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HEDMARK 


Styremøter 
i avkrokene 
- Toralf Metveit, formann i Hedmark 
Naturvern , du har et stort fylke å hanskes 
med. Hvordan har du tenkt å nå over 
Hedmarks mange tusen kvadratkilome
tre? 

Styret i Hedmark Naturvern har selv 
begynt å oppsøke distriktene. Vi vil legge 

styremøtene dit hvor vi tidligere har hatt 

liten kontakt og der det også er saker av 

interesse for naturvernet. Forrige styre

møte ble derfor lagt til Engerdal. Vi 

inviterte medlemmene her til å bli med 

oss på et møte vi hadde med formann

skapet i Engerdal vedrørende et stort 

hytteutbyggingsfelt i Engerdal østfjell. 


. Medlemmene troppet opp, og samtidig 


fikk vi endel nye medlemmer på dette 
tiltaket. 
- Dette kan jo gi grobunn for lokallag? 
- Ja, og det er akkurat det som er 
meningen. Vi tror at dette er en metode 
som ikke bare vil gi oss verdifull kontakt 
med distriktene, men også fremskynde 
lokallagsarbeidet i foreningen. Det er å 
håpe at dette tiltaket vil inspirere andre 
kretsforeninger til å gjøre noe liknende. 
- Hedmark Naturvern er også opptatt 
av energispørsmålene for tiden? 
- Det er ikke til å unngå når man 
opplever at et så verneverdig vassdrag 
som Orkla blir ofret på utbyggingsalteret 
med begrunnelse i at det er «kraftman
ge!». Vi har derfor arrangert, i samar
beid med Oppland Naturvern, et stort 
energiseminar på Trysil for tillitsmenn 
og medlemmer for å stå sterkere skolert 
til neste debatt med politikere og kraf
tutbyggere. Vår nestformann Karin Sme
by Scherven hadde en kjempejobb med 
seminaret som samlet rundt 30 deltake
re. Hun fikk med seg en rekke forelesere 
med stor kompetanse i disse spørsmåle
ne. Karl Georg Høyer orienterte om de 
siste energiprognosene som slår beina 

under en hver påstand om kraftkrise, 
Knut Bryn fra Norges Tekniske Høgsko
le redegjorde for de alternative energik il
dene som vind, sol og bølger, mens Karl 
Bryne i Naturvernforbundets energiu
tvalg tok for seg oljen som energiressurs. 
Ekstra gledelig var det at Naturvernfor
bundets formann Ragnhild Sundby, kun
ne komme og redegjøre for Naturvern
forbundets energipolitikk. Gode forele
sere var likeledes Torgeir Garmo som 
snakket om vassdragsutbygging og jour
nalist Vålberg fra Kongsvinger som be
lyste sammenhengen energi og samfunn. 

- Har dere nå fått grunnlag for egne 
meninger, og for å kunne gå videre i 
fylket med energispørsmålene? 
- Det har vi, og vi synes nå det er 
naturlig med en oppfølging på det politi
ske planet. Styret planlegger et debatt 
møte i Hedmark med sentrale politikere, 
kraftutbyggere og naturvernfolk. Energi
seminaret ga oss mye nytt å tygge på, og 
jeg tror det kan bli interessant med et 
debattmøte med politikere som neste 
skritt i vår vernestrategi, slutter Toralf 
Metveit fra vår forening i Hedmark. 
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ØSTFOLD 

Plan for 
Oslofjorden 
- Vi trenger folk som kan jobbe med 
naturvern og være med å stifte lokallag, 
sier Arild Adnem, formann i Landskap
svernet i Østfold til «Norsk Natur». Pla
nene er minst tre lokallag iår, men det er 
vondt å få medlemmene med seg. Til 
tross for dette er vi i siget, trøster han. 
Til neste år har vi ett lokallag på Kråke
røy, ett i indre Østfold og ett på Hvaler. 
Til deg som bor i Østfold: ta kontakt 
med Arild Adnem, adresse Spjærøy , Hva
ler dersom du ønsker å være aktiv i 
naturvernet. 

