virkning - på kortere eller lengre sikt. 

Vi vet idag alt for lite om de langsiktige skadevirkningene av 
oljeforurensning. Videre vet vi at faren for utbl åsing i dag er 
nøyaktig like stor som før ulykken på Bravo-plattformen. Vi vet 
aten tilsvarende blow-out på Statfjordfeltet ville fått et fire ganger 
så stort omfang. Og vi har ikke grunn til å regne med at en lignende 
ulykke en annen gang vil inntreffe på det gunstigs te av alle mulige 
tidspunkter , blant annet med hensyn til været. 

Prinsipielt er Norges Naturvernforbund i mot en hver oljevirk 
somhet i norske farvann. Når boring likevel er sa tt i gang, krever 
vi at følgende legges til grunn for norsk oljepolitikk i fremtiden: 

- Sikkerheten og dermed kontrollen med at sikkerhetstiltak over
holdes, må økes med sikte på en beredskap som kan mestre en 
maksimal utblåsing under ekstreme forhold . 

- Utvinningstak ten må redu seres til et nivå som er forsvarli g både 
ut fra sikkerhetshensyn og ut fra hensynet til a t oljeressursene 
skal vare lengst mulig. Dette vil i praksis si a t utvinning bare kan 
finne sted fra ett felt om gangen. 

- Det må ikke tildeles nye blokker i Nordsjøen. 

- Annen fase av Statfjordutbyggi ngen må ikke settes i ga ng. 

- Alle planer om oljeboring eller prøveboring etter olje nord for 


62. breddegrad må skrinlegges. 
-	 Norge må få full styring med oljeaktivitetene på den norske 

kontinentalsokkelen. Dette innebærer at vi må frigjøre oss fra 
de internasjonale oljeselskapene og fra det internasjonale ener
gibyrået IEA. En selvstendig norsk oljepoli tikk base rt pa lavt 
utvinningstempo. forsvarlig sikkerhet mot ulykker og langsik ti g 
utnyttelse og fordeling av ressursene vil ellers være umulig. 9 
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BJØRN 

I NORGE 1976 


Karakteristiske bjørne
områder i Norge som el
lers i verden er rela/ivt 
uforstyrrende skogområ
der med Iilen befolkning
stetthet. 
Foto til venstre: Fra 
bjørneområdene i Hed
mark, Østby, Trysil, sep
tember 1975. Foto l. 
Mysterud. 
(Se også foto side 70 ) . 

AV 
KÅRE 
ELGMORK 
OG 
IVAR 
MYSTERUD 

Aret 1976 vil bli husket som det store bjør
ne året. Fra tidlig vår til sein høst kom det inn 
bjørnemeldinger til avisene fra forskjellige 
deler av landet. Relativt mange sauer ble tatt 
av bjørn og det ble innvilget hele Il felling
stillatelser på bjørn i Norge. For å skyte 
slagbjørn ble det i alt organisert 17 jaktlag. 
Bare en bjørn ble imidlertid skutt. 

For bare noen få år siden var den almin
nelige oppfatning at bortsett fra streifdyr var 
Sør-Norge mer eller mindre tomt for bjørn 
med unntak av Vassfarstammen og en felles 
norsk-svensk stamme i Hedmark . I 1975-76 
ble det påvist at det fins en bjørnestamme i 
Hordaland og i 1976 er det fra Sør-Norge 
også kommet meldinger om bjørn fra Nord
fjord, Indre Sogn, Telemark , Sør-Trøndelag 
og enkelte andre områder. En dyreart som 
forplanter seg så langsomt som bjørnen kan 
naturligvis ikke på et par år ha formert seg så 
kraftig at det kan forklare den økning det 
store antall bjørnemeldinger i 1976 synes å 
antyde . Mange stiller seg derfor spørsmålet 
om hva som egentlig har skjedd. 

Bjørnen er bl.a. blitt fremstilt som en stor
traver og farende fant og det har vært hevdet 
at bjørnen kan vandre over store deler av 
Sør-Norge. I samsvar med dette er all bjørn 
vest for Dovrebanen blitt hevdet å tilhøre en 
stamme - den vestnorske bjørnestamme. 

Enkeltindivider, spesielt i voksende stam
mer, kan nok av og til ta ut på lange streiftu
rer. Men en slik påstå tt vandretrang hos bjør
nen stemmer ikke med erfaringer fra andre 
land hvor bjørnestammer stort sett opptrer 
stasjonært. Middellengde for vandringer hos 
over 60 merkede nord-amerikanske brun
bjørner av begge kjønn var ca. 30 km. Bin
nene var mest stasjonære med lengste vand
ring på under 30 km. Gamle hanner vandrer 
lenger og den lengste avstand en hann har 
forflyttet seg var vel 100 km . Fra Europa er 
det flere eksempler på at små stammer kan 
oppholde seg på begrensede områder i årtier . 
Robert Collett nevner allerede i sin bok av 
1912 at bjørnen i Norge oppholder seg i 
årevis i den samme trakt, og om den blir 
forfulgt, så vender den ofte tilbake. D et er 
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~RN 

}E 1976 


Aret 1976 vil bli husket som det store bjør
neåret. Fra tidlig vår til sein høst kom det inn 
bjørnemeldinger til avisene fra forskjellige 
deler av landet. Relativt mange sauer ble tatt 
av bjørn og det ble innvilget hele 11 felling
stillatelser på bjørn i Norge. For å skyte 
slagbjørn ble det i alt organisert 17 jaktlag. 
Bare en bjørn ble imidlertid skutt. 

For bare noen få år siden var den almin
nelige oppfatning at bortsett fra streifdyr var 
Sør-Norge mer eller mindre tomt for bjørn 
med unntak av Vassfarstammen og en felles 
norsk-svensk stamme i Hedmark. I 1975- 76 
ble det påvist at det fins en bjørnestamme i 
Hordaland og i 1976 er det fra Sør-Norge 
også kommet meldinger om bjørn fra Nord
fjord , Indre Sogn, Telemark, Sør-Trøndelag 
og enkelte andre områder. En dyreart som 
forplanter seg så langsomt som bjørnen kan 
naturligvis ikke på et par år ha formert seg så 
kraftig at det kan forklare den økning det 
store antall bjørnemeldinger i 1976 synes å 
antyde. Mange stiller seg derfor spørsmålet 
om hva som egentlig har skjedd. 

Bjørnen er bl.a. blitt fremstilt som en stor
traver og farende fant og det har vært hevdet 
at bjørnen kan vandre over store deler av 
Sør-Norge. I samsvar med dette er all bjørn 
vest for Dovrebanen blitt hevdet å tilhøre en 
stamme - den vestnorske bjørnestamme. 

Enkeltindivider. spesielt i voksende stam
mer, kan nok av og til ta ut på lange streiftu
rer . Men en slik påstått vandretrang hos bjør
nen stemmer ikke med erfaringer fra andre 
land hvor bjørnestammer stort sett opptrer 
stasjonært. Middellengde for vandringer hos 
over 60 merkede nord-amerikanske brun
bjørner av begge kjønn var ca. 30 km. Bin
nene var mest stasjonære med lengste vand
ring på under 30 km. Gamle hanner vandrer 
lenger og den lengste avstand en hann har 
forflyttet seg var vel 100 km. Fra Europa er 
det flere eksempler på at små stammer kan 
oppholde seg på begrensede områder i årtier. 
Robert Collett nevner allerede i sin bok av 
1912 at bjørnen i Norge oppholder seg i 
årevis i den samme trakt, og om den blir 
forfulgt, så vender den ofte tilbake. Det er 

først og fremst ved skifte mellom sommer- og 
vinteroppholdssted at bjørn kan ta ut på 
vandringer. Men ofte har den vinterhi i det 
samme område hvor den oppholder seg om 
sommeren. Dette er blant annet vist ved ra
diomerking av bjørn i Nord-Amerika. 

En alternativ teori at bjørnen har overlevd 
enkelte steder relativt ubemerket som lokale, 
meget små bestander, er derfor mer sannsyn
lig. Bjørn kan ha vært tilstede i så lite antall 
og holdt seg så godt skjult at dens forekomst 
ikke er blitt alminnelig kjent. Støtte for en 
slik teori om små reststammer fins i tidligere 
arbeider over utbredelse av bjørn i Norge. 
Sigurd Johnsen publiserte i 1924 et kart over 
utbredelsen i Sør-Norge i perioden 1910-22, 
basert på statistikk over utbetalte skuddpre
mier (fig. l). Kartet viser at det den gang var 
bjørnestammer i Møre og Romsdal, Indre 
Sogn, Vassfarområdet og i Agder-Tele

mark-Vestfold. Antall skuddpremier avtok 
så raskt, og da det ikke på lenge hadde fore
kommet avskytninger i et område, ble det 
antatt å være tomt for bjørn. At dette sann
synligvis ikke var tilfelle, viser en oversikt 
over bjørnens utbredelse i Norge for perio
den 1948-65 utarbeidet av Svein Myrberget, 
vesentlig basert på avismeldinger (fig. 2). 
Bortsett fra at det nå er kommet til mange 
meldinger fra grenseområdene i Hedmark og 
Trøndelag finner vi igjen konsentrasjoner i 
bjørneområdene fra omkring 1920 som Vass
farområdet, Indre Sogn, Telemark og Møre 
og Romsdal. Også fra Hordaland forekom
mer en melding fra perioden 1954--59. Til 
tross for en omfattendejakttid - før 1932 hele 
året, etter 1932 i sommerhalvåret - er det 
innlysende at fellingsstatistikken ikke er til
strekkelig til å vise forekomst av små bjørne
stammer. 

Fig. I . ( ti/I'enstre ) 
Kart over hiornens 
uthredelse i Sor
Norge 19/0 22 ba
sert på uthetalte 
skuddpremier. Prik
ker viser hvor ~iorn 
hle felt , men bare en 
del al' delelte indil'i
der er tegl/et inn. 
Skravert,' antatt 
stasjonære stammer. 
( Etter Sigurd JolllI
sen 1924 og 1947) . 
Fig. 2. (til hoyre) 
Bjørneohservasjoner 
fordelt på herreder 
for siste halvdel av 
1950-årene hasert på 
G1'ismeldinger. 

1910-1922 

• Fylt sirkel ,' Mer enn /O observasjoner. 
.. Ha 11'.h I t sir kei ,' 6- /0 ()bserl'a.~ioner. 
~ Sirkel med prikk,' 3- 5 observasjoner. 

/' ._ -; 

o Åpen sirkel,' 1- 2obsen'asjoner . 
+ Kryss,' TI'i/som obsen'asiol/. 

(Etter Sl'eill Myr.herg(!t 1969) . 
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Det interessante er a t de områder som det 
er kommet bjørnemeldinger fra i 1976, stort 
sett er samsvarende med bjørneområdene fra 
1920- og 1 950-åra (fig. 3). Vi ser her et møns
ter som gjenta r seg over et tid srom på mer 
enn 50 å r og som best kan fork lares ved a t det 
hele tiden har vært små kjerner av bjørn 
tilstede, kanskje hel t ned på grupper som kan 
ba omfa ttet noen få dyr. E t belegg for denne 
teorien er videre de kl are avgrensninger av 
mange av bjørneområdene. Både på M yrber
gets kart (fig. 2) og på kartet av 1976 (fig. 3) 
danncr for eksempel Gudbrandsdalen med 
omgivelser et tomrom mellom Hed ma rk- og 
Vassfarstammen. Det samme er også antydet 
mcllom Vassfa rstammen og forekomsten i 
Telemark, slik det ogs{t var omkring 1920. 
Slike avgrensninger taler imot at det skulle 
foregå regelmessige vand ringer av bjørn over 
Sør-Norge. 

Myrberget'sda ta fra 1969 kan i dag tolkes 
på e t sikrere gru nnlag etter de erfaringer som 
er gjort de siste år. For det første var Myrber
ge t' s resul ta ter for en stor del basert på avi
smeldinger som ble sett på med en viss skep
sis. De neste spredte forekomste r ble videre 
angitt som «strei fd yr», et begrer :;om er blitt 
brukt når det foreligger meldinger om bjørn 
'fra et område hvor det ikke er noen kjent 
stamme. Kontroller av avismeldinger om 
bjørn fra Vassfartraktene og andre steder har 
vist at disse er like pa litelige som meldinger 

Fig. 3. (Til ho)'re) 
Karl over ol11lrel1llig fo rekomst av bjørn i 
Norge / 972- 76 basert på avismeldinger , per
sonlige meldinger, rapporler om saueslag, 0PP
Iysninger/i'(/ lIil/nemnder og fil/fatternes eglle 
fellClrbeid. 
Sk ra ve l' I: Områder med al1lattfast besralld. 
Fylte sirkle r Bjom tilstede , men sla/US, 
a vgrensning av område I:'/t, uk /enl. ( Kar/el er 
legnet i samarbeidmed Direk LOratetfor viii og 
fersk vanns/isk ). 

FolO lil venstre: 

Fra bjørneområdene i H ordaland, Bordalen , 

Voss, august 1976. Foto K. Elgmork . 


1976 

mottatt direkte fra observatøren . At avismel
dinger om bjørn gjentar seg over lengre tids
rom i de sa mme områder, styrker også påli
teligheten . Konsentrasjoner av bjørneobser

vasjoner t 
kunnegod 
i området. 

Vi ser c 
med tidlig 
at bjørn Ol 
ble obsef\ 
tilsynelate 
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Her kor 
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Det interessante er at de områder som det 
er kommet bjørnemeldinger fra i 1976, stort 
sett er samsvarende med bjørneområdene fra 
1920- og 1950-åra (fig. 3). Vi ser her et møns
ter som gjentar seg over et tidsrom på mer 
enn 50 år og som best kan forklares ved at det 
hele tiden har vært små kjerner av bjørn 
tilstede, kanskje helt ned på grupper som kan 
ha omfattet noen få dyr. Et belegg for denne 
teorien er videre de klare avgrensniriger av 
mange av bjørneområdene. Både på Myrber
gets kart (fig. 2) og på kartet av 1976 (fig. 3) 
danner for eksempel Gudbrandsdalen med 
omgivelser et tomrom mellom Hedmark- og 
Vassfarstammen. Det samme er også antydet 
mellom Vassfarstammen og forekomsten i 
Telemark, slik det også var omkring 1920. 
Slike avgrensninger taler imot at det skulle 
foregå regelmessige vandringer av bjørn over 
Sør-Norge. 

Myrberget's data fra 1969 kan i dag tolkes 
på et sikrere grunnlag etter de erfaringer som 
er gjort de siste år. For det første var Myrber
get's resultater for en stor del basert på avi
smeldinger som ble sett på med en viss skep
sis. De neste spred te forekomster ble videre 
angitt som «streifdyr», et begrep som er blitt 
brukt når det foreligger meldinger om bjørn 
fra et område hvor det ikke er noen kjent 
stamme, Kontroller av avismeldinger om 
bjørn fra Vassfartraktene og andre steder har 
vist at disse er like pålitelige som meldinger 

FiK J. (Til hoyre) 

Karl over omtrentlig /orell0/l1s1 av hjørn i 

Norge /972- 76 basert på avismeldinger, per

sonlige meldinger, rapporter om .\'aueslaf(, opp

lysninger {ra viltnemnder ngfhr{allernes egnc 

/rltarbrid. 

Sk ra vc r t .- Områder mrd antatt/ost brstand. 

Fylte sirkler ' Bjorn tilstrde. men slatus, 


avgrensning av område eie. ukjent. ( Kartet er 

legnet isamorbeidmrd DireklOratet/iJr vilt og 

fersk vanl1.l/isk ). 

FOlO til venstre.
1,'; Fra bjørneområdene i Hordaland, Bordalen. 

~.~ ;:;l Voss, augus//976. Foto K. Elgmork. 
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mottatt direkte fra observatøren. At avismel
dinger Olll bjørn gjentar seg over lengre tids
rom i de sa mme områder, styrker også påli
telighcten. Kon sc ntrasjoner av bjørneobser

vasjoner basert på avismeldinger må derfor 
kunne godtas som belegg for at det fins bjørn 
i området. 

Vi ser altså at kjerneteorien er i samsvar 
med tidligere resultater. Videre forklarer den 
at bjørn opptrer i de fleste områder hvor den 
ble observert i 1976. Men hvordan kan det 
til synelatende plutselig opptre så mange bjør
nemeldinger som det kom i 1976? 

Her kommer en rekke faktorer inn i bildet, 
blant anne! også psykologiske. Fra intervjuer 
i fl ere landsdeler kommer det klart fram at 
dersom det er antatt at det ikke fins bjørn i et 
område, er folk meget forsiktige med å for
telle om bjørneobservasjoner for ikke å få sin 
troverdighet dratt i tvil. Når det derimot er 
bekreftet at det fins bjørn i et område, er folk 
mer villige til å stå fram å fortelle hva de har 
sett. Ved den sterke økning av hytter i skog og 
Dell har også sjansen for å gjøre bjørneobser
vasjoner økt betraktelig. 

Et annet moment er at mange sportegn 
etter bjørn som for eksempel måten den slår 
sau, nå er blitt bedre kjent. Ved slik opplys
ning er det for eksempel fra Hordaland kom
met inn en rekke observasjoner som bare for 
et par år siden ikke ville blitt satt i samband 
med bjørn. Et tredjemoment som kan ha ført 
til at bjørnen gjorde spesielt mye av seg i 
1976, er de unormale værforhold vi har hatt 
over store deler av Sør-Norge med to eks
treme tørkesomre på rad. Dette kan blant 
annet ha ført til reduksjon av bærproduksjo
nen eller andre deler av bjørnens naturlige 
næring. Dette kan ha medført at bjørnen har 
slått nere sauer enn normalt, noe som vil øke 
oppdagelsess.lansen og publisiteten betrakte
lig. 

Ved siden av menneskelige og klimatiske 
forhold må vi regne med at økningen av 
bjørnemeldinger også kan skyldes at noen av 
reststammene har økt i antall, noe som må ha 
foregått over et lengre tidsrom enn vi har 
oversikt over. En økning har tydelig funnet 
sted i Hedmarksstammen hvor vi i dag har 
den største bjørnestamme i Sør-Norge som 
nå synes å spre seg over et videre område. I 
Vassfarstam men derimot kan det ikke med 

sikkerhet påvises en økning. For andre kjer
neområder i Sør-Norge mangler foreløbig 
data til å belyse eventuelle svingninger i be
standen . 

I Nord-Norge har det hele tiden vært fast 
tilhold av bjørn i alle tre fylker i tilknytning 
til nabolandenes bjørnestammer. Lite er 
kjent om bjørnestammene i Nord-Norge. 
Steinar Wikan har samlet materiale om bjør
nen i Sør-Varanger og mener å kunne påvise 
endringer i trekkforhold og bestand etter at 
et 3,5 m høyt grensegjerde av piggtråd ble 
fullført langs deler av den norsk-sovjet-russi
ske grense i 1963. Bjørn har siden ikke vært 
observert i de nord-østlige deler av Sør-Va
ranger, mens den trolig har økt i antall I 

Pasvik. 
I 1969 anslo Myrberget antall bjørn i 

Norge til mellom 25 og 50. Det er selvfølgelig 
vanskelig å ha noen begrunnet mening om 
hvor mange bjørn det var i 1976. Med de 
observasjoner som foreligger er det ikke 
ureali sti sk å anta al. antall bjørn i Norge .har 
passert 100 indi vider. 

Det skulle derfor Viere grunn til å se noe 
mer optimistisk på bjørnens situasjon i 
Norge nå enn for bare noen år tilbake. Men 
sett i et større perspektiv både bakover og 
framover i tid, Cl' situasjonen likevel ikke uten 
bekymring fra naturvernsynspunkt. Ser vi 
tilbake, var det for bare snaue 100 år siden 
nere tusen bjørn i Norge. Dagens tall er 
derfor likevel små. Sammenliknet med in
takte bjørnestammer i Sovjetsamveldet og 
Nord-Amerika må forekomst og tetthet på 
landsbasis fortsatt regnes som meget be
skjedne. Den teknisk-økonomiske utvikling 
som er i gang med økende menneskelig for
styrrelse og innvirkning i skog og utmark og 
økt husdyrproduksjon, vil også på lengre sikt 
kunne virke negativt på bjørnen. n 
TAKK 
Vi vil gjerne få takke Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk ved \';lenskapelig konsulent Svein 
M yrberge t og 'sekretær Peik Bendixen, og lektor 
Steinar Wikan, Sk ogfoss for hyggelig samarbeid 
ved utformingen av utbredelseskartet for 1970
årene. 
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Akvarell av Sissel Gjersum 

SKOG I NORGE 

Skogbotaniske trekk ved vegetasjonen 
AV HARALD KORSMO 

Norges skogareal dekker ca. 25% av landet. 
Av dette er ca. 75 mill. dekar barskog, mens 
lauvtrærne opptar vel 22 mill. dekar. En reg
ner at fjellskogen utgjør ca. 13 av landets 
to tale skogareal. D et er særlig fjellbjørkesko
gen og de fuktige barskogene som preger 
Skandinavias utmark. 

Mange funksjoner 
Skogens betydning er mangfoldig. Sentralt 

står den som næringsgrunnlag. En bør heller 
ikke glemme skogens landskapsmessige, hel
semessige, kulturelle og sosiale betydning, og 
dens evne til å påvirke mikroklimaet. 

Skogen som vegetasjonsform byr på en 
variert opplevelsesrikdom og skaper 
gjennom sine naturgitte forutsetninger vilkår 
for mange livsformer. Skogsvegetasjonens 
betydning m .h .t. beite og viltbonitet er vel 
kjent. Vegetasjonens evne til å tåle slitasje ved 
sterk ferdsel er også vik tig og vil få konse
kvenser for planlegging i utmark. Skogplan
tesamfunnet danner her et godt utgangs
punkt. 

Gjennom de naturlige suksesjonene skjer 
skogsamfunnenes vekst og utvikling. For
skjellige inngrep besvares med endringer i 
vegetasjonens sammensetning. D ominans
forhold artene imellom gir informasjon om 
tilstanden til enhver tid. 

Produksjonsevnen varierer 
På bakgrunn av den varierte topografien, 

den ulike fordeling av løsmasser over berg
gru nnen , massenes geologiske opphav og til
gjengeligheten av viktige vekstfaktorer som 
næring, lys, varme og fuktighet vil en få stor 
variasjon i prodt..ksjonsevnen hos treslagene. 
En kan samtidig få avspeilet plantesosiolog
iske ulikheter og egenskaper. 

Våre barskoger kan deles i to store grup
per ; de næringsfatt ige furu skogene og de mer 
næringsrike granskogene. 

På grusavsetni nger i nedbørsfattige di
strikter i Øst-Norge, vi l en tørkepreget furu
skog oppstå. Siden den gon,ko rnete, lett 
gjennomtrengelige grun nen skaper svært 
gode drel;er ingsforh old og gir få høgre plan

ter livsml 
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tasjonen 

Norges skogareal dekker ca. 25% av landet. 
Av dette er ca. 75 mill. dekar barskog, mens 
lauvtrærne opptar vel 22 mill. dekar. En reg
ner at fjellskogen utgjør ca. Y3 av landets 
totale skogareal. D et er særlig fjellbjørkesko
gen og de fuktige barskogene som preger 
Skandinavias utmark . 

Mange funksjoner 
Skogens betydning er mangfoldig. Sentralt 

står den som næringsgrunnlag. En bør heller 
ikke glemme skogens landskapsmessige, hel
semessige, kulturelle og sosiale betydning, og 
dens evne til å påvirke mikroklimaet. 

Skogen som vegetasjonsform byr på en 
variert opplevelsesrikdom og skaper 
gjennom sine naturgitte forutsetninger vilkår 
for mange livsformer. Skogsvegetasjonens 
betydning m.h.t. beite og viltbonitet er vel 
kjent. Vegetasjonens evne til å tåle slitasje ved 
sterk ferdsel er også viktig og vil få konse
kvenser for planlegging i utmark. Skogplan
tesamfunnet danner her et godt utgangs
punkt. 

Gjennom de naturlige suksesjonene skjer 
skogsamfunnenes vekst og utvikling. For
skjellige inngrep besvares med endringer i 
vegetasjonens sammensetning. Dominans
forhold artene imellom gir informasjon om 
tilstanden til enhver tid. 

Produksjonsevnen varierer 
På bakgrunn av den varierte topografien, 

den ulike fordeling av løsmasser over berg
grunnen, massenes geologiske opphav og til
gjengeligheten av viktige vekstfaktorer som 
næring, lys, varme og fuktighet vi l en få stor 
variasjon i prodt.ksjonsevnen hos treslagene . 
En kan samtidig få avspeilet plantesosiolog
iske ulikheter og egenskaper. 

Våre barskoger kan deles i to store grup
per; de næringsfattige furuskogene og de mer 
næringsrike granskogene. 

På grusavsetninger i nedbørsfattige di
strikter i Øst-Norge, vil en tørkepreget furu
skog oppstå. Siden den gorvkornete, lett 
gjennom trengelige grunnen skaper sva~rt 

gode dre~leringsforhold og gir få høgre plan

ter livsmuligheter, vil forskjellige lavarter 
som kvitkrull, grå- og lys reinlav, islandslav, 
m.m. være et vesentlig innslag. Denne lav
furuskogen kan også opptre i to andre utfor
minger. En meget vanlig utgave i lavlandet på 
Østlandet finner en på grunn hellemark hvor 
også røsslyng gjør seg gjeldende. Langs Sø
kysten opp til Oslofjordens munning vil et 

. mosrikt innslag danne den såkalte blåmose
furuskogen. Lav-furuskogen får best treform 
i innlandsstrøk med ren lav-utforming av 
bunnsjiktet. 

Skogen på Østlandet 
Den sentvoksende røsslyng-skinntryte

furuskogen dannes i kjølige fuktige åstrakter 
på Østlandet over ca. 400 m.O.h. Den er ellers 
alminnelig nordover til ytre strøk av Finn
mark. Skogene er forholdsvis åpne og trærne 
har gjennomgående dårlig stammeform. For
uten de vanligste lyngartene opptrer noen 
lav- og levermoser, bl.a. gåsefotmose. Typisk 
for dette skogsamfunnet er en tykk råhumus
matte hvor det skjer en meget langsom mine
ralisering p.g.a. det fuktige og kjølige klima. 
l nedbørsrike strøk på Vestlandet går denne 
over i et vika rierende samfunn med innslag 
av oseaniske moser; bl.a. stor tretannmose. 

Barblandingsskog på bærlyngmark med 
furu som hovedtreslaget finner en på elveav
setninger av sand eller i mindre målestokk på 
sekundært utvasket morene i lavlandet. Fu
rua får her sin beste form son, skogstre med 
muligheter for il produsere verdifullt spesia l
tømmer. Tyttebær, skogjamne, furuvinter
grønn er blant de viktigste karakterartene. 

I strøk med små nedbørsmengder, særlig i 
Østlandets lavereliggende dalfører får skog
samfunnet sin beste utvikling. Mer lyngrike 
utforminger fin s på Sørlandet. 'ordover og 
i fukti ge åstrakter ellers kan grana til en viss 
grad erstatte furua i tresjiktet. 

På torvmyr får furua sen vekst. En type 
som vokser mellom fastmarka og dell næ
rin gsfattige Iyngmosemyra betegnes furu
myrskog. Arter som kjen netegner denne er 
torvmoser som rusttorv-, furutorv-, kjøttorv
og skogformen av bruntorvmose, foruten 

lyngartene skinntryte, kvitlyng, krekling med 
f.eks. klokkelyng i sydvest. 

Nord for Dovre finner en gjennomgående 
granskoger med vegetasjon preget av fuktig
het. Tilsvarende fins også i åstraktene hos de 
mer varierte granskogene i Øst-Norge. Dette 
tilskrives den høyere nedbøren og den lavere 
fordampingen. 

Blåbærgranskogen 
Et meget alminnelig skogsamfunn er blå

bærgranskogen. Husmoser og blåbærlyng er 
typiske i sluttet skog mens smyle er den mest 
dominerende snauflatevegetasjonen. 

l fuktige strøk med gunstigere næringstil
gang går blåbærgranskogen over i en bregne
rik type. Den kan bestå av småbregnegran
skog med fugletegl og hengeving eller av. 
storbregnegranskog med skogburkne, geit
telg og skogstjerneblom som karakteristiske 
innslag. En kystpJante som smørtelg opptrer 
dessuten ved granskogens vestgrense. På øst
landet har denne skogtypen sine naturlige 
vokseplasser i ås traktenes baklier. 

Lågurtgranskogen 
Lågurtgranskogen er svært vanlig på basi

ske, varme lokaliteter i lavlandet, ofte syd
vendt på Østlandet og ved Trondheimsfjor
den. Her trer blåbærlyngen helt tilbak e og 
avløses aven rekke mer kravfulle arter som 
blåveis, jordbær, skogfiol, legevintergrønn 
med gras og halvgras som hengeaks og fin
gerstarr. En må anla at mye av denne skog
typen er blitt dyrket opp mange steder. Snau
flatevegetasJonen i lågurtgranskog kan ofte 
bestå av varmekjære lauvtrær i de rikeste 
lokalitetene som f.eks. lønn, hassel og ask. 
Skogsamfunnet rommer således både nord
lige barskogarter og tempererte Jauvskogar
ter (boreo-nemoral vegetasjon). På silmkalk 
i sommervarme distrikter opptrer en tørrere 
undertype som plantesosiologisk kan regnes 
hit , men hvor tresjiktet er erstattet med furu. 
Siden det i dag er meget beskjedne arealer 
tilbake, har den kun botanisk interesse. Her 
vokser f.eks. Dueblomst , rødflangre med 
blodstorkenebb i skogkantene foruten fl ere 
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av lågurtgranskogens arter. Enkelte regnes 
fo r sjeldne. 

Det siste granskogsamfunnet på fas tmark 
vi tar med her blir høgstaudegranskogen. 
Denne [limer en best utviklet på nærin gsrik 
grunn med rikelig oksygenrikt sigevann i sub
alpine strøk på Østlandet. Nord for Dovre 
går denne ned i lavlandet. Typisk er et yppig 
feltsjik t med bl.a. turt , torhjelm og store 
bregner. Den frodige vegetasjonen vanskelig
gjør naturlig forynge lse og følgen blir ofte et 
skogbestand med et glissent og ujevnt tre
sjikt. 

På torvmark opptrer gransumpskogen. 
Her vokser bLa. blåbærlyng, molte, skog
rørkvein, slirestarr, skogsnelle og grantorv
mose . På større myrer opptrer skogsamfun
net i Jaggsonen mellom fastmarka og furu
myrskogen, men kan dekke små jord vann
spåvirkcde myrer i sin helhet. Sk ogplante
samfunnet viser liten geografisk variasjon. 

Lauvskogen 
A v lau vskoge ne danner bjørka relati vt sta

bile vekstsamfunn i kyststrøk fra Rogaland 
og nord over med unntak av de stedene i 
Trøndelag og sydligste deler av Nordland 
hvo r skoggrensa mot havet naturlig dannes 
av gra n. Disse «maritime» bjørkeskogene får 
følge av et subalpint bjørkebelte mot snau
fjellet. I lange og bratte lier ved kysten kan 
disse skogene gå over i hverandre. 

Den vanlige bjørk a kan vokse og formere 
seg under meget fuktige betingelser. Bjørk e
frøene tåler frysing og tining og spirer dess
uten ved en lavere middeltemperatur enn 
granfrøene. De plantesosiologiske forh old i 
bjørkeskogene minner mye om forh oldene i 
fukti ge granskogsamfunn, bare med den for
skjell at tresj iktet er erstattet av bjørk. 

På marin leire , grus- og sandøyrer langs 
elvene, men også i høyereliggende strøk, vok
ser gråo rskoger. De frodigste og botanisk se tt 
mest interessante bestand vil en finne der mye 
næring konsentreres som følge av oversvøm
melser. Under slike forhold vil sjeldne arter 
kunne opptre som f. eks. huldregras og gul
veis. 

De floristisk sett rikeste lau vskogene dan
nes av de varmekjære lau vtrærne hvor bl.a. 
ask, alm og lind vokser. Det dreier seg om 
meget små skoger som er knyttet tillokalkli
mati sk gunstige steder langs med kysten i 
første rekke. Typisk er at de vokser på jord 
med et høyt innhold av basiske mineraler. 

Av lauvtrær som foretrekker noe surere 
jordbunn finner vi bøk i Vestfold, mens våre 
to eikearter, sommer- og vintereik , hovedsa
keliger utbredt på Sørlandet. De varmekjære 
lauvskogene er med få unntak forekomster 
som er blitt igjen etter den va rme og rike 
vegetasjonsperioden som vi fikk etter inn
landsisen smeltet. Disse skogene dan ner hos 
oss de nordligste utpostene i Europa. 

Tun- og park trær 
Våre bartrær kan skape et lunt og trivelig 

miljø som leplantinger på vindutsa tte steder. 
Som tun- og park tre peker f.eks. furua seg ut 
som et dekorativt treslag. Sk ogplanteskolen 
skulle ha gode muligheter til å skaffe egnet 
plantematerial e her. l skogbruket har en da 
også i lengre ti d vært opptatt av å skaffe til 
veie planter som utnytter både voksested og 
vekstsesong best mulig i produksjonens tje
neste. Rike erfaringer er høstet. Det er blitt 
forsket pit såvel fy siologiske - som produk
sjonsmessige forh old hos ulike klimaraser, 
men nesten ingen ting er gjort når det gjelder 
lauvtrærne. 

Arter som alm , bøk , eik, hengebjørk , lind 
og lønn peker seg i første rekke ut som este
tiske trær. Ask er svært ømfientlig for nat te
frost tidlig på høsten og feller derfor bladene 
lett. En bevisst videreforedling med sikte på 
å fremelske hardførhet hos di sse treslagene, 
gjerne kombinert med esteti ske egenskaper, 
kan kanskje fremskaffe individer som tåler 
mer åpne og utsatte vokseplasser enn inn
førte trær og raser sydfra. 

I denne oversikten har jeg forsøkt å peke 
P~l de varierte miljøbetingel se ne som utnyttes 
av vå re naturlige treslag. l forbindelse med 
aksjonen «Plant et tre» i år, bør derfor mulig
heten li gge til rette for at slike trær i fø rste 
rekk e får si n berettigede plass i vårt nærmiljø. 

Presterødkilen 
naturreservat 
- fortsatt vern 
eller ødeleggelse 

AV 
STEIN KOLLUNGSTAD 

Pres/erodk ilel1. 

F% Arne O. Askland 


P resterødkilen i Tønsberg er et av de siste 
og mest verdifulle våtmarksom råder 

ikke bare ved Oslofjorden, men også sett i 
nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 
Denne langgru nne, vel kilometerlange 
brakkvannsbukta ble derfor fredet ved kon
gelig resolusjon av 4. juli 1969 og represente
rer en pionerfredning når det gjelder Norges 
våtmarker. 

Tross dette faktum planlegger Tønsberg 
kommune en bred gjennomfartsvei n,er opp
til og dels inn på reservatområdet. Norges 
Naturvernforbund sammen med Østlandske 
Naturvernforening og Vestfold Naturvern 
har karak terisert vegprosjektet som en skan
dale. 

l vinter har så Tønsberg kommune satt 
igang en storstilt belastningsprøve for veien 
ved å legge ut store mengder fyllmasse . En 
bred nord-sydgående gate er brøy tet fri for 
store mengder snø slik at fyllmassen kunne 
bli lagt på bar bakke. Snøen er skjøvet ut i 
reservatet av tungt maskinelt utstyr. Dette 
har ført til store ødeleggelser i den verdifulle 

strandvegetasjonen og er et klart brudd på 
fredningsbestemmel senes pkt! 3 b: 

«Takrørbeltet og vegetasjonen for øvri g i 
vann og på land er fredet ' ;mot skade og 
ødeleggelse». 

Samtidig må en stille et stort spø rsm ttl s
tegn ved lovligheten av tI sette igang forpros
jektering av denne type ji)/' veiplanene er 
endelig vedtatt av de sentrale myndigheter. 

Østlandske Naturvernforening har protes
tert mot dette groteske inngrep i naturreser
vatet og har bl.a. bedt Miljø verndepartemen
tet og Vestfold fy lke om å gripe inn overfor 
Tønsberg kommu ne for å stoppe va ndalis
men. Ves tCold Naturvern har vært på beCa
ring i området og funnet å måtte anmelde 
forholdet. 

Det foreli gger få kommentarer fra Tøns
berg kommune, men byingeniøren i Tøns
berg har i et intervj u med «Dagbladet» inn
rømmet at «det dessverre ved en fei ltagelse er 
kjørt snø ut i området». 

Tønsberg kommune gikk i sin tid med på 
fredningen av Presterødkilen , men har senere 
reservert seg gjennom ikke å vedta de grenser 
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Presterødkilen 
naturreservat 
- fortsatt vern 
eller ødeleggelse 

AV 
STEIN KOLLUNGSTAD 

Pr('s /erødki/('I1. 

Fli /o Arne O. Ask/and 


Presterødkilen i Tønsberg er et av de siste 
og mest verdifulle \3 Lmarksområder 

ikke bare ved Oslofjorden, men ogsa sett i 
nasjonalt og internasjonalt perspek ti v. 
Denne langgrunne, vel kilometerlange 
brakkvannsbukta ble derfor fredet ved kon
gelig resolusjon av 4. juli 1969 og represente
rer en pionerfredning n1ir det gjelder Norges 
vå tmarker. 

Tross dette faktum planlegger Tønsberg 
kommune en bred gjennomfartsvei n,e r opp
til og dels inn på reservatområdet. Norges 
Naturvernforbund sammen med Østlandske 
Naturvernforening og Vestfold Naturvern 
har karak teri sert vegprosjek tet som en ska n
dale. 

I vinter har så Tønsberg kommune satt 
iga ng en storstilt belastningsprø ve for veien 
ved å legge ut store mengder fyllmasse. En 
bred nord-sydgående ga te er brøytet fri for 
store mengder snø slik at fyllmassen kunne 
bli lagt på bar bakke. Snøen er skjøvet ut i 
reservatet av tungt maskinelt utstyr. Dette 
har ført til store ødeleggelse r i den ve rdifulle 

strandvegetasjonen og er ct klart brudd pa 
fredningsbestemmel senes pkt! 3 b: 

«Takrørbeltet og vege tasjo nen for øvrig i 
vann og på land er fredet ';mot skade og 
ødeleggelse». 

Samtidig må en stille et stort spørsmåls
tegn ved lovligheten av å sette igang forpros
jek tering av denne type før veiplanene er 
endelig vedtatt av de sentrale myndigheter. 

Østlandske Naturvernforening har protes
tert mot dette gro teske inngrep i naturreser
va tetoghar bl.a . bedt Miljøverndepartemen
tet og Vestfold fylke om il gripe inn overfor 
Tønsberg kommune for il stoppe vandalis
men. Vestfold Naturvern har vært på befa
ring i området og funnet å måtte anmelde 
forholdet. 

Det foreligger få kommentarer fra Tøns
berg kommune, men byingeniøren i Tøns
berg har i et intervju med «Dagbladet» inn
rømmet at «det dessverre ved en feiltagelse er 
kjørt snø ut i området». 

Tønsberg kommune gi kk i sin tid med på 
fredningen av Presterødki len, men har senere 
reservert seg gjennom ik ke a vedta de grenser 

for reservatet som er trukket opp i fred ni ngs
dok umentene. Dermed mener kommunen at 
den fritt kan planlegge og gjennomføre inn
grep uten 1'1 spørre and re om lov. Dette er en 
direk te hi'ln mot det naturvernarbeid som er 
nedlagt i forbindelse med fredningen. 