- Såvidt vi har forstått arbeider dere 
også med en plan for OslofJorden? 
- Ja, saken er den at vi i Landskapsver
net har arbeidet lenge med såkalte del
problemer. Folk ringer eller skriver og 
vil at vi skal ta opp enkeltsaker som 
marinautbygging, forsøpling av skjær
gården, vern av fugleområder, maling på 
svaberg av typen «her har Jens og Lisa 
vært», passbåtkjøring osv. Alt dette har 
noe med bruken av skjærgården å gjøre. 
Vi må prøve å sette alle disse sakene inn 
i en helhet og avdekke årsakssammen
henger. Derfor vil vi i Landskapsvernet 
lage denne planen for Oslofjorden. 

- Er ikke den viktigste årsaken til alle 
disse delproblemene det presset som blir 
utøvet på hele OslofJordområdet? 
- Selvsagt. Derfor må vi gjelUlom pla
narbeidet vise dette. Det er viktig å få til 
en plan som på den ene siden letter det 
akutte presset på Oslofjordens naturom
råder og på den annen side letter det 
langsiktige presset på Osloområdet som 
helhet. 

- Hvordan skal dere få til det? 
- Når det gjelder det akutte presset må 
vi forsøke å påvirke folk til å opptre mer 
hensynsfullt i skjærgården og vi må for
sere frem en arealplan som gir mulighe
ten for en viss kontroll med bruken av 
området. Det langsiktige presset er langt 
vanskeligere å styre, for vi kan jo ikke 
tvangsflytte folk tilbake til distriktene. 
Her er det derfor viktig at etableringslo
ven og andre lovverk som er utformet 
nettopp med tanke på å styre utviklin
gen i pressområdene brukes, slutter for
mannen i Landskapsvernet i Østfold. 

KRAFTBEHOV 
OG KRAFTPROGNOSER 

Debatten om kraftprognoser og energikrise har blusset kraftig opp igjen denne 
våren - ikke minst etter at Norges Naturvernforbund i et møte med 
Stortingets industrikomite la fram tidligere ikke offentliggjorte tall fra «Vatte
nutvalget» - en arbeidsgruppe for energibruk, prognoser og styringsmulighe
ter nedsatt av Finansdepartementet. 

Vatten-utvalget har utarbeidet flere prognosealternativer. Det høyeste av 
disse - 60 TWh til alminnelig forsyning i 1985 - forutsetter en nedgang i 
elektrisitetsprisen med 25 %og ingen spesielle sparetiltak. Det er dette alterna
tiv Regjeringen har valgt å følge. Andre alternativer som forutsetter visse 
sparetiltak og prisøkning på elektrisk kraft, gir som resultat at det fram til 
1990 vil være et overskudd av elektrisk energi her i landet - uten at det bygges 
utflere vassdrag enn det til i dag er gitt konsesjonfor. Et normalt vannår i 1990 
vil til og med gi et overskudd på omkring 9 milliarder kilowattimer! Dette 
svarer til mer enn 4 ganger den energimengden en full utgybbing av Veig og 
Dagali vil gi. 

Vi kan ikke her gå i detalj når det gjelder Vattenutvalgets rapport. Men det 
er grunn til å understreke at utvalgets fonnann, direktør Gunnar Vatten i 
Vassdragsvesenet, fremdeles er uvillig til å offentliggjøre rapporten. Videre bø~ 
man merke seg at Vassdragsvesenets generaldirektør, Sigmund Larsen, i 
uttalelser til pressen har karakterisert Naturvernforbundets slutninger på 
grunnlag av Vattenrapporten som «misforståelser» og «feiltolkninger» - uten 
på ett eneste punkt å påvise konkret hva forbundets eventuelle misforståelser 
består i. Dette har styrket vår tillit til at Vattenutvalgets rapport er et uhyre 
viktig dokument som bør bidra sterkt til å endre politikernes syn på 
energisituasjonen her i landet i årene fremover. 