En eventuell realisering av vegprosjek tet 
vil l1låtte føre til endringer av den kongelige 
resolU Sjon om Credni ng av Pres terødki len 
som na turreserva l. Miljøverndepartemen tet 
har foreløpig ikke kunnet tilrå en slik end 
ring. Om departementet på et senere tids
punkt endrer holdning, vil vå tmark saret 
ifj or, hvor Miljøverndcpartemen tct var me
get aktivt, komme i et særdeles underlig lys. 

Fred ning ved kgl. res. er den stre ngeste og 
ste rkeste verneform vi har i Norge. Når Pre
sterødk ilen er frede t på denne måten er det 
fordi området betraktes som verdifullt utfra 
en helhetlig samfunnsvurdering. Det kan der
for settes et sto rt spørsmålstegn ved vår lov
givning, eller rettere: viljen til å håndheve 
denne, om kortsiktige, snevre økonomiske 
utbyggingsinteresser skal fortrenge allerede 
vedtCltte frednin gsbestemmelser uten at myn

dighe tene griper inn. - Slik vi opplever det i 
fo rbindelse med Presterødkilen I 

Atnaturvernfolk er engstelige er forståelig, 
ikke minst på bakgrunn av Nedalsmyrenes 
skjebne for omlag 10 år siden. Dette området 
på 50 km 2 ved Sylene ble ved kgl. res. av 6. 
Juli 1917 frede t, i første rekke på grunn av 
botaniske kvaliteter. I 1960-arene ble det lagt 
frem planer om kraftutbygging som innebar 
at store deler av omr;ldet måtte neddemmes. 
Ikke lenge etter 50-års-jubileet for fredningen 
ble det vedtatt å oppheve den ved en ny kgl. 
res. , lik a t kraftutbyggingsprosjektet kunne 
settes ut i li vel. 

Skal Presterødkilen dele Nedalsmyrenes 
skjebne? En avgjørelse i Presterødkilens dis
fa vør VII kunne få vidtrekkende konsekven
ser i og med at utga ngen sammen med Ne
dalsmyrenes ødeleggelse, kan skape en svært 
uheldig presedens som vil gJøre ved tatte ver
nebestemmelser illusoriske og verdiløse. 
Fremtiden vi l vise hvor dypt naturverntan
ken egentlig stikker hos våre sentrale myn
digheter. 

n 
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15000 MÅL UNDER VANN 
Bygdene krever vern av Orkla 
Oppover Innerdalen mot sørøst. Foss-sætra til 
venstre for midten av bildet. FoLO Asbjørn 
M oen 1975. 
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Planlagt utbygging 
av 

Orklavassdraget 

Bygdefolk langs Orkla har engasjert seg 
sterkt mot planene om utbygging av vassdra
get, som kommer opp til konsesjonsbehand
ling om kort tid . Lærer Martha Nergård, 
Tynset, er blant dem som står sentralt i aksjo
nen mot utbygging, og «Norsk Natur» har 
hatt denne samtalen med henne: 

- Hva er dere mest opptatt av i øyeblikket 
når det gjelder utbyggingsplanene? 

- Mulighetene for å få utsatt saken. Vi er 
optimistiske i det lengste. Skal vi tro det 
sentrale politikere og landets ledende statsrå
der sier om vern av dyrka mark, øking av 
sjølforsyningsgraden og vern av natur og na
turressurser, må vi ha lov til å være optimis
tiske. Men en viss fare for at det hele er 
valgflesk må vi nok ha i mente! 
- Gir dere opp dersom Industridepartementet 
og regj eringen går inn Ior utbygging ? 

- Selvfølgeli g ikke. l første omgang vil vi 

avvente Stortingsproposisjonen. Hvis resul
tatet her er full utbygging, vil vi fo rsøke å ' 
påvirke pol i tikerne. Vi går imidlertid med det 
håp at våre politikere er kommet så langt nå 
at de tenker på noe annet enn kroner og ører. 
Det er også nærliggende å ønske seg en nær
mere gransking av denne saken. M ange feil er 
blitt gjort, bl. a. er det ganske ille at fy lkesråd
mannen i Hedm ark har operert som dobbelt
menneske i Orklasaken. Han har som kjent 
anbefalt søknaden om kraftutbygging fra seg 
sjøl som formann i Kraftverkene overfor fyl
kestinget. Naturvernforbundet burde videre 
hjelpe oss her og søke å belyse saken rettslig 
dersom Stortinget går inn for utbygging. For
øvrig har vi lenge ønsket oss en alternativ 
pl an for utnyttelse av vassdraget med vekt på 
de muligheter våre primærnæringer har i 
dette veldige naturområdet. 

- Men vassdragsutbygging skal jo være di
striktsutbygging ? 

- Det forbauser meg at den myten for tsatt 
eksisterer. Vi ser jo helt klart hvordan det er 
gått i andre bygder. Vassdragsutbygging har 
ikke vært distriktsutbygging - snarere tvert i 
mot. Det ser ut til at den eldre garde av 
politikere er blitt sittende fast i fortiden . Man 
fører 50-årenes politikk inn i SO-årene. Og 
dette gjelder særlig politikere på lokalplanet. 
På sentralt hold viser politikerne en mer po
sitiv holdning til vernetanken - om vi da kan 
stole på dem. 

- Orkla renner gjemlOm «Utkant-Norge». 
Er bygdene liv laga ? 

- Ja, det skulle jeg mene . Mange unge og 
driftige bønder setter nå al t inn på f ortsa tt 
jordbruk og nydyrking. Vi ønsker ikke å 
flytte fra bygdene våre . Vi bor godt, har 
adgang til et rikt friluftsliv og har en fantas
tisk natur som ramme om vår livssituasjon. 
N år det gjelder friluftsliv vil jeg understreke 
at det er en av de mest positive verdier ved å 
bo her.» 

- Etter planen viljo store arealer i Innerda
len bli neddemmet ? 

- Ja, deter ca. 6000 mål som vil bli demmet 
ned . Halvparten er dyrket eller dyrkbar 
mark. Resten er fine beiteområder. Botani

kere sier at dette er et særdeles høyproduktivt 
område, og en av de få dalfører i landet i så 
stor høyde (700-800 m.o.h.) som har en så 
høy produktivi tet. Gjennom dette område 
finner vi da også trekk veier for rein og elg, 
foruten den betydning området har for alt 
viltet i traktene mell om Kvikne og Oppdal 
enten det er snakk om rype, elg eller rein. 
Orkla er i seg sjøl en fantastisk fiskeelv for 
laksefiskerne . Deter ingen overdrivelse å si at 
dersom Orkla med Grana blir regulert, vil 
alle sportfiskeelver forsvinne. Alle de fiske
rike sideelvene blir også ødelagt. 

- H va vil konsekvensene aven utbygging 
bli? 

- Laksefiske, som før nevnt, blir ødelagt. 
Faren for frostrøk er overhengende med på
følgende klimaendringer. Videre er det stor 
sannsynlighet fo r islegging av fjorden p.g. a . 
unaturlig store mengder utslipp av ferskvann 
nedenfor Svorkmo kraftverk. Det blir 
mindre attrak ti vt å bo i bygdene langs Orkla 
når naturen blir ødelagt, særlig fordi mulig
hetene for fortsatt jordbruk reduseres betrak
telig. Du skal huske at mye over over 15.000 
da. jordbruksland blir demmet ned ved denne 
utbyggi ngen. I tillegg kommer muli ge konse
kvenser ved en endret grunnvannstand . Det 
er ikke til å unngå at folk vil flytte - inn til 
byene' 

- Men hvordan skal landets energibehov 
dekkes ? 

- Vi må legge opp en gjennomgripende 
sparekampanje der alle folk og næringer - og 
da særlig den kraftkrevende industri - må 
innstille seg på energiøkonomi istedet for 
sløsing med energi. Den kraftkrevende indu
stri må byttes ut med en industri som ikke er 
kraftsløsende og som vil danne grunnlag for 
mange arbeidsplasser istedet for få , dyre og 
kraftkrevende. De millionene som satses ved 
vassdragsutbygginger kan gå til bedring av 
samkjøringsnettet. Vår energi utveksling med 
Sverige må analyseres med tanke på om det 
er nødvendig å forsyne Sverige med såvidt 
mye energi. Til slutt : vi må satse på primær
næringene. tf 
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avvente Stortingsproposisjonen. Hvis resul
tatet her er full utbygging, vil vi forsøke å 
påvirke politikerne. Vi går imidlertid med det 
håp at våre politikere er kommet så langt nå 
at de tenker på noe annet enn kroner og ører. 
D et er også nærliggende å ønske seg en nær
mere gransking av denne saken. Mange feil er 
blitt gjort, bl.a. er det ganske ille at fylkesråd
mannen i Hedmark har operert som dobbelt
menneske i Orklasaken. Han har som kjent 
anbefalt søknaden om kraftutbyggi ng fra seg 
sjøl som formann i Kraftverkene overfor fyl
kestinget. Naturvernforbundet burde videre 
hjelpe oss her og søke å belyse saken rettslig 
dersom Stortinget går inn for utbygging. For
øvrig har vi lenge ønsket oss en alternativ 
plan for utnyttelse av vassdraget med vekt på 
de muligheter våre primærnæringer har i 
dette veldige naturområdet. 

- Men vassdragsutbygging skal jo være di
strik tsutbygging? 

- Det forbauser meg at den myten fortsatt 
eksisterer. Vi ser jo helt klart hvordan det er 
gått i andre bygder. Vassdragsutbyggi ng har 
ikke vært distriktsutbygging - snarere tvert i 
mot. Det ser ut til at den eldre garde av 
politikere er blitt sittende fast i fortiden. Man 
fører 50-årenes politikk inn i 80-årene. Og 
dette gjelder særlig politikere på lokalplanet. 
På sentralt hold viser politikerne en mer po
sitiv holdning til vernetanken - om vi da kan 
stole på dem. 

- Orkla renner gjennom «Utkant-Norge». 
Er bygdene liv laga ? 

- Ja, det skulle jeg mene. M ange unge og 
driftige bønder setter nå alt inn på fortsatt 
jordbruk og nydyrking. Vi ønsker ikke å 
fly tte fra bygdene våre. Vi bor godt, har 
adgang til et rikt friluftsliv og har en fantas
tisk natur som ramme om vår livssituasjon . 
Når det gjelder friluftsliv vil jeg understreke 
at det er en av de mest positive verdier ved å 
bo her.» 

- Etter planen viljo store arealer i lnllerda
len bli neddel11l11et? 

- Ja ,deterea . 6000 mål som vil bli demmet 
ned. Halvparten er dyrket eller dyrkbar 
mark. Resten er fine beiteområder. Botani

kere sier at dette er et særdeles høyproduktivt 
område, og en av de få dalfører i landet i så 
stor høyde (700-800 m.o.h.) som har en så 
høy produktivitet. Gjennom dette område 
finner vi da også trekkveier for rein og elg, 
foruten den betydning området har for alt 
viltet i traktene mellom Kvikne og Oppdal 
enten det er snakk om rype, elg eller rein. 
Orkla er i seg sjøl en fantastisk fiskeelv for 
laksefiskerne. Det er ingen overdrivelse å si at 
dersom Orkla med Grana blir regulert, vil 
alle sportfiskeelver forsvinne . Alle de fiske
rike sideelvene blir også ødelagt. 

- Hva vil konsekvensene aven utbygging 
bli? 

- Laksefiske, som før nevnt, blir ødelagt. 
Faren for frostrøk er overhengende med på
følgende klimaendringer. Videre er det stor 
sannsynlighet for islegging av fjorden p.g.a. 
unaturlig store mengder utslipp av ferskvann 
nedenfor Svorkmo kraftverk. Det blir 
mindre attraktivt å bo i bygdene langs Orkla 
når naturen blir ødelagt, særlig fordi mulig
hetene for fortsatt jordbruk reduseres betrak
telig. Du skal huske at mye over over 15 .000 
da. jordbruksland blir demmet ned ved denne 
utbyggingen. I tillegg kommer mulige konse
kvenser ved en endret grunnvannstand. Det 
er ikke til å unngå at folk vil flytte - inn til 
byene! 

- Men hvordan skal landets energibehov 
dekkes? 

- Vi må legge opp en gjennomgripende 
sparekampanje der a lle folk og næringer - og 
da særlig den kraftkrevende industri - må 
innstille seg på energiøkonomi istedet for 
sløsing med energi. Den kraftkrevende indu
stri må byttes ut med en industri som ikke er 
kraftsløsende og som vil danne grunnlag for 
mange arbeidsplasser istedet for få , dyre og 
kraftkrevende . De millionene som satses ved 
vassdragsutbygginger kan gå til bedring av 
samkjøringsnettet. Vår energiutveksling med 
Sverige må analyseres med tanke på om det 
er nødvendig å forsyne Sverige med såvidt 
mye energi . Til slutt : vi må satse på primær
næringene. n 

MARIE VIK 

NERSKOGEN 
har livets rett 

Til venstre Maria Vik. Nederst på 
siden: Dalbunnen innen området for 
det planlagte Nerskogmagasinet . 

Alt hendte på en gang i Nerskogen , i 
løpet aven tiårsperiode. En grend ble lil 
omkring en ide og under trykk aven 
nødssituasjon. All den gode jorda lå 
riktig nok mellom sju og åtte hundre 
meter over havet , det var så, og den 
gangenJør krigen, var det mer enn nå, 
for det var liksom en utenkelig lanke å 
leve av jorda der en må regne med at 
korn og poteter hlir ødelagt av natte/ 
rost hvert tredje ar eller så. Trass ar
beidsløsheten i trettiårene: Tiltaket var 
dristig .. det ga sinefolk en slags storhet, 
slik det uprøvde alltid gjør. 

Hit kom folk mangesteds fra , mest 
Fa Rennebu og Oppdal naturlig nok , 
men det var østlendinger også, det var 
folk fra Trondheim , og noen var lite fra 

fjordene. Og den som kom først etter 
krigen, synes å merke at helt som i 
andre grender er miljøet ikke. På en 
måte får en følelsen av å sitte med et 
puslespill , der noen av brikkene mang
ler. 

Like stykkevis som et puslespill må 
det bli omjeg prøver å beskrive Nersko
genfor enFemmed. Det er, og er ikke 
fjellbygd, stor! sett består skogen av 
bjørk , og av den er det mye .. gardene 
ligger langs en lang, slak li, i bunnen er 
det stort sett grasmyr og skogholt , og 
der løper elven Grøna som rennbyggene 
kaller Grana , og som altså skal nyttes 
til kraftproduksjon etter planen for ut
byggingen av øvre Orkla, som den er .. 
sideelv til. .,. 
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FUr/s . .fra side 77 . 
Da blir seks lUsen mål god jord til 

sjahunn . 
H va vil ('f1 sJø på l11er enn seks k 11(1

dratkilometer het y så hØfil (i ver havet, 
og lik e opp lil bebyf[,fielsen) Vdren er 
ulltid sen. O/ie lif[,ger snøen langl Ul i 
!l1ai , ojie er det n(lt tefrosl ved sanlu
hanstider , og tro meg på mill ord : Det 
hlir ikke varmere mens isen P!I de l /(1In
slif[,e 1'0117 C' 1 liner, 

Nå er vi i samme situasjon WiI71 sd 
/11an[<C' lindre som plulsC'lig har hall et 
/'eguleringsbassenf[, SOI71 l1ær nabo' Vi 
har ingel1ling cl legge/i'am , ik k e (' I tall, 
ing('/1 ting. Vi kan ikke koml111? ellerpå 
of[, si: Våren kommer seinere, somme
ren. er Mill kOl'lere. Det/ins il1fien refii~
trerinf[,er, når dammen er el f ak Ium , er 
heviset borle . 

Da de! først begynte LI gå ord om 
l.I!hygf[,ingen (fl' Grana, var del en 1'aJ1

sll elig periode j or grenda. Vi var ikke 
kommel rik tig i f[,ong; lIel lIar del ji)re
Kål I atskilliK ny(~yrk infi i åra l11ellol11 50 
og 60, men enda Ilar brukene gjenl1om
f[,åemle,/iJr små og besell1ing('f1e!or dår
lige, og mjolk og særlig mørlu kjo ll , 
somf orholdene /igger SFært godlan fo r, 
var aldeles/or dårlig betalt. Hadde en 
utbygging k ommel alt den gang , ville 
den f orl og jid/stendig ha lømt grenda 
j ar ungdom og på liulenger sikt lagt de 
rundt Irelti f[,ardsbrukene ode. 

De siSle årene har det skiedd Slore 
Fel17skritt når del gjelder næringsli vet i 
grenda , den er ahsolull ikke lilbakelig
gende. Jeg skal ikke Irelle deg med tall. 
Del er ingentegnlil at ungdommen skal 
reise sin vei, og del produseres mye l17at 
her . Mener en med nalur vern cl verne 
del som tjmer livel , de gode, enkle tin
gene, er Nerskogen verd il verne. Del er 
en sp es iell grend, medjå paralleller, 
en ganske fargerik brikke i det SlUre 
monstref landet vClrl består av. 

Ofieskadd alk e. Folo Viggo ReI' . 

LOMVIE OG ALKE 
- sårbare arter 
AV SVEIN'MYRBERGET 

T omvi og alke er knyttet til fu gle fj ellene, og 
L hører til de tallrikeste beboerne der. De 
tilhører alkefuglene, og andre norske repre
sentanter for denne fuglegruppen er lunde, 
teiste og polarlomvie. Av di sse er lunden den 
ta llrikes te , mens polarIomvien hekker bare i 
ca. 1000 par. Teisten er ikke knyttet til fugle
fjellene, men hekker spredt langs det meste av 
var kyst. 

Professor Einar Brun , som forulykket 
sommeren 1976, er den person i N orge som 
har sa tset mest på å telle antall fugler som 
hekker i fuglefjell. H an regnet i 1974 med at 

det da hekket ca . 100000 par lom vie og 
30000 par alker i Norge, de fl este i Nord
N orge. Han hadde også utført tilsvarende 
tellinger 10 år tidligere, og det viste seg at den 
norske bestand av lomvie var gå tt ned med 
ca. y, på 10 år. Det vil si en årli g nedgang på 
ca. 5%. Også alkene har vist nedgang, men 
ikke like rask , ca, 2,5% . Hva kan så årsakene 
til denne nedgangen være, og hva bør man 
gjø re i dagens situasjon ? 

En må her skille mellom årsaker som skyl
des endringer i bæreevnen, og mennesket SOI11 

direkte dødsårsak , For å ta endringer i bæ

reevnen først: En sta tistikk over utbytte av 
sjøfugl fa ngsten på Færøyene viser topper i 
omkring 1750,1850 og 1950. Bestandene av 
sjøfugl har der vekslet i omkring 100-å rspe
rioder , og de er nå i nedgangsfasen. Dette kan 
ha sammenheng med vari asjoner i mengden 
av fi sk, som er vik tige byttedyr for disse 
fuglene, Det er vel kjent at silda veksler sterkt 
både i antall fra tidsperi ode til tidsperi ode, og 
også hvilke ha vområder den benytter r.eks. 
til gy ting. Nedgangen i den norsk-i slandske 
sildestammen i den senere tid kan ha redu sert 
fødem engdene. Dette kan være særlig kritisk 
for rugler som hekker i hundretusener i fug
lefjell. Det er enorme mengder med små fi sk 
som fuglene der fi sker innenfor 5-10 mil fra 
fjellet , og til dels bringer inn til kolonien som 
føde for ungene. Det har da også i de siste år 
blitt påvist tilfelle av fød esvikt for alk efugler 
i ungeperi oden. 

Liten naturlig dødelighet 
Men en m;l også hu ske pil at disse fu glear

tene er meget sårbare for beskatning av ulike 
slag. De blir kjønnsmodne tidligst som fire år 
gamle , og også en viss prosent av eldre fu gler 
hekker ikke hvert år. Fugler som først er blitt 
kjønnsmodne. har imidlertid svært li ten dø
delighet under naturlige forhold, F.eks. over
lever ca . 95% av voksne lunde fra det ene år 
til det andre, mens overlevelsen hos lomvie og 
alke i Sto rbritannia for tiden ligger på ca. 
90% fra å r til år. 

100 000 par lomvie 
La oss som et eksempel se på den norske 

bestand av lomvie på 100000 par. Lomvien 
legger årligett egg og selv om omlegging ikke 
er helt uva nlig, reduserer eggpredasjon antall 
egg som klekkes med ca. 20,/~ . Også tapet av 
unger er ganske stort på reirhyllene , og ikke 
få går tapt nå r de søker fra fjellet ned til 
havet. D essuten vil kanskje 5- 10% av best,\J1
den av voksne fugler overhodet ikke legge 
egg. Disse fo rhold fører til at det høyst blir 
produsert 60000 lom vie årlig i Norge. D er
som 10,/~ av hekkebestanden dør årlig, dvs. 
20 000 fugler. må 20 000 fugl er av årets pro

duk sjon f 
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det da hekket ca. 100000 par lom vie og 
30 000 par alker i Norge , de fleste i Nord
Norge. Han hadde også utført tilsva rende 
tellinger 10 år tidligere, og det viste seg at den 
norske bestand av lom vie var gått ned med 
ca. y, på 10 år. Det vil si en å rlig nedga ng på 
ca. 5%. Også alkene har vist nedgang, men 
ikke like rask , ca. 2,5%. Hva kan så årsa kene 
til denne nedgangen være, og hva bør man 
gjøre i dagens si tuasjon ? 

En må her skille mellom årsaker som skyl
des endringer i bæreevnen, og mennesket som 
direkte dødsårsak. For å ta endringer i bæ

reevnen først: En statistikk over utbytte av 
sjøfuglfangsten på Færøyene viser topper i 
omkring 1750, 1850 og 1950. Bestandene av 
sjøfugl har der vekslet i omkring 100-årspe
rioder, og de er nå i nedgangsfasen. Dette kan 
ha sammenheng med variasjoner i mengden 
av fisk, som er viktige byttedyr for disse 
fuglene. Det er vel kjent at silda veksler sterkt 
både i antall fra tidsperiode til tidsperiode, og 
også hvilke havområder den benytter f.eks. 
til gyting. Nedgangen i den norsk-islandske 
sildestammen i den senere tid kan ha redusert 
fødemengdene. Dette kan være særlig kritisk 
for fugler som hekker i hundretusener i fug
lefjell. Det er enorme mengder med småfisk 
som fuglene der fisker innenfor 5·· lOmil fra 
tjellet, og til dels bringer inn til kolonien som 
føde for ungene. Det har da også i de siste år 
blitt påvist tilfdle av fødesvikt for alkefugler 
i ungeperi oden. 

Liten naturlig dødelighet 
Men en må også huske på at disse fu glear

tene er meget så rbare for beskatning av ulike 
slag. De blir kjønnsmodne tidligst som fire år 
gamle, og også en viss prosent av eldre fugler 
hekker ikke hvert år. Fugler som først er blitt 
kjønnsmodne, har imidlertid svært liten dø
delighet under naturlige forhold. F.eks. over
lever ca. 95% av voksne lunde fra det ene år 
til det andre, mens overlevelsen hos lom vie og 
alke i Storbritannia for tiden ligger på ca. 
90% fra år til år. 

100 000 par lomvie 
La oss som et eksempel se på den norske 

bestand av lomvie på 100000 par. Lomvien 
legger årligett egg og selv om omlegging ikke 
er helt uvanlig, reduserer eggpredasjon antall 
egg som klekkes med ca. 20%. Også tapet av 
unger er ganske stort på reirhyllene, og ikke 
få gå r tapt når de søker fra fjellet ned til 
havet. Dessuten vil kanskje 5-10% av bestan
den av voksne fugler overhodet ikke legge 
egg. Disse forhold fører til at det høyst blir 
produsert 60000 lomvie årlig i Norge. Der
som 10% av hek kebestanden dør årlig, dvs. 
20000 fugler , må 20 000 fugler av årets pro

duksjon før eller senere nå opp til k jønnsmo
den alder for å erstatte tapet av voksne. Dette 
vil si en overlevelse på 33%. Det betyr at 
dødsra ten hos ungfugl må ligge på 20-25% 
årlig, med and re ord en forholdsvis høy over
levelse . Hadde overlevelsesprosenten hos 
voksne vært 95~1" pr. år, hadde det vært til
strekk elig med at I0% av ungene sk ulle leve 
fram til kjønnsmoden alder. dvs. 17% av 
ungene. Med andre ord: en fugl med så høy 
gjennomsnittlig overlevelsesprosent hos 
voksne er meget sårbar dersom denne raten 
ved menneskets etterstrebeise minsker med 
så lite som fra 95 til 90%, idet denne endring 
fører til at dobbelt så mange unger må over
leve fram til reproduksjonsdyktig alder. Lig
nende beregninger for alke viser at det i 
Norge blir produsert maksimalt 25000 unger 
årlig. Den totale produksjon for begge disse 
t0 drter er siil edes P~I vel ~O 000 stykker. 

fugl i fiskegarn 
Hva tapes så langs norskekysten på grunn 

av menneskelig aktivitet av ulike slag') Dette 
vet vi svært lite om. Jaktsta tistikken utarbei
det på Statistisk Sentralbyrå angir ca. 50000 
alkefugler sk utt pr. år. Dette må imidlertid 
betraktes som rene minimumstall , idet en 
bygger på opplysninger fra dem som har 
betalt vilttrygdavgift. Det er også vel kjent at 
mange alker går i garn og andre fiskeredska
per. Professor Brun beregnet bare for to ulike 
slags fiske det totale tap av sjøfugl til 100 000 
langs kysten av Nord-Norge. Disse tall er 
naturligvis beheftet med svært mange feil, 
men i tillegg kommer også mange andre slags 
fi skerier, dessuten tap langs kysten av Sør
Norge. I tillegg veten også atdet er en økende 
dødelighet av sjøfugler på grunn av oljesøl, 
og her er alkefuglene særlig utsatt. 

Nå er ikke alle skutte alkefugler lom vie og 
alke , heller ikke er alle sjøfugl som går i 
fi skeredskaper alkefugler. Dessuten er det 
ikke bare vår norske bestand vi beskatter. De 
nord-norske lomvier holder seg riktignok for 
det meste langs kysten av det nordlige Norge 

også i vinterhalvåret, mens det meste som blir 
felt av lom vie langs kysten av Vestlandet og 
Sørlandet nok stammer fra kolonier i Stor
britannia. En dellomvie søker også til kysten 
av Nord-Norge fra koloniene i Sovjet
Unionen. Nord-norske alker overvintrer der
imot for en stor del langs kysten av Syd
Norge . Det er altså ikke bare våre egne fugl 
som beskattes i Norge, men en må da under
streke al de samme tendenser til nedgang 
også er påvist i utenlandske kolonier av lom
VIC. 

Hele ungeproduksjonen tapt 
Oppgavene over antall alkefugler sku tt og 

sjøfugl omkommet i fiskeredskaper antyder 
at man ikke kan utelukke at minst 80000 
lomvie og alke slik går med hvert år, dvs. et 
tall som tilsvarer den årlige produksjon. Selv 
om en del av disse fugler ikke stammer fra 
våre kolonier, sitter en likevel igjen med mis
tanke om at ulike menneskelige aktiviteter er 
den direkte arsak til nedgangen i den norske 
bestanden av alke og lomvie , en nedgang som 
årlig er på over 10 000 hekkende fugler. Selv 
om jakten her ikke er eneste, kanskje heller 
ikke den viktigs te, årsak til nedgangen, er det 
den eneste av faktorene som en direkte og 
hurtig kan innvirke på . Det bør derfor sna
rest vurderes hvorvidt alke og lom vie, samt 
polarlomvie, bør fredes i Norge . Vi har her 
både et ansvar for våre egne kolonier, men 
også et internasjonalt ansvar idet norskekys
ten er vinterlokalitet for alkefugler fra en 
rekke land . En gjør i hvert fall ikke noe 
biologisk galt ved å innføre en fred ning. 

For å få bedre innsikt i si tuasjonen bør 
man snarest ta sikte på å få nøyaktige tall for 
bestandsutviklingen hos disse artene, idet en 
ikke kan legge skjul på at det til de nevnte 
tellingene knytter seg vesentlige feilkilder. 
Dessuten bør en snarest få klarlagt hvor 
mange sjøfugl, og hvilke arter det gjelder, 
som årlig omkommer i fiskeredskaper. Di
rektoratet for vilt og ferskvannsfisk - Vilt
forskningen vil med det første prøve å få satt 
i gang en registrering av fi skerienes betydning 
for alkefuglene. a 
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NASJONALPAR 
EI GOD ELLER I 
FORVALTNING? 
AV OLA HUKE 

Det finst i dag 13 nasjonalparkar på det 
norske fastlandet. Alle desse er av 

yngre dato. Filosofien bak nasjonalparkane 
går tilbake til Yellowstone i USA, som vart 
oppretta' i 1872. Med den forandringa som 
har skjedd i synet på naturen i denne perio
den, er det merkeleg at nasjonalpark-ideen 
har halde seg omlag upåverka i over JOD år. 

Sjølv om Darwin si lære tok til å bli kjend 
ilå den tida Yellowstone nasjonalpark vart 
grunnlagd, var det vanleg å sjå på menneska 
som skapte i Gud sitt bilete, med rett til å 
herska over alt liv på jorda. 

Synet på naturen var forankra i eit statisk 
grunnsyn. Suksesjonar i plante- og dyreriket, 
samanhengen mellom plante- og dyreliv, var 
i dei dagar ikkje klarlagde. Ein var oppteken 
med å samla og studera enkeltindivid. Ein 
katalogiserte og stilte ut i musea det ein fann, 
og let folk få sjå på den uendelege rikdorEn 
i naturen som vi etter vår religion rådde over. 

Dette «museunIssynet» har truleg vore ei 
sterk drivkraft bak opprettir,ga av den første 
nasjonalparken. Dei store trea med alder på 
fleire tusen år kunne samanliknast med både 
Parthenon og Egypts pyramidar. Yellowsto
nes naturtilstand i 1872 skulle difor «frysast 
fast» for etterslekta som eit stort utandørs
museum for ålmenn beundring. 

Seinare har det rundt omkring i verda 
kome i stand mange nye nasjonalparkar, i alt 
ca. 1200. Av det som har skjedd og skjer i 
desse parkane både i utlandet og her heime, 
må det no la seg gjera å trekka ein del konk
lusjonar. På grunnlag av desse vil det visa seg 
om det er behov for ei justering i synet på 
nasjonalparkane våre. 
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Ånderdalen nasjonalpark i Troms. 



NASJONALPARKENE VÅRE 
EI GOD ELLER DÅRLEG RESSURS


r FORVALTNING? 

AV OLA HUKE 

D et finst i dag 13 nasjonalparkar på det 
norske fastlandet. Alle desse er av 

yngre dato. Filosofien bak nasjonalparkane 
går tilbake til Yellowstone i USA, som vart 
oppretta' i 1872. Med den forandringa som 
har skjedd i synet på naturen i denne perio
den, er det merkeleg at nasjonalpark-ideen 
har halde seg omlag upåverka i over 100 år. 

Sjølv om Darwin si lære tok til å bli kjend 
i>å den tida Yellowstone nasjonalpark vart 
grunnlagd, var det vanleg å sjå på menneska 
som skapte i Gud sitt bilete, med rett til å 
herska over alt liv på jorda. 

Synet på naturen var forankra i eit statisk 
grunnsyn. Suksesjonar i plante- og dyreriket, 
samanhengen mellom plante- og dyreliv, var 
i dei dagar ikkje klarlagde. Ein var oppteken 
med å samla og studera enkeltindivid. Ein 
katalogiserte og stilte ut i musea det ein fann, 
og let folk få sjå på den uendelege rikdoll:c:n 
i na turen som vi etter vår religion rådde over. 

Dette «museunissynet» har truleg vore ei 
sterk drivkraft bak opprettir<5a av den første 
nasjonalparken. Dei store trea med alder på 
tleire tusen år kunne samanliknast med både 
Parthenon og Egypts pyramidar. Yellowsto
nes naturtilstand i 1872 skulle difor «frysast 
fast» for etterslekta som eit stort utandørs
museum for ålmenn beundring. 

Seinare har det rundt omkring i verda 
kome i stand mange nye nasjonalparkar, i alt 
ca. 1200. Av det som har skjedd og skjer i 
desse park ane både i utlandet og her heime, 
må det no la seg gjera å trekka ein del konk
lusjonar. På grunnlag av desse vil det visa seg 
om det er behov for ei justering i synet på 
nasjonalparkane våre. 

Anderdalen nasjonalpark i Troms. 

Etter naturvernlova skal ein nasjonalpark 
vera «urørte eller i det vesentlige urørte eller 
egenartede eller vakre naturområder». Når 
urørt natur har fått ein så sentral plass i 
naturvernlova, er det eit prov på kort raskt 
omskiftinga har vore i det norske samfunnet. 
Vår generasjon som har skrive naturvern
lova, har gløymt den rolla som våre eigne 
naturressursar har spela for forfedrane heilt 
fram i dette århundre. 

Norge har vore busett sidan istida. Folk 
levde av det som landet kunne gi av mat. 
Etter kvart som folketalet steig, måtte alle 
naturressursane utnyttast (NOU 1/72). Ame
rika-feberen i det forrige århundre var ei 
folkevandring av fattigfolk som levde på 
eksistensminimum. Folketalet var då så stort 
at sjølv om storparten av naturressursane 
vart utnytta, var det mange stader med naud 
og neppe at folk overlevde. Seinare utvikla 
Norge seg som landai resten av Vest-Europa, 
til ein industrinasjon. Presset av primærnæ
ringa på lågtproduserande fjellområde, van
skeI eg tilgjengelege lisider osv., minka sterkt. 
Naturbiletet i desse områda no er difor eit 
garnalt unytta kulturlandskap. Tufter etter 
sel og løer, restar eller kolmiler , gamle fangst
innretningar i desse område, vitnar om kor 
viktige landet sine eigne ressursar var for 
sjølvforsyninga. Dette kulturlandskapet gror 
i dag til att, og gir ikkje lenger inntrykket av 
den intensive utnyttinga som mange stader 
har funne stad. Med ordet ,<urørt» natur 
meiner ein vel no difor natur som ikkje lenger 
blir utnytta, og der spora av tidlegare verk
semd glir etter våre augo inn i naturbiletet og 
kan oppfattast som ein del av den naturlege 
tilstanden. 

Omgrepet «urørt» omfatter ikkje alle sider 
ved den menneskelege utnyttinga, men først 
og fremst den reint økonomiske utnyttinga, 
medan den rekreative er halden utanfor. Den 
blir tvertimot nytta som argument for opp
retting av nasjonalparkane, og er tatt med i 
førernålsvedtektene for nasjonalparkane. 
P.g.a. ein slik inkonsekvens har ei n t.d. i 
utlandet hatt problem med å gi nasjonal par
kane det «urørte» preget. 

I Amerika finst det 36 nasjonalparkar, med 
eit besøkstal i 1972 med 42 mill. menneske 
(National Wildlife 2/72). Problemet med å 
verna naturmiljøet med ein så stor turisttra
fikk har vore store. Ein indikator på at ein 
ikkje har makta å oppfylla begge ønska om 
ein «urørt» natur kombinert med mange re
kreasjonshungrige menneske, er bjørnen. Til 
vanleg er den eit vart dyr. I ein del nasjonal
parkar ser den ut til å ha gløymt sitt naturlege 
opphav og tiggar mat frå turistane. I eit par 
av nasjonalparkane i Afrika der det er tillatt 
å køyra med bil for å studera dyra, er mark
vegetasjonen p.g.a. denne ferdsla hardt ned
sliten (Naturen 3/76). 

Desse døma er frå utlandet. I våre heimlege 
nasjonalparkar, der det er strenge reglar mel
lom anna mot bruk av motorkøyretøy , skulle 
ein rekna med betre tilstandar. I Norsk Natur 
6/76 blir det nemnd i ein artikkel om nasjo
nalparkane våre, problemet med forsøpling. 
Dette styrker mistanken om at ferdselen også 
her er blitt eit problem og forstyrrar natur
bilete. I likn ande naturområde her til lands 
som ikkje er utlagde som nasjonalparkar, er 
vanJegvis forsøplinga ikkje nok O problem. 
Naturmiljøet i desse områda kan difor både 
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pga. at slike område i dag er lite utnytta og at 
folk ikkje blir lokka dit for il feriera, vera 
meir urørte enn i nasl onalparkane. Eg tykk
jer del her viser seg parallell ar med den feil
utviklinga som ein ser i utan la nd ske nasjo
nalparkar. 

Filosofien bak nasjonalparkane forst:u' ein 
best når ei n ser at den h<lr opps tått i den rike 
delen av verda. Størsteparten av folka her 
lever i byar og tettstader, med lite kontakt 
med naturmiljøet. Nih dei opplever natur
miljøet, er dct først og frcm st for rekreasjo
nen sin del. Om folk på denne måten får den 
nødvendige forståinga av naturen som vi le
ver av, er eit s lo rt spørsmål. 

Vi er oppn<lska i eit forbruk arsa mfunn . 
Del er difor e in fare for at nat uren , ikkje 
minst nasjonalparkane som blir marknads
førte i bøker og brosjyarar, blir ein «souve
nip), utan noko meir innhald enn at ein har 
vore der. D enne marknadsføringa av nasjo
nalparkane prøver heller ikkje å gi ei t nyan
sert bilete av omr[lda. I serien om viire nasjo
nalparkar var det berre eil fåtal med vi nler
bilete, sjølv om snøen i desse o mråd a ligger 
7 9 månader. Likeeins kunne eg ikkje finna 
bilete med e it ufyseleg ru skevær. nok o som 
helle r ikkje er uva nleg i desse traktene. 
Man ge vi l P~lst;l dette er hårkløyving. Men vi 

Illå koma i hug at desse bøkene er svært 
vanlege i norske heimar og i stor grad pregar 
folk si oppfatning av naturen. Vi har ingen 
grunn til å ha overdrevne førestillingar om 
folk sin kjennskap til naturen. 

Skille mellom gran og furu 
Ei gransking av skuleeleva r i ein by i Sve

rige viste mello m a nna at V4 ikkje hadde 
kjennskap til skjor, y, kunne ikkje sk ilja 
mellom gran og furu. Granskinga konklude
rer med at dette må ein rekna med er typisk 
for bi o logiku nnskapen hjå byungdolll i dag 
(Da nsk Jagt 6/76). 

Dette er e i skremmande utvikling, og 
spørsmålet som det er naturleg ti reisa, er ; 

korleis kan e in få folk til å forstå a t vi er ein 
del av naturen, a t vi e r avhengige av den, at 
vi lever av å 1.1111)'11(( naturen , at denne utnyt

tinga må skje innan visse grenser dersom vi 
ikkje vil øydeleggja naturen, at vi kan skjøtta 
naturen til beste for den vidare utnyttinga? 

Her kunne nasjonalparkane våre ha fylt eit 
stort behov . Slik SO Ill opplegget er i dag, vil 
dei he ller forsterka inntrykket av at naturen 
er til berre for moro skuld. 

Nasjonalparker og jakt 

Resultatet av fe ilslå tt nasjonalparkfilosofi 
kan ein først og fremst merka i dei høgpro
dukti ve om råda i utlandet. Ei utny tting av 
t.d. viltet har vore e it torn i auga på ma nge 
naturvernara r i den sivi liserte verda . Jakt blir 
a v det såkalla moderne mennesket svært ofte 
sett på som lystmord. At regulær jakt er ei 
hausting av ein fornybar ressurs, vil mange 
ikkje akseptera. Konsekvensen av eit slikt 
syn er at i nokre av dei verdskjende nas jonal
parkane i Af'rika vekst viltstammene utover 
bæreevna. Før dei kvite kom, regulerte men
neska saman med rovdyra viltstammene 
(Naturen 3/76). Ette r at ei n i vårt å rhundre 
sag at Ill<lnge dyrestammer gjekk sterkt til
bake , ikkje minst pga. at dei gode villlllar
kene va rt nytta til husdyrbeite, oppdyrking 
osv., ville ei n redda viltet i nasjonalparkar, og 
forbaud alljak l. D å ein viktig reguleringsllle
kanisme på denne måten er borte, aukar 
viltstammene utover nat urgrunnlaget. l avi
ser og tid sskrifter blir det stadig fortalt om 
elefantstamlllcne som er fo r store i høve til 
bei tegrunnlage t (Fauna 2/72). 

M ed tanke på utnyttin g av viltet som Illat
ressurs er dette bortimot kriminelt. D et er 

gjort mange studi ar av a frikansk viltproduk
sjon. Det blir nemnd at viltproduksjon på 
desse breiddegradene er ca. 10 ganger større 
enn det ein får av husdyrproduksjon i dei 
same områda (Svensk Natur, Årbok 1967). 
Forbod mot ei regulert hausting av produk

tive vilts tamIll er er difor ei enorm sløsing av 
mat i denne delen av verda der mat er ein 
mangel. I ein del afrik anske land har ein sett 
kva for ve rdi vilts tammene har i matforsy
ninga , og de t blir prak tise rt ei regulert hau s
ting. 

Spiral og gil.iotin 
I vår e igen sivili serte del av verda prøver 

e in å løysa slike problem på ein meir teknisk 
må te. Som kjent vi l hjortedyra når rovdyr 
eller menneske ikkje regulerer stammene, 
veksa utover beitegrunnlaget og bry ta sa
man. For å hindra dette, men på same tid 
ikkje opna for jakt, eksperime nterer ein med 
å gi hodyra kjemi ske stoff, eller setja inn ein 
slags spiral på opptil 15 cm for å hindra 
befrukting og kalveproduksjon (The Journal 
o f Wildlife Management 2/74 og 4/76). 

Andre ekstreme former fo r begrensning av 
s terk t <lukande viltstamm er som har vore 
diskuterte for nasjonalparkar, er giljotine
ring av dyra ved foringsbretta, for å unngå 
tradisjonell jakt og brot på den opphavelege 
nasjonal park ideen (Jiiger 1/77). 

Her heime hjå oss er ikkje dette problemet 
S~l i augefallande. Først og fremst pga. a t 
områda er lågproduk tive , og mellom anna 
ikkje har den store vi ltrikdo men som i utlan
det. Likevel ve rk eu' det rart , mir det om ein av 
våre nasjonalparkar står at «orga nisert hus
dyrbeiting ikkje er tillatt». Kvifo r ikkje? 

kva slags inntrykk vil by- og tetts tadsmen
neske få av husdyrbeiting generelt med ei slik 
vedtekt? 

Nok av elg - men jakt I'orbode 

l ei n omtale av ein annen park blir det sagt 
at «fjellrypene kan være tallrike», men like 
fullt e r dei freda i same pa rk en . Likeeins blir 
det i e in park sagt at det fins t ta lrikt med elg, 
menjakt på denne arten er forbode. Rett nok 
er det vanlegvis tillatt å jakta på hare , rype, 

rev og mink i nasjonalpark a ne våre, men med 
desse eksempla som her er nemnde, vikar det 
likevel ikkje som 110ko heilhj arta tilslutning 
til prinsi ppet om at ressursane i desse områda 
også bør utnyttast. 

I Norsk Natur nr. 6/7 6 blir det nemnt at 

reglane for nasjo nalparkane ska l endrast. 
De t ska l bli interessant å sjå kva for haldning 
styresmak tene vi l ta til ei eventuell utnytting. 

Eg håpar <It ein vil ta opp neire sider enn 
berre søppeltømming o.l. Det som har skjedd 
og skje r i utlandet gir god grunn til å tenkja 

over kva samfunn sbehov desse område ska l 
fyll a. I dagheiter de t i føremålet med park ane 
al e in skal gi «almenheten adgang til frilufts
liv og rekreasjon». Etler III i meining skulle 
del i vårt land ikkje vera nødvendig med ei 
spesiellli'edning av område til dette føremå
let. Som eksempla frå utlandet viser er del 
umogeleg {l sameina dette med den oppha ve
lege n<lturparkideen om «urørd natur». 

Problemet - å læra opp folk 

Problemet i dag når det gjeld naturvern et 
er å læra opp folk som i den tekniske revolu
sjonen ikk]e lenger har høve til i oppveksten 
og gjennom utdanning il forstå naturlege ut
viklingsgren ser. N asjona lparkane som ligg 
på statens grunn sk ulle ha vore store under
visni ngsområde der ein k unne rå demo nstrert 
korleis vi planmessig kunne ha utnytta fo r
nybare ressursar. 

Det er eit trist kjennsgjerning at store deler 
av verda lir av svolt og underernæring. Like
vel greier vi enno ikkje i vårt eige land il 
utnytta dei ressursane som til dømes utmarka 
gir oss. Det er ei kjend sak at vilt- og fiskes
tellet kan auka avkastinga betydelig. Det 
burde difor vera ei plikt a t nettopp staten 
gjekk føre 50111 eit godt eksem pel på sine 
eigedomar og viste kva Ld. nasjonalparkane 

kunne produsera av mat , utan a t naturgrunn
laget vart øydelagd. Tru ga dyre- og plantear
lar som eventuelt fans t i slike område skulle 
det bli høve til å ta Illinst like godt vare på 
som før. 

Dersom dette var! gjennomført, skulle 
dette ha større verdi , enn at folk ruslar rundt 
i eit område som er verna etter ei n ide som har 
sine røtter tilbake til ei tid d{l Darwins lære 

var ukjend , og som må ha ldast ved like med 
kunstige tiltak . 

Sjølv om det er sagt a t nasjonalparkane 

våre i dag «berre» er 1,5% av Norges total
areal, ville vi kanskje med denne prosenten 
ha hatt høve til a læra bort så pass mykje 
na turvern at våre 3% dyrka jord endeleg 
hadde få tt si tt varige vern. 
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Spiral og giljotin 
I vå r eigen siviliserte del av verda prøver 

ein å løysa slike problem på ein meir teknisk 
måte. Som kjent vil hjortedyra når rovdyr 
eller menneske ikkje regulerer stammene, 
veksa utover beitegrunnlaget og bry ta sa

~ 

man . For å hilldra dette, men på same tid 
ikkje opna for jakt, eksperimenterer ein med 
å gi hodyra kjemiske stoff, eller se tja inn ein 
slags spiral på opptil 15 cm for å hindra 
befrukting og kalveproduksjon (The Journal 
of Wildlife Management 2174 og 4176). 

Andre ekstreme former [or begrensning av 
sterk t aukande viltstammer som har vore 
diskuterte for nasjonalparkar, er gi ljotine
ring av dyra ved foringsbretta, for å unngå 
tradisjonell jakt og brot pii den opphavelege 
nasjonalparkideen (Jager 1/77). 

Her heime hjå uss er ikkje dette problemet 
så i augefallande. Først og frem st pga. at 
områda er lågproduk ti ve, og mellom anna 
ikkje har den store viltrikdomen som i utlan
det. Likevel verkar det rart , når det om ein av 
v~lre nasjonalparkar står at «organiserl hus
dyrbeiting ikkje er tillatt». Kvifor ikkje? 
kva slags inntrykk vil by- og tettstadsmen
neske få av husdyrbeiting generelt med ei slik 
vedtekt'l 

Nok a\' elg - men jakt forbode 
I ein omta le av ei n annen park blir det sagt 

at «fjellrypene kan være tallrik e>), men like 
fullt er dei freda i same parken. Likeeins blir 
det i ein park sagt at det finst talrikt med elg, 
menjakt på denne arten er fmbode. Rett nok 
er det van legvis tillatt å jakta på hare, rype, 
rev ogmink i nasjonalpark ane våre, men med 
desse eksempla som her er nemnde, vikar det 
likevel ikkje som noko heilhjana tilslutning 
til prinsippet om at ressursane i desse områda 
også bør utnyttast. 

[ Norsk Natur nr. 6/76 blir det nemnt at 
reglane for nasjonalparkane ska l endrast. 
Det skal bli interessant å sjå kva for haldning 
styresmaktene vil ta til ei eventuell utnytting. 

Eg håpar at ein vil ta opp fleire sider enn 
berre søppeltømming o. l. Det som har skjedd 
og skjer i utlandet gir god grunn til å tenkja 

over kva samfunnsbehov desse område skal 
fylla. l dag heiter det i føremålet med parkane 
at ein skal gi «almenheten adgang til Frilufts
li v og rekreasjo\1». Etter mi meining sk ulle 
det i vårt land ikkje vera nødvendig med ei 
spesiell fredning av omr~ld e ti l de tte føremå
Jet. Som eksempla frå utlandet viser er det 
umogeleg å sameina deue med den opphave
lege narurparkideen om «urørd natur». 

Problemet - å læra opp folk 

Problemet i dag når det gjeld naturvernet 
er å læra opp folk som i den tek ni ske revolu
sjonen ikkje lenger har høve til i oppveksten 
og gjennom utdanning å forstå naturlege Ul

viklingsgrenser. Nasjonalpark ane som ligg 
på statens grunn sku lle ha vore store under
visni ngsområde der ein k unne få demonstrert 
korleis vi planmessig kunne ha utnytta for
nybare ressursar. 

Del er eit tri st kjennsgjerning at store deler 
av verda lir av svolt og underernæring. Like
vel greier vi enno ikkje i vårt eige land å 
utnytta dei ressursa ne som til dømes utmarka 
gir oss. Det er ei kjend sak a t vi ll- og fisk es
tellet kan auka avkastinga betydelig. Det 
burde difor vera ei plikt at nettopp staten 
gjekk føre som ei t godt eksempel på sine 
eigedomar og vi ste kva Ld. nasjonalpark ane 
kunne produsera av mat, utan at naturgrunn
laget va rt øydelagd. Truga dyre- og plantear
tar som eventuelt fanst i slike område sku ll e 
det bli høve til å ta minst like godt vare på 
som før . 

Dersom dette vart gjennomført, skulle 
delte ha større verdi, enn at folk ru slar rundt 
i eit område som er verna etter ein ide som har 
sine rølter tilbake til ei tid då Darwins lære 
va r ukjend, og som må haldast ved like med 
kunstige til tak. 

Sjølv om det er sagt at nasjona lparkane 
våre i dag «berre» er IYlo av Norges total
areal, ville vi kanskje med denne prosenten 
ha hatt høve til å læra bort S~l pass mykje 
naturvern at våre 3% dyrk a jord endel eg 
hadde fått sitt varige vern , a 
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Fig. l. Fra s!udieområdel i Valdres . 30. april er minimal//1/ed ml'ring.lfI1l/lt/::heter lilhak e /i)r 
1972, J'åren eller hehandlingen. Par/iel li! 1m/il?,/. hare ()g elg. Del hen.der al elgen hei/er 
[lens!re er ryddel/ill' løvkroII. De! lil høyre er på de .Iprorlendc !lJ'islene, ()g de! kan o?,så 
.lpru)'le! ogji>rl.i-all henger del pel dødlloJ'. Det harm ginre [led I1IningsfI1an?,e/. 

SKOGSPR0YTING OG DYRELIV 
- økologiske effekter 
A V TORE SLAGSVOLD 

Et problem har oppstått for skogbruket 
ved overgangen fra plukkhogst til flate

hogst, nemlig oppslaget av lauvkratt på snau
flatene. Krattet virker som «ugras» i gran
plantingene. Bekjempelsen skjer ved manuell 
rydding eller ved sprøyting med kjemikal
kum (fenoksyeddiksyre). Sprøyti ng regnes 
som mer effektiv enn rydding og fa ller rime
ligere. Det har derfor vært sprøytet omkring 
10 000 hektar årlig i Norge, og det foregår i 
.ju li og august. I likhet med alle andre inngrep 
i naturen innebærer krattbekjempningen en 
forandring i økosystemet med konsekvenser 

for dyreli ve t. Herskal vi se litt på hva biotop
forandringen kan forårsake. 

Det er i før ste rek ke lauvkratlet som drepes 
ved sprøytingen, men det går også hardt ut
over urtevegetasjonen . Graset klarer seg bra. 
Dette betyr redu sert fødetilgang i en vanske
lig års tid som vi nteren for dyr SO I11 elg, rådyr 
og hare, spesielt når del er mye snø som 
dekker bakken. I Sverige er funnet at elgen 
bei ter på de sprøytede kvi stene første høst og 
vinter , det samme kan også haren gjøre ved 
næringsmangel. Samtidig må tilføyes a t re
duk sion i føde og i muligheter for skjul også 
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finner sted ved den manuelle ryddingen. Og 
dessuten har det til nå vært snakk om såvidt 
små arealer som sprøytes hos oss (ca. 0, l %av 
skogarealet pr. år) at det ikke dermed er sagt 
at sprøytingen har store konsekvenser for de 
ulike dyrebestanders størrelser. En reduksjon 
av vinterføden til for eksempel elg kan i beste 
fall bare gi endring i den lokale fordelingen av 
dyr, avhengig av antall dyr og om det finnes 
muligheter for retrett. 

Grasetere som smågriagerne, synes å 
kunne bli begunstiget i sprøytefelt i forhold 
til felter som er manuelt ryddet. Ved manuell 
rydding overlever rotsystemet til krattet og 
konkurrerer med graset, foruten at urtevege
tasjonen også består. 

Også for fugl har man registrert drastiske 
endringer i bestandene som følge av skog
sprøyting. I Finland fant man at hønsefugl
bestanden var halvert ved opptellingen i au
gust to år etter sprøytingen, og det ble også 
funnet svært få kyllinger i sprøytefeltet. Re
duk sjonen av osp som følge av sprøyting har 
antagelig bidratt til tilbakegangen av gråspett 
og kvitryggspett i Sverige. 

Fig. 2. Årlig variasjon i forholdet mellom an
tall observasjoner av syngende hanner i rydde
feit kontra sprøytefelt. Feltene som ligger i 
Valdres, ble behandlet sommeren 1971. Det er 
vist separate kurver for trepipelerke, øvsanger 
og for det totale fuglesamfunn. 
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Jeg har selv foretatt en undersøkelse over 
effektene på småfuglfaunaen. Forsøksområ
det var et ca. 10 år gammelt hogstfelt ved 
Hegget}orden i Valdres. (Fig. l). Det fant 
sted en reduksjon i antall territorier på 30% 
den følgende våren etter behandlingen i 1971, 
sammenlignet med kontrollen. Dette gjaldt 
både for feltene som ble sprøytet og for de 
som ble ryddet manuelt. Krattbekjempnin
gen virket forskjellig på de ulike arter. Tre
piplerke og buskskvett gikk fram etter ryd
dingen og ble karakterarter. Disse to er av
hengige av åpent terreng i sin jakt på insekter 
i lufta. De artene som vanligvis foretrekker å 
hekke i eldre skog gikk sterkt tilbake, som 
bjørkefink og rødvingetrost, både ved sprøy
ting og rydding. Løvsangeren, som domi
nerte disse feltene på forhånd, hadde også 
tilbakegang, og spesielt i ryddefeltet. Dette 
skyldtes at ryddingen ble gjort svært samvit
tighetsfullt og dessverre mer bokstavelig enn 
det som er det vanlige, nesten hver eneste lille 
lauvtreplante ble kuttet ned. l sprøytefeltene 
ble derimot en del partier glemt igjen, slik at 
skogforvaltningen i Valdres senere faktisk 
fant å måtte rydde her; dette til tross for 
argumentet som har vært framhevet at ved 
sprøytingen slipper man med en behandling 
i motsetning til ryddingen. Ved en misfor
ståelse ble det også i sprøytefeltene satt igjen 
en del store, gamle bjørketrær. Disse har stor 
betydning for småfuglfaunaen, både som 
næringskilder og som sangposter. Mange 
sangobservasjoner ble gjort nettopp her. I 
ryddefeltene ble den slags trær hogd, slik at 
direkte sammenligning av resultatene ble 
vanskelig. 
. Bestandene av fugl var også lave i de be
handlede feltene i 1973, men hadde tatt seg 
opp igjen i ryddefei tene i 1976, dvs. nærmere 
5 år etter inngrepet. (Fig. 2). Da var det 
skjedd en ytterligere reduksjon i fuglefau
naen i sprøytefeltene. Dette er illustrert i Fig. 
l., der forholdet mellom antall sangobserva
sjoner i ryddefelt og sprøytefelt er beregnet 
for hvert år (totalen er basert på nærmere 
2000 observasjoner). 

Endringene i småfuglbestandene kan sees 

på bakgrunn av endret skjul for reir, unger og 
foreldre, og dessuten i mengden og tilgjenge
ligheten av næring. Som nevnt ble et par arter 
begunstiget fordi jaktmulighetene for deres 
del ble bedret ved ryddingen. Men for flertal
let arter betydde antagelig inngrepene en re
duksjon i næringstilgangen. Undersøkelser 
av insektlivet i feltene i Valdres før og etter 
behandling, i samarbeid med Bodvar Son
stad, viste at det var en nedgang i over 90% i 
hva som fantes på bjørkekvistene sommeren 
etter sprøytingen sammenlignet med kontrol
len. Insektlivet i granbuskene holdt seg der
imot relativt godt oppe etter ryddingen og 
sprøytingen, og det kan nevnes at det var tegn 
til oppblomstring av barlus. 

For dyrelivet synes effektene av krattbek
jempningen å være overveiende negative, spe
sielt for sprøytingens vedkommende. Graden 
og omfanget beror på hvor grundig bekjemp
ningen skjer. Det bør få stå igjen en del kratt, 
og spesielt spredte, eldle lauvtrær, som er 
viktige som sangposter, som næringskilder 
både for skogsfugl og insektetende småfugl, 
og som hekkeplasser for hulerugende arter. 

Skogsprøytingen er stadig i søkelyset. Her 
er en side blitt omtalt, men det skal nevnes at 
også mange andre innvendinger har blitt 
reist, som eventuelle gifteffekter, smak på 
bær, estetisk forringelse av skoglandskapet 
fordi det døde krattet blir stående i flere år, 
og rasjonaliseringen som medfører færre ar
beidsplasser i utkantstrøk. 
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Det begynner etterhvert å gå inflasjon i FNs 
mange verdenskonferanser. Ikke desto 
mindre må man håpe at de er viktige milepe
ler i uhyre sentrale saker for menneskeheten. 
De viktigste konferanser som også angår na
tur- og miljøvernet er Miljøvernkonferansen 
(Stockholm 1972), Befolkningskonf~ransen 
(Bucuresti 1974), En ny økonomisk ver
denskordning (Nairobi 1976) og Vannkonfe
ransen (Caracas 1977). På trappene står nå en 
konferanse om miljøopplæring i Tbilisi i Sov
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på bakgrunn av endret skjul for reir , unger og 
foreldre, og dessuten i mengden og tilgjenge
ligheten av næring. Som nevnt ble et par arter 
begunstiget fordi jaktmulighetene for deres 
del ble bedret ved ryddingen. Men for flertal 
let arter betydde antagelig inngrepene en re
duksjon i næringstilgangen. Undersøkelser 
av insektIive t i feltene i Valdres før og etter 
behandling, i samarbeid med Bodvar Son
stad, viste at det var en nedgang i over 90% i 
hva som fantes på bjørkekvistene sommeren 
etter sprøytingen sammenlignet med kontrol
len. Insektlivet i granbuskene holdt seg der
imot relativt godt oppe etter ryddingen og 
sprøytingen, og det kan nevnes at det var tegn 
til oppblomstring av barlus. 

For dyrel ivet synes effektene av krattbek
jempningen å være overveiende negative, spe
sielt for sprøytingens vedkommende. Graden 
og omfanget beror på hvor grundig bekjemp
ningen skjer. Det bør få stå igjen en del kratt, 
og spesielt spredte, eldl e lauvtrær, som er 
vik tige som sangposter, som næringskilder 
både for skogsfugl og insektetende småfugl , 
og som hekkeplasser for hulerugende arter. 

Skogsprøytingen er stadig i søkelyset. Her 
er en side blitt omtalt, men det skal nevnes at 
også mange andre innvendinger har blitt 
reist, som eventuelle gifteffekter , smak på 
bær, estetisk forringelse av skoglandskapet 
fordi det døde krattet blir stående i flere år, 
og rasjonaliseringen som medfører færre ar
beidsplasser i utkantstrøk. 
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ESPENWÆHLE 

Miljø
opplæring 
- teori og 
praksis 

T egning 
M orten Krist iansen 

D et begynner etterhvert å gå inflasjon i FNs 
mange verdenskonferanser. Ikke desto 
mindre må man håpe at de er viktige m ilepe
ler i uhyre sentrale saker for menneskeheten. 
De viktigs te konferanser som også angår na
tur- og miljøvernet er Miljøvernkonferansen 
(Stockholm 1972), BefolkningskonFieransen 
(Bucuresti 1974), En ny økonomisk ver
denskordning (Nairobi J 976) og Vannkonfe
ransen (Caracas 1977). På trappene står nå en 
konfera nse om miljøopplæring i Tbili si i Sov

./ 

jet. Den vil belyse og ta opp til grundig 
behandling FNs miljøopplæringsprogram 
for gjennomføring i de enkel te land. 
Gj en nom et slikt verdensprogram for mil
jøopplæring settes som mål å: 

- utvikle et fe lles rammr?verk for dagens og 
/remtic!r?ns miljøopplæring 

- sikre Ul veksling Gl' ideer og informasjon og 
å samordne allforskning 

- skape' og vurdere nye melOderjiJr miljøopp

læring både i og utenfor skoleverket 
- utdanne kompetente lærere og veiledere 

For å gjennomføre en slik målsetting har FN 
satt opp et arbeidsprogram som i korthet går 
ut på: 

- cl kartlegge nasjonene miljølæreprogrammer 
- publisere artikler om miljøopplæringens hi

storie 
- finansiere diverse pilot-prosjekter på alle 

kontinenter 
- opprette et effektivt internasjonalt organisa

sjonsapparat som skal arbeide aktivt for 
miljøopplæring 

- utgi en egen bulletin, «Connec[» 
- avholde arbeidskonferanser 
- avholde seminarerjlr?re steder i verden samt 

en verdenskonferanse på ministernivå i Tbi
lisi, Sovjet, i 1977 

Beogradcharteret 
Arbeidskonferansen i Beograd i 1975 førte til 
det såkalte Belgrade-charteret som tar ut
gangspunkt i den totale globale, økologiske 
si tuasjon med de sosial , økonomisk, politisk 
og etisk prohlemer som denne innebærer. 
Belgrade-charterct forutsetter at miljøopplæ
ring ikke må bli et nytt fag, men flettes inn i 
den øvrige undervisningen, dvs. den må bli 
tverrfaglig. I og med at miljøopplæringen vil 
berøre så mange og viktige deler av vår opp
læring, både av samfunnsmessig og humane
ti sk karakter , kan opplæringen ikke bare be
Lraktes som ren formidling av kunnskap. D et 
er i høy grad også spørsmål om å bidra til 
bevissthet om miljøproblemene og motivere 
til aktivt vern av miljøet . 

Belgrade-charteret understreker videre at 
den viktigs te målgruppen er folk Dest og at 
prinsippet er livslang læring. 
Men er så denne miljøopplæringen noe annet 
enn fagre ord som alvorlige folk pynter seg 
med i passende stunder? For å gi et eksempel 
har Norsk Natur tatt kontak t med Den Imer
nasjonale Ungdomsorganisasjonen JOl' Mi/jø
W:1'I1 og Mi!jostudier - IYF, der blant annet 
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Natur og Ungdom er medlem. l YF har i 
mange år stå tt for aktiv miljøopplæring i Oere 
verdensdeler. Innledningsvis noen synspunk
ter på UNESCO/UNEP's miljøoppla:rings
program. 

Miljovernungdommens syn 
Birgith Sloth er tidligere formann i Dan
marks Natur og U ngdom og er nå leder for 
IYFs miljøopphcringsgruppe. H un sier dette 
om programmet· 

- Det charter som ble vedtatt i Beograd er 
meget godt i miljøvernsammenheng. Imidler
tid erieg redd for åt mye av brodden vil 
forsvinne 'cllcr hvert som det hele vandrer 
gjennom regionskonferanser med verdens
konferansen som SIUltståsjon . .J eg frykter for 
at vi kan få en ny bortkastet konferanse i 
FN -regi der man mer konsentrerer seg om 
sy mptomer enn årsaker. Dette vil i sMall 
skade en l1Ieget vik tig sak. Og dette er synd, 
for behovet for skikkelige miljøo pplærings
program er skrikende, de utgjør noen <lV de 
viktigste forutsetninger for at miljøbevegel
sen skal kunne komme videre. 

- Hele s<lksgangen er dessverre i stor gr<ld 
prege t <lV ro t og sommel. Det har v,e r! alt fo r 
m<lnge forsinkelser og feil i miljøopplæri ngs
progr<lmmets forskj ellige faser. 

Positiv respons fra u-land 
- Har dere fåll .s/olle j i)/" deres Iniljc')0fJfJ

lærings.\)iI1.\jJlInk /er / 
- IYF var på bølgelengde med den tredje 

verden i Beograd , sier Birgith . - U-I<lndene 
va r overrepresentert i forh old til Europa og 
vi fikk en meget positi v respons fra u-lande
nes representanter 1 J u-landene har det frivi l
li ge un gdomsarbeidet fått en meget høy prio
ritet, men delte er dessverre ikke tilfellet i 
Europa. En rekke representanter i Beograd 
tr<lkk fram IYF som et forbilde for igangset
ting av lignende aktiviteter i deres hlemland 

- MilaJ! Hi/den, du represell!erte fYFpå den 
./iil'beredende Helsinki-kon/eransen. Kan du 
./iirle/le fitt/i'a deue l11(J(e!? 

- I møtet deltok ca. R5 personer fra euro
peiske land , USA. Canada og et antall inter
nasjonale orga nisasjoner. Gruppearbeidene i 
Helsi nki resulterte i 30 sider rckomandasjo
ner, hvorav de neste kretset rundt nøkkelor
dene d('l/(Jkill~, salllarbeid og koordinering. 
Alle mennesker ma delta i natur- og mili øver
net og samfunn splanleggingen. MilJøopplæ
ringe n skull e virkeliggjøres via prinSippet 
«here gjennom fl gløre». Handlingen skal 
være konkret arbeid i lokalmiljøet, ikke teo
retiske skolesLUd ier. Med tanke på delte ble 
de fri villi ge miljøvernorganisasjonene støttet 
i Oere rekomll1and<lsjo Jlel·. 

Samarbeid som nøkkelord 
Sam arbeidet ble gitt stor vekt, særlig under
strekte man at samarbe idet mellom de eksi
sterende milj øvernorganisasjonene og myn
dighetene må tte styrk es. For eksempel ble det 
foreslått a t man allerede i planleggingsa rbei
dets innledende fase måtte kontakte de for
skjelli ge fri villige orga nisasjoner. For å øke 
samarbeidet ble det foreslått at man arran
gerte seminar og kurs der erfaringer og nye 
ideer kunne utveksles. 
P~I det nasjonale plan burde miljøopplæ

ringen koordineres aven arbeidsgruppe med 
representan ter {"ra alle berørte organisaSjoner 
og organ . Møtets aller beste rekommanda
sjon ble formulert utenfor protokollen. «En 
tre års møte-pause etterlyses. l denne tiden 
mil <llle krefter se ttes inn pil konkret å rea li
sere noen rekommandasjoner. Deretter kan 
vi møtes for å utveksle erf<l ringeL» 

Tyr og miIjøopplæring i praksis 
Alt som lYF driver med er miljøopplæring, 
hevder Birgit. JYF består aven rekke med
lemsorgan isasjoner - den eldste ble startet i 
1923. Vi h<lr vesentlig hatt fotfeste i Europa, 
men i de se nere årene har vi fått en rekke 
medlemsorganisasjoner og kontakter i alle 
verdensdeler. Ak tiviteten i orga nisaSjonene 
kan være alt fra feltbiologi ske barneleire, 
studier av sesongmessige variasjo ner i natu

ren, undersøkelser av li vet i ferskvann , akSJO
ner mot handel med truede plante- og dyrear
ter til protester mot atomkraft, utstillinger, 
leire, seminar og aksjoner mot kommersiell 
utnyttelse av nasjonalparker. Og enda er det 
mye mer l rYF kommer inn som et koordine
rende organ. Vi setter f.ek s. i gang prosjekt 
om vå tmarker , energi og jordbrukspolitikk 
og samordner ak ti vitetene i de enkelte med
lemsorganisasjo ner. Videre har vi i Tyskland 
hel t siden 1956 arrangert el kurs for ledere . J 
det siste har vi også arrangert ~ Iike kurs 
0 st-AJ'rika, India , HongKong og Norge. 

Miljøopplæring i skolen? 
KUl1ne ikke' dcnne mi/joopplcerinf!,l'I1 lik e 

~odt/inl7(, s!l'd i sko/en / 
- Vi ser vtlr akti vitet som et uh yre viktig 

supplemen t til den opplæring som skolen gir. 
Vi oppnår dessuten ofte langt raskere resul
tater enn skole ve rket. Birgith fort setter: Vi 
har stor tro pfi vtlr organi sasjonsform med 
selvs tendige grupper Ol' (}~/i)J' ungdllm. IY F 
og medlemsorganisasjonene har spilt en 
sentral rolle for il skape kunnskap , ferdighe
ter , holdninger, motivering og engasjement 
slik Belgrade-eharteret peker på, avslutter 
Birgith. 

Pilot-prosjekt for miljovernungdom 
Mikael : For å styrke lederopplæring og gi 
den maksimale ringvirkninger har vi nå satt 
i ga ng et pilotprosjek t i milj øopplæring. Me
ningen er il samle alle gamle erfaringer og 
utarbeide en rekke «undervisnings-pakker» 
tilpasset forskjellige behov og interesser. Så
ledes k<ln forskjellige lokale organisasjoner ta 
ut det de trenger fra denne «kunnskapsban
ken». Hele prosjektet vil i 1977 bli utprøvd i 
Kenya, India, Sri Lanka og Danmark . Hvis 
vi får skikkeli g finansiell hjelp tror jeg dette 
pilot-prosjektet kan bringe oss inn i en ny og 
lovende fase med hensy n til spredning av 
miljøverntanken blant ungdom! ~ 

",~. 

Gårdsbruk i undervisning 

AV ASBJØRN RYEN 

Det er Oere forhold som gjør bevisst bruk 
av bondegårder i skolens arbeid mer 

aktuelt enn før. Den stadig økende konsen
trasjon av befolkninge n i byer og tettsteder 
øker behovet for kon takt med og opplæring 
i bruk av jord. Nedlagte gårder kunne bli 
gru nnlaget for nye arbeidsplasser under for
utsetning av at ungdom får en utdanning som 
ka n hjelpe dem i gang. Vi bør snart innse at 
å opprettholde primærnæringene må få høy 
prioritet. Vi kan slå fast at det nær byer og 
tettbygde strøk over hele landet bør skolen 
skaffes bondegårder til nere uli ke formål. 

Jeg skal her nevne noen av de viktigste. 
I. Gårdsbruk blir en absolutt betingelse for 

at landbruks/ag som valg/elg skal få mening. 
Mønsterplanen av 1974 foreslår l<l ndbruks
fag som valgfag med opp til 5 timer pr. uk e 
både i 8. og9. klasse. Planen legger stor vekt 
på praktisk arbeid. Uten adgang til gårds
bruk i rimelig nærhet er det ik ke mulig å 
gjennomføre planen. Dette gir faget liten ti lt
rekningskraft og søkning. Til landbru kssko

lene er s 
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ren, undersøkelser av li vet i ferskvann , aksjo
ner mot handel med truede plante- og dyrear
ter til protester mol atomkraft, utstillinger, 
leire, seminar og aksjoner mo t kommersiell 
utnyttelse av nasjonalparker. Og enda er det 
mye merllYF kom mer inn som et koo rdine
rende organ. Vi setter f.ek s. i gang prosjekt 
om våtmarker, energi og Jordbrukspolitikk 
og samordner akti vite tene i de enkelte med
lemsorga ni sasjoner. Videre har vi i Tyskland 
helt siden 1956 arrangert et kurs for ledere. I 
det siste har vi også arrangert slike kurs l 

Øst-Afrika , India , HongK ong og Norge. 

Miljøopplæring i skolen? 
KlI/1Ne ikk e de/1Ne lIIiljlwppla'ringe/1 like 

godt /1111 1(' sted i sk oleI? ") 
Vi ser vrir akti vitet som et uhyre vik tig 

supplement til den oppl<cring som skolen gir. 
Vi oppnilr dessuten ofte langl raskere res ul
tater enn skole verket. Birgith fortsetter: Vi 
har slor tro pil vår organisasjonsform med 
selvstendige gru pper av og lill· ungdom. I YF 
og medlemsorganisasjonene har spilt en 
se ntral rolle for å ska pe kunnskap, fe rdighe
ter, holdninger, moti verin g og engasjement 
slik Bclgrade-chartcret peker på , avslutter 
Birgith . 

Pilot-prosjekt for miljøvernungdom 
Mikael : For å styrke lederopplæring og gi 
den maksimale ringvirkninger har vi nå satt 
i gang et pilotprosjckt i miljøo pplæring. Me
ningen er ~\ samle alle ga mle erfaringer og 
ularbeide en rekke «undervisnings-pakker» 
tilpasse t forskjellige behov og interesser. Så
ledes kan forskjelli ge lokale organi saSjoner ta 
ut det de trenger fra denne «kunnska psban
ke n». Hele prosjek tet vil i 1977 bli utprøvd i 
Kenya , India , Sri Lanka og Danmark . Hvis 
vi får sklkkelig fi na nsiell hjelp tror jeg delte 
pilot-prosjektet kan bringe oss inn i en ny og 
lovende fase med hensyn til spredni ng av 
miljøvern tanken blant ungdom I Ij:f 

Foto Roger Olsson 

Gårdsbruk i undervisningen 
A v ASBJØRN RYEN 

Det er Oere forh old som gjø r beviss t bruk 
av bondegårder i skolens arbeid mer 

aktuelt enn før. Den stadig økende konsen
trasJon av befolkningen i byer og tettsteder 
øker behovet for kontakt med og opplæring 
i bruk av jord. Nedl agte gårder kunne bli 
grunnl aget for nye arbeidsplasser under for
utsetningav at ungdom får en utdanning som 
ka n hjelpe dem i gang. Vi bør snart innse at 
å opprettholde primærnæringene må få høy 
prioritet. Vi kan slå fast at det nær byer og 
te ttbygde strøk over hele landet bør skolen 
skaffes bondegå rder til Oere ulike form~ll. 

Jeg skal her nevne noen av de viktigste. 
I. Gårdsbruk blir en absolutt betingelse for 

a t landbruks/ag som valg/ag skal få mening. 
Mønsterplanen av 1974 foreslår landbruks
fag som va lgfag med opp til 5 timer pr. uke 
både i X. og 9. kl asse. Planen legger stor vekt 
på prakti sk arbeid . Uten adgang til gå rds
bruk i rimelig nærhet er det ikke mulig å 
gjennomfø re planen. Dette gir faget liten tilt
rekningskraft og søkning. Til landbruk ssko

lene er søkningen nå stor, ikke minst av 
kvinner. Det er ,ll tS~1 ikke ge nerellli tc n inter
esse for landbru ksfag, tvert om. Det er 
grunnskolens dårli ge tilbud S0111 betinger li
ten interesse der. I Oslo er søkningen til 
Fiske- og sjøfartsfag som valgfag meget god 
p.g.a. et godt tilbud 111ed mange prak tiske 
opplegg. Det er sa nnsynligvis for mange som 
søker dette faget p.g.a. tiltrekkende opplegg 
og mangel på andre gode opplegg. 

Ele ver S0111 velger landbruksfag bør få et 
undervisningsopplegg som medfører at de 
innk varteres på skolens bondegård i perioder 
vår, sommer og høst. Det gjelder her å 
komme til Oek siblc undervisningsopplegg 
der en knytter mange fag til jordbruk et. 

2. BO/1degc1rdl'n SIlI11 ekskursjol?so/;jekt 
De forh old som er nevnt foran, øker behovet 
for ekskursjoner til bondegårder. Dette gjel
der spesielt gårder som har mange slags hus
dyr. Moderne gå rdsdrift fører til en sterk 
spesialisering, noe som gjø r en slik gård 

mindre egnet som ekskursjonsmål for skole
barn. På en skolebondegard kan man streve 
etter en all sidig driftsmåte med bl. a. ma nge 
slags husdyr. På de Oeste klassetrinn i skolen 
vil det være stort behov for å besøke en slik 
gård et par ganger i året. 

3. Gårdcn somjelthio logisk stasjo/1 
De særli ge naturforh old som fins på og ved 
enh ver bondegård vil kunne danne basis for 
en feltbi ologisk stasjon. Delte ka n omfatte 
muligheter for studier og oppgaver knyttet til 
skogholt , pl anteli v, dyreli v, insekter, fu gleliv, 
liv i salt og fe rsk t va nn etc . 

P,1 gi\ rdens område kan man legge opp 
naturstier f.eks. med utstoppede dyr og fug
ler, merkede trær og planter osv. Det sa mme 
gjelder sæ rlige områder for naturobserva
sjon. P. g. a. vakthold er det mulig å bevare 
slike opplegg fra ødelegging. På gården må 
det være et arbeids- og undervisningsro m. 

4. Skolelwgl'r 
For elever fra 4. k lasse og oppover · og som 
ikke har valgt landbruksfag . er det stort 
behov for jord til skolehager. På en bonde
gård til skolebruk vil det være naturlig å sette 
av noe jord til sk olehager der dette høver. I 
tillegg til sk olehager dIer som eget anlegg 
kan man lage botani ske felter. Her kan man 
dyrke særlig interessante vekster som kryd
dervekster, kulturpl anter etc. 
Friarealer og lekeplasser blir det stadig mere 
behov for. Der det høver, bør man i tilknyt
ting til skolens gårdsbruk legge ut egnede 
arealer til slike formål. De bør være mest 
mulig na turlige med mul igheter for enk el 
klatring, hyttebygging, friluftsliv med lelt
plasser, kokestcder o. l. De bø r ikke få preg av 
«idrettsplasser» og organi serte lekeplasser. 
En fyllingel1er søppelplass er fak ti sk en bedre 
modell på mange måter. 

6. Dyrehold 
Som nevnt bør en skol ebondegård ikke dri
ves så rasjonel t og spesiali sert som i det kom
mersi elle næringsli v. Gården bør ha Oest mu
lig forskjellige husdyr. Om mulig bø r gården 
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ha noen hester både som trekkdyr og ridedyr. 
G[lrden bør gjerne ha en mindre kennel. Ka
ninhold er fint. 

7. Skogbruk 
Det er fint om det til skolens gård er en del 
skog. For det første gir skogen mulighet for 
mange feltbiologiske oppgaver. Dessuten vil 
skogen gi mulighet for noe innsikt i skog
bruk. 

Ellers vil studium av skogbruk bli eget 
valgfag. Dette må også gjøres praktisk for å 
få tiltrekningskraft. 

8. Sosialpedagogisk attføring gjennom gårds
bruk 
Dagens samfunn viser en stadig øking i tallet 
på elever med atferdsproblemer. En hoved
årsak er sannsynligvis skolens økende teore
tiske karakter. Mer praktisk arbeid lagt inn 
i skolens tilbud vil for mange elever føre til 
økt interesse og innsats. 

På skolens gård kan en mindre gruppe av 
elever med atferdsproblemer bl i forelagt og 
bo og arbeide der i en passende periode. 

Gjennom praktisk arbeid, stell av dyr, fri
luftsliv og undervisning knyttet til slike prak
tiske fag, vil det være mulig å nå resultater 
som ellers ikke kan oppnås. 

9. Gården somjorsøksskole 
l tillegg til virksomhet som er nevnt foran, vil 
man på en gård også kunne drive en forsøks
skole for vanlige elever, gjerne Leks. med 
elever på flere ulike alderstrinn. En kunne her 
legge vekt på praktisk arbeid og friluftsliv, 
sammen med mye sosialt samvær i grupper 
som f.eks. påtar seg sosial hjelpetjeneste. Alle 
«fag» kan sentreres om slike større fagfelt. 
Arbeid og læring vi l da bli meningsfylt. 

Sluttord 
Det er nå meget viktig at vi styrker jord- og 
skogbrukets stilling i skolen. Dette gjør vi 
best ved at skolen får gårdsbruk til undervis 
ning m.m. Vi vil derved kunne endre holdnin
gene til ungdommen, slik at vi kan stanse 
flukten fra jorda og til byene. n 
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Hva skjer med Hundeørreten? 
har man spurt seg i Oppland. Storørreten i 
Mjøsa blir stadig mer sjelden, og dette feno
men har vært gjenstand for bred diskusjon på 
et møte i Lillehammer mellom representanter 
for naturvern-, fiskeri- og strandeierorgani
sasjoner , Norsk Institutt for Vannforsknings 
Hamarkontor, KIL Opplandskraft og Miljø
verndepartementet. 

Konklusjonen på møtet var at arrangørene 
ble bedt om å henvende seg til Miljøvernde
partementet og Direktoratet for Vilt og ferk
svannsfiske med henstilling om å rette på 
endel uheldige forhold som man mente er av 
betydning for Hunderørretens utvikling: 
I) For lite minstevassføring forbi Hunder

fossen 
2) 	 For lite utsatt settefi sk (Følger ikke Opp

landkraft opp?) 
3) 	Utbedringer under Hunderfossdammen. 

Møtet, som var arrangert av Lågen Fi
skeel v, Mjøsa Strandeierforening, Lilleham
mer Sportsfiskerforening og Oppland Natur
vern, var meget godt besøkt med over 80 
fremmøtte. 

Naturvern skaper arbeidsplasser 
hevdet formannen i Nord-Trøndelag Natur
vern, Arne j\lfoksnes på foreningens årsmøte. 
I ~in tale til årsmøtet satte han fingeren på 

bl. a. dette temaet. Et av de argumentene vi 
oftest møter, sa han, er at økopolitikk vil gå 
ut over arbeidsplassene. Dette er direkte galt, 
og her har vi naturvernere mye av skylden 
fordi vi ikke har maktet å forklare oss skik
kelig. Vi har ikke klart å fremheve at den 
utvikling vi nå befinner oss i, ikke vil løse 
arbeidsplass-problemet, sa Moksnes. En 
videreføring av vårt nåværende industri
vekstsamfunn vil ikke bare medføre økende 

. bruk- og kastmentalitet, forurensning og økt 
forbruk av ressurser, men også effektivise
ring og rasjonalisering med økte krav til noen 
mennesker og arbeidsledighet til andre. Fra 
andre land som ligger foran oss i den såkalte 
«utvikling» ser vi at dette problemet bare 
øker. Vi vet også understreket han , at ar
beidsplassene under slike forhold , med sterk 
utadvendt økonomi, er uhyre sårbare for 
svingninger i verdensøkonomien. 

Moksnes er overbevist om at vi ikke greier 
å skaffe meningsfylt arbeid til alle før vi 
bryter den onde vekstsirkelen og innser at 
større grad av sjølberging og likevekt er nød
vendig. Han nevnte tekoindustrien som et 
eksempel. Skal det ikke lenger gå an å pro
dusere så livsnødvendige ting som sko og 
klær her i landet, spurte han. Dette er en 
vi rk somhet som gir mange arbeidsplasser ba
sert på fornybare ressurser uten forurens
ning, og samtidig er dette en av våre minst 
energikrevende virksomheter. Istedet får vi 
olje og petrokjemisk industri som vi for det 
meste kan si det motsatte om. l et likevekt 
samfunn, dvs. i et samfunn der produksjonen 
ikke går utover naturgrunnlaget og de men
neskelige ressursene, er det mulig å skape en 
mengde meningsfylte arbeidsplasser i bl.a. 
småindustri for produksjon av nødvendig
hetsartikler, sa han. En langt større andel av 
befolk ningen må videre sysselsettes i primær
næringene. 

I denne forbindelse gledet han seg over den 
store søkningen til våre landbruksskoler. 
Aldri før har søknadsmassen vært så stor , 
hevdet han. Og jordbruk gir trygge og me
ningsfylte arbeidsplasser. Mat blir aldri av
legs. 	 n 

• 	 •DUll. ,menmg. 
Natur og Ungdom 
som alibi for VG? 

Tilfeldigvis kjem eg over dette oppslaget i VG 
19. mars: «VG i samarbeid med Natur og 
Ungdom oppfordrer unge og gainle til opp
dagelsesferd i naturen». 

Eg trudde sant å seie ikkje mine eigne auge. 
VG er det presseorgan i vårt land som er mest 
intolerant og aggressi vt overfor al t som hei ter 
økopolitikk. Riktignok har dei forsøkt å 
skaffe seg alibi ved å skrive om truga dyre
artar og andre politisk «ufarlege» emne, men 
det har ikkje hindra dei i å bygge opp under 

Interimsstyret for nallualfolkehøg
skole melder at det blir et kurs 
Beiarn, Nordland 1.-12. august i år. 

KURSEMNER: 
l. Matforsyning 

Fra korn til brød 
Samling og bruk av ville vekster 

2. 	 Vøling av hus 
Reparasjon av verneverdig byg
ning 
Befaringer av eldre tunbebyggelse i 
Beiarn 
Fjelltur og brenning av tjæremile 

3. 	 Kulturhistoriske emner: 
Dette går som kveldskurs i tilknyt
ning til de praktiske fag. Det blir 
også en temakveld om natura! fol
kehøgskole. 

KURSET BLIR AVERTERT 
SENERE I DAGSPRESSEN MED 
INNMELDINGSFR1ST OG OPP
GAVER OVER PRISER 
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oftest møter, sa han, er at økopolitikk vil gå 
ut over arbeidsplassene. Dette er direkte galt, 
og her har vi naturvernere mye av skylden 
fordi vi ikke har maktet å forklare oss skik
kelig. Vi har ikke klart å fremheve at den 
utvikling vi nå befinner oss i, ikke vil løse 
arbeidsplass-problemet, sa Moksnes. En 
videreføring av vårt nåværende industri 
vekstsamfunn vil ikke bare medføre økende 
bruk- og kastmentalitet, forurensning og økt 
forbruk av ressurser, men også effektivise
ring og rasjonalisering med økte krav til noen 
mennesker og arbeidsledighet til andre. Fra 
andre land som ligger foran oss i den såkalte 
«utvikling» ser vi at dette problemet bare 
øker. Vi vet også understreket han, at ar
beidsplassene under slike forhold, med sterk 
utadvendt økonomi, er uhyre sårbare for 
svingninger i verdensøkonomien. 

Moksnes er overbevist om at vi ikke greier 
å skaffe meningsfylt arbeid til alle før vi 
bryter den onde vekstsirkelen og innser at 
større grad av sjølberging og likevekt er nød
vendig. Han nevnte tekoindustrien som et 
eksempeL Skal det ikke lenger gå an å pro
dusere så livsnødvendige ting som sko og 
klær her i landet, spurte han. Dette er en 
virksomhet som gir mange arbeidsplasser ba
sert på fornybare ressurser uten foruren s
ning, og samtidig er dette en av våre minst 
energikrevende virksomheter. Istedet får vi 
olje og petrokjemisk industri som vi for det 
meste kan si det motsatte om. I et likevekt
samfunn , d vs. i et samfunn der produksjonen 
ikke går utover naturgrunnlaget og de men
neskelige ressursene, er det mulig å skape en 
mengde meningsfylte arbeidsplasser i bL a. 
småindustri for produksjon av nødvendig
hetsartikler, sa han. En langt større andel av 
befolkningen må videre sysselsettes i primær
næringene. 

I denne forbindelse gledet han seg over den 
store sø kningen til våre landbruksskoler. 
Aldri før har søknadsmassen vært så stor. 
hevdet han. Og jordbruk gir trygge og me
ningsfylte arbeidsplasser. Mat blir aldri av 
l e~. 	 ø 

• 	 •DUll. ,
menmg. 

Natur og Ungdom 
som alibi for VG? 

Tilfeldigvis kjem eg over dette oppslaget i VG 
19. mars: «VG i samarbeid med Natur og 
Ungdom oppfordrer unge og gainle til opp
dagelsesferd i naturen». 

Eg trudde sant å seie ikkje mine eigne auge. 
VG er det presseorgan i vårt land som er mest 
intolerant og aggressivt overfor alt som heiter 
økopolitikk. Riktignok har dei forsøkt å 
skaffe seg alibi ved å skrive om truga dyre
artar og andre politisk «ufarlege» emne, men 
det har ikkje hindra dei i å bygge opp under 

Interimsstyret for naturalfolkehøg
skole melder at det blir et kurs i 
Beiarn, Nordland L-12. august i år. 

KURSEMNER. 
l. 	Matforsyning 

Fra korn til brød 
Samling og bruk av ville vekster 

2. Vøling av hus 
Reparasjon av verneverdig byg
ning 
Befaringer av eldre tunbebyggelse i 
Beiarn 
Fjelltur og brenning av tjæremile 

3. 	 Kulturhistoriske emner: 
Dette går som kveldskurs i tilknyt
ning til de praktiske fag. Det blir 
også en temakveld om naturai fol
kehøgskole. 

KURSET BLIR AVERTERT 
SENERE I DAGSPRESSEN MED 
INNMELDINGSFRIST OG Opp
GAVER OVER PRISER 

vekstpolitikken på alle område - olje, kraftut
byging, bilisme, IEA. Overfor dei organisa
sjonane og personane som går inn for eit 
jamvektssamfunn, har dei drive rein hets. 

Ein kan ikkje drive kamp for ei sak dersom 
ein ikkje kjenner sine hovudfiendar. Ved å gi 
seg inn på samarbeid med VG, uansett sak, 
har leiinga i NU synt ein uvanleg mangel på 
poli tisk gangsyn og dømmekraft. 

Hartvig Sætra 

OLJE OG KLIMA 

Herr redaktør! 
Jeg vil kort få referere en mulig bivirkning 

ved oljevirksomheten som såvidt meg bekjent 
ikke er blitt omtalt i den offentlige debatt. 

Enten det dreier seg om en ukontrollert 
utblåsning, uforutsette lekasjer eller rent ru
tineutslipp, vil små dråper av emulgert olje 
føres nordover med havstrømmen og avsette 

seg på drivisens underside. Ettersom isen fry
ser nedenfra og tiner ovenfra, vil den oppsam
lede oljen stadig bevege seg oppover og iso
verflaten vil gradvis mørkne, slik at albedo 
(sol refleksjonen) reduseres . 

Dette vil igjen resultere i en endring av isens 
varmeabsorberende evne, slik at den smelter. 
Det isfrie havet vil ha en større varmeabsor
berende evne enn isen opprinnelig hadde slik 
at isen ikke på ny vil legge seg. Det irreversible 
ved prosessen forsterkes ytterligere ved at 
«ferskvannet» fra isen til havet opphører og 
havet blir saltere, får lavere frysepunkt. En av 
konsekvensene blir at havoverflaten stiger. 

Meteorologene hevder at den arktiske havi
sen regulerer hele den nordlige halvkules 
klima. 

Jeg mener derfor at dette punkt ikke må 
forbli upåaktet, men tas med i de mange 
uheldige sider ved oljeboring nord for 62. 
breddegrad. 

Fred. Johansen 

OLJE eller FISK? 

Dette er boken som setter søkelyset på 
de fa rer som truer havet langs Norske
kysten - som biologisk ressurs og som 
arbeidsplass. 
«Olje eller fisk?» er skrevet av HELGE 
INGVAR SOLHEIM som presenterte 
smakebiter av stoffet i «Norsk Natur» 
nr. 4 - 1976. 

Stikk innom forbundets sekretariat 
eller bestill pr. post (kupong side 31) 
og få boka til medJemspris kr. 26,-. 
(Boka fås også i bokhandel, pris kr. 32.-) 
Helge Ingvar Solheim : Olje eller Fisk ? 
108 sider- Fomlat 15, 2 x 21,8 cm. Ut
gitt av Universitetsforlaget i samarbeid 
med Norges Naturvernforbund. 

Illil:l~IFi9kl 

Helge Ingvar Solheim 
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ULTRASTRÅLENDE FRE 
 TID MED SPI 

«Problemet er at vi ikke vet hva vi ikke vet, 
og vi kommer kanskje aldri til å få vite det», 
sa en norsk vitenskapsmann på en internasjo
nal konferanse om klodens osonlag holdt i 
Washington tidlig i mars i år. Konferansen 
var arrangert av USA med FN som støtte
spiller. «Det er også grenser for vår uviten
het», repliserte en amerikansk delegat , «men 
når vi finner ut det vi idag ikke vet, kan vi ha 
skadet klodens oson lag katastrofalt.» 

Den vel forberedte amerikanske delegasjo
nen ivret for øyeblikkelig handling, men den 
vest-europeiske delegasjonen ønsket mer 
forskning og ytterligere utarbeidelse av sta
tistikk før utføringen av et handlingspro
gram. 

Den sovjetiske delegasjonen tok et mel
lomstandpunkt og den kinesiske sa at man 
måtte granske rapportene før de kunne kom
mentere den endelige teksten. 

Vedtaket på FNs første konferanse om 
virkni nger på klodens osonlag ble at man 
ønske t mer forskning før iverksettelsen av 
handlingsprogrammet. Stridens eple denne 
gang var hvilken skade utslipp til luft av visse 
stoffer kan forårsake på klodens osonlag. 
Oson er et oksygenmolekyl med tre atomer 
istedet for de to som danner det surstoffet vi 
puster. Osonlaget ligger som en tynn hinne i 
stratosfæren 17-25 km over jordens over
flate, og beskytter livet på jorden fra solens 
skadelige ultraviolette stråler. 

Dette har vært en kilde til bekymring i mer 
enn fire år. Mens betydelig forskning er blitt 
utført i USA, har dette temaet ikke blitt viet 
sk ikkelig oppmerksomhet i andre land. USA 
er den største produsent og bruker Cl v aero
solbokser som bruker freongasser som driv
stoff(spraybokser). Det er disse freongassene 
man mener vil ødelegge osonlaget. Viten
skapsakademiet i USA mener at man ved 

fortsatt bruk av freongasser og i samme 
mengde som i 1973 , vi l ødelegge gjennom
snittlig 8 prosent av klodens osonlag innen 
ca. 1990. 

Klimaendring og celJedød 
Blant det man frykter kan hende dersom 

osonlaget blir ødelagt er: ødeleggelse av ar
velighetsstoffet, øk ning av hudkreft, øyeøde
leggelser hos dyr, nedsatt fotosynteseprosess, 
celledød i planter, endring av ferskvannsøko
systemer og forandring av verdens klima. 

De mulige konsekvenser av osonødeleg
geise er vanskeli g å bevise, siden effekten av 
dagens aktiviteter ikke blir merkbare før om 
10 til 20 år. Det er derfor viktig å følge nøye 
med i utviklingen. Spesielle FN-organer vil 
ha ansvaret for forskjellige forsk ningsområ
der. Verdens Meteorologiske Organisasjon 
(WMO) vil måle osonmengden. Verdens Hel
seorga ni sasjon (WHO) vi l analysere statistik

ken m.h.t. hudkreft. FNs avdeling for øko
nomiske og sosiale saker (ESA) vi l utvikle en 
metode for omfattende beregning av de so
siale og økonomiske aspektene. FNs miljø
program (UNEP) vi l samle og oppmuntre til 
forsterket forsknin g og spre informasjon om 
resultatene. Møtet vedtok deretter en omfat
tende handlingsplan for hele verden og ba 
UNEP om å koordinere tiltakene. 

«Om det sto til meg, sa dr. Byron Biville, en 
av møtets referenter og leder aven meteoro
logisk forskningsinstitusJon, «ville .leg bann
lyse alle uvesen ti ige freongasser imorgen. Det 
vil løse problemet» 

Betydelig forskning blir også gjort for å 
finne alternativer til freongassene . Hydro
karboner og butaner er effek ti ve, men brann
farlige og kan ikke på noen måte brukes i 
produkter beregnet på person lig hygiene. Det 
beste alternativet er «rollon-forpakninger» 
og vanlige pUl11pe-spray. Den kjemiske indu
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fortsa tt bruk av freongasser og i samme 
mengde som i 1973, vil ødelegge gjennom
snittlig 8 prosent av klodens osonlag innen 
ca. 1990. 

Klimaendring og celledød 
Blant det man frykter kan hende dersom 

osonlaget blir ødelagt er: ødeleggelse av ar
velighetsstoffet , økning av hudkreft, øyeøde
leggelser hos dyr, nedsatt fotosynteseprosess, 
celledød i planter, endring av ferskvannsøko
systemer og forandr ing av verdens klima. 

De mulige konsekvenser av osonødeleg
geIse er vanskelig å bevise, siden effekten av 
dagens akt ivitete r ikke blir merkbare før om 
10 til 20 år. Det er derfor viktig å følge nøye 
med i utviklingen. Spesielle FN-organer vil 
ha ansvaret for forskjellige forskningsområ
der. Verdens Meteorologiske Organisasjon 
(WMO) vil måle osonmengden. Verdens Hel
seorganisasjon (WHO) vil analysere sta ti stik

ken m.h.t. hudkreft. FNs avdeling lor øko
nomiske og sosia le saker (ESA) vil utvikle en 
metode for omfattende beregning av de so
siale og økonomiske aspektene. FNs miljø
program (UNEP) vi l samle og oppmuntre til 
forsterket forskning og spre informasjon om 
res ultatene. Møtet vedtok deretter en omfat
tende handlingsplan for hele verden og ba 
UNEP om å koordinere tiltakene. 

«Om det sto til meg, sa dr. Byron Biville, en 
av møtets referenter og leder aven meteoro
logisk forskningsinstitusjon , «ville Jeg bann
lyse alle uvesentlige freongasser imorgen. Det 
vil løse problemet» 

Betydelig forskning blir også gjort for å 
finne alternativer til freongassene. Hydro
karboner og butaner er effektive, men brann
farlige og kan ikke på noen måte brukes i 
produkter beregnet på personlig hygiene. Det 
beste alternativet er «rollon-forpakninger» 
og v;lnlige rumre-spray. Den kjemiske indu

stri forsikrer «at hvis vi finner fram til en 
brukbar erstatning, så skal det sies ifra høyt 
og tydelig.» 

Dr. Edward Epstein leder for USA's dele
gasjon sier a t et handlin gsprogram idag «ik ke 
vil bety et alvorli g slag for vår økonomi». 
Kostnadene ved et handlingsprogram nå, vi l 
bli minimale. i forhold til en utsettelse av et 
handlingsprogram som vil føre til astrono
miske utgifter for å hamle opp med fremti
dige miljøproblemer. 

Farligere enn Concorde 
Møtet slo videre fast at Concorde og andre 

liknende l1ytyper vi l ha liten virkning på 
oson laget i forhold til freongassene. Andre 
akt iviteter som vulkanutbrudd og atombom
beeksplosjoner mente man ikke ville ha sær
li g virkniilg på osonlage t. Imidlertid er det nå 
nødvendig med videre gransking av vi rk nin

gene av nitrogenholdig kunstgjødsel på oson
laget, ble det understreket. Både UN EP og 
WHO har utpekt nitrogenholdig kunstgjød
sel som et potensielt problem. Og dersom det 
viser seg at ni trogenholdig kunstgjødsel ska
der osonlaget, vil følgene for utviklingspro
grammene i jordbruket verden over bli 
enorme. Professor Dieter Ekhalt fra JLilich 
forklarte at det er en naturlig konse ntrasjon 
av N2 0 (lystgass) i atmosfæren. Når nitroge
noksyd oksyderer, dannes det andre oksyder 
enn nitrogenok syd som vil skade osonlaget. 
Vitenskapsmenn må nå finne ut hvor mye 
ni trogenoksyd som slippes i atmosfæren fra 
kunstgjødselen. Det fullstendige globale 
kretslø pet for nitrogen m~l analyseres. Er om
løpstiden hurtig, f.eks . 10 år, er ikke kunst
gjødselen noe problem. Men dersom omløps
tiden på dette kretsløpet er sak te, noe som vi l 
tillate en oppsamling av dette stoffet i oson
laget, kan en trusel her være meget reell . ~ 
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Oljeferden i Hardanger Olje eller fisk? 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Rolf Aksjonsplakat fra «Alternativ oljedebatt» 
Grovens «Oljemaleri, Fritt etter Tidemann og Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk. 
Gude». Pris kr. 20,-. Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15 ,- . 

latur- ø 
kalenderen 
1977 
Vi har fremdeles en kalender som venter på 
deg! Men restopplaget går unna. Hvorfor 
ikke bestille nå? Så får du den! 

• 	 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• 	 Totalformat 30 x 40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• 	 Bildetekster på norsk og engelsk 
• 	 Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen 

kommer helskinnet fram - hvor som helst på 
kloden 

• 	 Pris kr. 32,
• 	 Bruk gjerne bestillingskupongen på motstående side 

NASJONALPARKENE 

-	 nå på prospektkort 

I denne postkortserien presenterer ni av lan 
nasjonalparker - Øvre Dividal, Anderdalen, R 
Børgefjell , Dovre, RondClne, Femundsmarka, G 
lia og Ormtjernkampen. 

Vanlig postkortformat 10,5 x 15 cm. Kor 
selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie å 9 forskjellige kort kr. 12,

BLI (UGLE) 

med Naturnvernf 
refleks, mens vi ven 
frie byer, trafikksikr 
rent miljø. 

Sy-på-ref 
på hvit b 
Størrelse 
cm. Selge 
stk. Pris 
kr. 18,-. 

UNNA MEG! 



VEGGPRYD? 
N aturvernforbu ndets 
fotoplakater i firefar
getrykk og stort for.-\.. .. 
mat (vel 60 x 90 cm) 

l, 
, 

\ 
"

J~', venter på en plass 
på din vegg . Moti . r" '. vene er «Svale

. . stjert», «Perleugle», 
' «Rådyrkalv» og - «Fjell bakkestjerne». 

Du finner dem i mi:....... "..• 
niatyr til venstre, , r··~"':: \ 
Pris pr. stk, kr. 20,-. 
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~debatt » 

getrykk, " 

latur- ~ 

kalenderen 

1977 
Vi har fremdeles en kalender som venter på 
deg! Men restopplaget går unna. Hvorfor 
ikke bestille nå? Så får du den! 

• 13 gnistrende fargefotos fra norsk natur 
• Totalformat 30 x 40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• Bildetekster på norsk og engelsk 
• Leveres i solid kartong som sikrer at kalenderen 

komm er helskinnet fram - hvor som helst på 

kloden 


• Pris kr, 32,
• Bruk gjerne bestillingskupongen på motstående side 

NASJONALPARKENE 

- nå på prospektkort 

I denne postkortserien presenterer ni av landets 
nasjonalparker - Øvre Dividal, Anderdalen, Rago, 
Børgefjell , Dovre, Rondane, Femundsmarka, Gutu 
lia og Ormtjernkampen, 

Vanlig postkortformat 10,5 x 15 cm, Kortene 
selges ikke enkeltvis, 

Pris pr. serie il 9 forskjellige kort kr. 12,-. 

Sy- på- refleks i rødt 

BLI (UG LE)SETT 

med Naturnvernforbundets 
refleks, mens vi venter på bil 
frie byer, trafikksikre veier og 
rent miljø, 

på hvit bunn , 
Størrelse 8,5 x 10,5 
cm , Selges i sett il 5UNNA MEG1 stk . Pris pr. sett 
kr . 18,-, 

ULF HAFSTEN: 

«NATU RVER NETS 
ÅRHUNDRE» 

Fra pionerinnsats til regjeringsposisjon 
Fra punktfredning til nasjonalpark 

Nå er den endelig kommet - boka som gir en 
innføring i naturvernets historie - først og fremst i 
vårt århundre - men også med et blikk tilbake på 
naturgitte landskapsendringer og menneskenes 
påvirkning av naturen fra de tidligste tider, 

ULF HAFSTEN: Naturvernets århundre. 80 
sider. Format A5. Pris kr. 14,- . 



Landskurs i natur- og miljøvern for 
lærere i grunnskolen 

på Akademiet i Rauland 

Norges Naturvernforbund i samarbeid med Grunnskolerådet/Miljølæreprosjektet og 
Akademiet i Rauland arrangerer landskurs for lærere i grunnskolen i tiden 7.-13. august 
1977 på Akademiet i Rauland. 

MÅL 
Kurseter et landskurs og har som mål å gi lærere i grunnskolen grunnlag for og innsikt 
i dagens natur- og miljøvernspørsmål med henblikk på gjennomføringen av Mønster
planens intensjoner på dette område. Ved å ta utgangspunkt i verdier og problemer 
knyttet til Hardangervidda vil kurset legge stor vekt på den praktiske og tverrfaglige 
tilrettelegging av miljøvernundervisningen. 

Program og kurspåmelding 
Lærere som er interessert i kurset bes melde seg til Naturvernforbundets sekretariat 
snarest for nærmere orientering og evt. påmelding. Akersgt. 63 - Oslo l , eller tlf. (02) 
:13 79 32. 

Oppfordring til meninger! 

N;olturvernforbundet har 36 000 medlemmer - som etter alt å dømme stort sett er eni ge 
i de retningslinjenc forbundet følger. 

Men likevel er det rikt rom for enk eltmen inger og personlige oppfatninger - og vi vil 
gierne at disse ska l komme tilutlrykk i tidsskriftet. 

Noen lar oss høre hva de mener - men vi regner med at langt Oere har hall lyst til å 
komme med en kommentar eller meningsytring, uten at det er blitt alvor av det. Nå er 
det på tide atdu tar deg sammen' Vi venter på ditt innlegg. Vi på vår side skal gjøre vårt 
beste for å tåle det meste i retning av kritikk. Husk barc at du gjør alt lettere for oss om 
du skriver kort. 

Som folk flest sliter NORGES 
NATURVERNFORBUND 
med å få endene til å møtes 
vår økonomi er ikke særlig 
storartet. 

Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg av pub
likasjoner m.v. er ingen stor 
og lukrativ forretning. Men 
den har i senere tid skaffet oss 
meget velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper en ka
lender eller en plakat du kan 
glede deg over - eller glede 
andre med - eller en bok som 
kan øke din innsikt i natur
vernsaker - betyr det også en 
verdifull støtte for forbundets 
arbeid . 

Studer våre egenannonser 
i dette nummeret av «Norsk 
Natur» - finn noe som passer 
for deg, og la oss få din be
stilling. 

KILDEN TIL KILDENE I NATURVERNET 

«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpemidlet for alle som vi 

seg en allsidig o ri entering om natur- og miljøve rnpr,)blemene - som 

foredragsholdere I)g artikkelforfattere . Bibliografi en gir e n kort kar< 

tikk av hver enkelt bok , og er altså mer enn en snau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Li tteratur om natur». 

96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

HVEM GJØ R HVA'? HER ER SVARET! 

I «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?» presenteres :;00 norsk( 

ni sasjoner og institusjoner og deres befatning med natur- og miljø 

mene. Et grunnleggende verk, uunnværlig for a lle som søker kont 

naturvernarbeidet. 

AIt~lnge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet?" 2S2 sider. 

A4. Pris kr. 72.,-. 


DET REGNER FORTSATT SVOVEL 
..Ill! ve ien til løsn ing er at det reises en opinion . Men opinit)nen m~ 

på viten - og her kommer anledningen til å or ientere seg om prob 
i forbindelse med sur nedbør, om årsaker og virkninger. 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 sider. For 
Pris kr. 13,-. 

FINNMARKSVIDDA I FARE 
«Finnmarksvidda - for hvem '}» gjør rede for planene om kraftutbyg 
for de problemene som knytter seg til delte unike na turområdets f, 
En brennaktuell bok om et brennaktuelt tema. Illustrert med fotos <: 

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

ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 
- men ikke alle ve l hva del er. Denne publikasjonen gir klar b 
«Økologi» er en kl)rt fattet , lettlest og oversiktlig innføring i det fago 
som er selve grunnlaget lar alt natur- ,lg miljøvernarbeid . Ordlis 
fork laring av l~lguttrykk. FI)r selvstudium ,)g for lIndervisningsb 
høyere skoletrinn . 
Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format A5. - Pris. kr . 15,-. 

MED TANKE PÅ DE NEST MINSTE 
har Norges Na turvernlarbu nd utgill «Den første naturboka ') , en en 
føring i økologi, bygd på tegneserieprinsippel. Hensikten med boka 

barn på de laveste skole trinn forståelse for naturen s funk~i,)ner og 

problemene menneskene skaper for sitt eget miljø. Heftet innehold 

enkle oppgaver, og veiledning for lærere og/eller foreldre . 

Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Format 

kr. 10,-. 

DET GÅR RUNDT OG RUNDT 

i naturen og miniutstillingen «Sirke len» gir en enkel leksjon i hva so 

- tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen består av lire pl ak8 ter i 

62 x 89 cm. Til underv isning på lavere sk,)letrinn - og for mu see r, 

tek, organisasjoner m.v. i forbinde lse med ut slillingsa rrangementer 

ser. 

Miniutstillingen «SIRKELENI). Pris kr. 50,-. 

ALTERNATIV TIL VANNKRAFT 

l denne publikasjo nen legges de t fram konkrete forslag ul e nergis 

tiltak og bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsyningen. H eftet 

beidet a v Norges Nalurvern la rbunds vassdragsverneråd. 

«Alternativ til vannkraft». 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10, 
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KILDEN TIL KILDENE I NATlJRVERNET 

«Litteratur om natur» er det selvskrevne hjelpemidlet for a lle som vil skaffe 

seg en allsidig <1 ri entering \)m natur- og miljøvernproblemene - sum lærere, 

foredragshuldere og artikkelforfattere. Bibliografien gi r en kurt kanlk I~'ri s


tikk av hver enkelt bok , ug er al tså mer enn en Sllau bokliste. 

Bredo Berntsen: «Litteratur om natur». 

96 sider. Format AS. Pris kr. 16,-. 

HVEM GJØR HVA '? HER ER SVARET! 

I «Hvem gjør hva i nalur- og miljøvernet?» presenteres 300 norske orga
nisasjoner og institusjoner og deres befatning med natur- og miljøproble

mene. Et grunnleggende verk, uunnværlig for alle som søker kontakter i 

naturve rnarbeidet. 

Alf-Inge Jansen: «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet ?» 2S2 sider. Format 

A4, Pris kr. 72. ,-. 

DET REG NER FORTSATT SVOVEL 
Il;' ve ien til løsning er at det reises en \1pinion . Men opin ionen mi'! bygge 

på viten - og her kommer anledningen til å or ientere seg om prublemene 
i forbindelse med sur nedbør , om årsaker og virkninger. 
Oddvar Skre: <<Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 sider. Format AS. 

Pris kr. 13,-. 


FINNMARKSVIDDA I FARE 

«Finnmarksvidda - for hvem?» gjør rede for planene om kraftutbygging og 
for de problemene som knytter seg til dette unike naturområdets fremtid. 
En brennaktuell bok om et brennaktuelt tema. Illustrer t med fotos og kart. 
Øystein Dalland: «Finnmarksvidda - for hvem?» 48 sider. Format AS. Pris 
kr. 12,-. 

ALLE SNAKKER OM ØKOLOGI 
- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasionen gir klar beskjed . 
«Økologi» er en k.)rtfaltet, lettlest \)g oversiktlig innføring i det fagområdet 
som er selve grunnlaget for alt natur- (lg miljøvernarbeid . Ordli ste med 
forklaring av faguttrykk. For selvs tudium ()g for undervisningsbruk på 
høyere skoletrinn . 
Peravid Skoog: «Økologi». 48 sider. Format AS. - Pris, kr. 1S,-. 

MED TANKE PÅ DE NEST MINSTE 

har N\)rges Naturvernforbund utgi tt «Den førSle naturboka» , en enkel inn

føring i øb)logi, bygd på tegneserieprinsippet. Hensikten med boka er å gi 
barn pa de laveste skuletrinn forståelse for naturens funksjone r \)g for de 
problemene menneskene skaper for sitt eget miljø . Heftet inneholder også 
enk le uppgaver, \)g veiledning for lærere og/eller loreldre. 
Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. Format A4. Pris 
kr. 10,-. 
DET GÅR RUNDT OG RUN DT 
i naturen og miniutsti llingen «Sirkelen» gir en enk el leksjon i hva som skjer 
- tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen består av fire plaka ler i formal 
62 x 89 cm. Til undervisn ing på la ve re sk.)lelrinn -- og for museer, biblio
tek, organi sasj\) ner m.v. i forbindelse med utstillingsarrangementer og kur
ser. 
Miniutstillingen «SIRKELEN». Pris kr. 50,-, 
ALTERNATIV TIL VANNKRAFT 
I denne publi kasjonen legges det fram k,mkrete forslag til energisparende 
tiltak og bruk av gass fra Nordsjøen i energiforsyn in gen. Heflet er utar
beidel av Norges Naturvernforbunds vassdragsverneri'td. 
«Alternativ til vannkraft». 24 sider. Format 18 x 24 cm. Pris kr. 10,-. 

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
POSTG IRO 9460 - BAN KG IRO 6001 .05 70835 

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,

cb. (d3rush,mc!cik)) \iwgr<lli <tV Vivian Zi.\hl Ol ~c ll :' k r. JOO, ub. ~I 


. Hel ge Solh('im: «Ol.ie eller fi sk) ;1 kr. 24, - lil :-.. kr 


.. eks. ({N alt.lrka\cndc:r~ n I977}1 :. kr .n, Ul :;. kr. 


.. eks. plakat «Ol.ic maleri . Fnll ellcr Tide ma nn \1& G IIJl~' 


(R,)I!" G r,wen) il kr. 20" Ids. kr. 


.. eks. pl ak<.l l «Ol.ie eller li ::.b) (R,me Anderss\lu) .... kr . 15. Il ls. kl 


.". eks. Ircsnill «K .)ngcørn» (F ivind Stru;: sJ1cs) ;, kr. 100, ub. kr. 


.. 	eks. Pr,'spt:ktk,Htserie (,N<ls.i,lnalp<lrkeD) i, kr. 12, · til $. kr 


eks. plakat «Fiellbakk t:sl.iC'r n cl'~' kr. 20, tih. kr 


eks. plak<lI.(Sva les l.1crL»;. kr. 20, lils. kr. 


.. eks. plaka l «Perleugle>l,1 kr. 20. ul s. kr. 


.. cb. plakat «Rud)'rka l v»);~ kr. 20, tils. kr 


.. eks. «AltcrIlrttiv ti! va nnkraft»;, kr 10, lils. kr. 


.. ch. lVI . Segnestam «OCIl rørsIc Il<tlnrb.,k a») ,~ kr. 10 . l,b. kr 


ek s. P. Sk ,>g,· «0ktlhlgi )) ei kr 15, lils. kr 


.. ('h. 0. Dalhtnd : «Finnm<t rksvldda r" l h vem?);. kr. 12, lil s. kr 


.. eks. OddvM Skre : (<Sur Iledbøp) il kr. 1 J, II \S. "I 


.. l' ks 111"1.'(\ ' ) Bt: rIlI SCIl « Liltt~ ralltr ,1m n<tlur ,,;i kr l Cl, lib. k r. 


.. ('h •. A.-l. .h:nsen « H h' m glØI hV'11 1l.lIdT· ,'g mili øvt.: rnt' p> ri k r . 72, tib. kr. 


.. eks. rr'lillilil s t i llin g~.'n «S IRKELEN» ;', kr. 50. liI:-.. j.;r. 


.. se tt )l 5 stk. sy·p~l- rt"!l cks«ll ilna meg»"\ kr. 1:-< , ti ls. Kr. 


. sett;i 4 stk klcbeme-rkcr (stickers) ((Du slette lid»;l kr. lO, pr. Sl' ll tils. kr 


ck:::.. mcdk:msnal i sølv;. kr 10, - (ils . kr 


eks. mcdkmslnLl • girli,'. kr. 20, tib. Kr. 


Navn 

Ad resse : 

Poststed · 

O Det sam lede beløp i kr. (inklusive eksp.gebyr) se ndes vedlagt i sJekk/ 

sendes samtidig pr. bankgiro / postgiro / postanvisning . 

(Stryk det som ikke passer!) 

O Jeg/vi ønsker il betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

porto i tillegg. 

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

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

Som folk flest sliter NORGES 
NATURVERNFORBUND 
med å få endene til å møtes 
vår økonomi er ikke særlig 
storartet. 

Forbundets virksomhet 
med utgivelse og salg av pub
likasjoner m.v. er ingen stor 
og lukrativ forretning. Men 
den har i senere tid skaffet oss 
meget velkomne inntekter. 
Husk at når du kjøper en ka
lender eller en plakat du kan 
glede deg over - eller glede 
andre med - eller en bok som 
kan øke din innsikt i natur
vernsaker - betyr det også en 
verdifull støtte for forbundets 
arbeid. 

Studer våre egenannonser 
i dette nummeret av «Norsk 
Natur» - finn noe som passer 
for deg, og la oss få din be
stilling. 
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BRUSHANELEIK 

pA VARMYRA 

Farge1itografi av 
Vivian Zahl Olsen 

Opplag : 250 eks. (nummererte 
og signerte) 
Fonnat: 60 x 40 cm 
PRIS: kr. 300.-
Brushanen er en typisk våt
marksfugl : Den hekker over 
hele landet på våt gressmyr, 
særlig i fjelltrakter. Farger og 
mønstre i hannens prektige 
krave varierer fra individ til 
individ . Og som nesten alltid 
i dyrelivet har hunnen ingen 
fargemessige fortrinn. Brusha
nen overvintrer i mellom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som til Kapp
staden. 

NA KAN DU PYNTE DEG 
- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
helst med forbundets emblem. Klebemerker (stickers) selges 
i sett il 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk . i 
satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr. 10,-. 

MEDLEMSNALEN 
med Forbundets emblem i 

to utgaver - begge i for

mat 9 x 9 mm. 

I forgylt sølv kr. 20,

I nysølv kr. 10,