Vattenrapporten forelå allerede i 1976. Om den da var blitt lagt fram for 
offentligheten, ville vi fått en langt mer realistisk energidebatt enn tilfellet har 
vært. Orkla-Grana vassdraget ville vært reddet, og Hardangervidda og Alta 
ville ikke vært i faresonen, for å nevne noen av de mest nærliggende 
konsekvensene. 

Vattenutvalgets rapport er ikke det eneste som har slått kaldt vann i blodet 
på de mest utbyggingsglade politikere og teknokrater denne våren. Et annet 
eksempel er de uttalelsene professor Tore Thonstad ved Sosialøkonomisk 
Institutt, Universitetet i Oslo, kom med i et fjernsynsprogram om kraftbruk og 
kraftsluk i april. Ban konkluderte her med at de nåværende prognosene er 
ubrukbare, og at en hver beslutning om ytterligere kraftutbygging nå er 
meningsløs. 

Etter dette må det være klart at Vassdragsvesenets prognoser nå står på 
vaklende føtter. En avklaring vil neppe komme før energimeldingen kommer 
neste år. Vi regner med at de sterke motforestillingene som nå foreligger, og 
som det sikkert vil komme flere av i tiden fremover, vil veie tungt når 
Stortinget i 1979 skal ta standpunkt til hvilken forbruksutvikling vi ønsker i 
Norge - og vende tommelen opp eller ned for norsk vassdragsnatur. 
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NATURVERN
. . 


OGSA UNDER VANN. 

Kystområder, både over og under vann, S!VDes i de vernepla legge fram et forslag til verneplan. Av økonomiske grunner 
nene som nå foreligger og som Miljøverndepartementet er i fikk arbeidet et begrenset omfang. Men takket være midler 
ferd med å gjennomføre (se bl.a. Norsk Natur nr. 1-1978). fra World Wildlife Fund i Norge er arbeidet nå tatt opp i full 
Allerede for seks år siden. nedsatte Naturvernforbundet et bredde. Denne orienteringen er skrevet av utvalgets sekretær 
utvaJg-som skulle finne fram til verneverdige kystområder og 



Naturvernarbeidet i Norge dreier seg i 
det alt vesentlige om terrestriske områ
der (landområder). Naturvernrådets 
«Landsplan for natur- og nasjonalpar-

I 	 ken> (1964) omfatter fire kategorier av 
vern: l) Nasjonalparker, 2) Reservater, 
3) Enkeltobjekter og 4) Artsfredninger. 
Nasjonalparkene SOlTI" er etablert i hen
hold til Lov om naturvern (1970) omfat
ter 16 områder på tilsammen 6500 km2 i 
forskjellige deler av landet. Ingen av de 
etablerte nasjonalparkene på det norske 
fastlandet gjelder imidlertid kystområ
der, og marine biotoper er heller ikke 
omtalt spesielt i «Alminnelige bestem
melser for nasjonalparker» (1967). Sene
re er der etablert nasjonalparker og re
servater som også omfatter kystområder 
(Svalbard), og på Sørlandet er det fore
slått opprettet to skjærgårdsparker. 

Riktignok er enkelte områder på ky
sten fredet, men dette gjelder noen få, 
mindre reservater eller rene artsfrednin
ger, spesielt av sjøfugl, eller også egg- og 
dunvær som er fredlyste i hekkeperio
den. Men ikke i noe tilfelle omfatter 
fredningen marine biotoper utenom 
strendene. I de tilfellene hvor en marin 
biotopfredning har vært forsøkt har 
gjennomføringen strandet på næringsin
teresser som tang- og tareskjæring og 
frykt for hva fredningen ville ha å si for 
fisket. 

Kystområdene er til en viss grad be
skyttet gjennom Lov om naturvern 
(1970), Strandloven (1965), Lov om vern 
mot oljeskader (1970) og Lov om vern 
mot vannforurensning (1970). Dette er 
likevel ikke nok til å nå den målsetting 
som kommer til uttrykk i Norges Natur
vernforbunds arbeidsprogram hvor det 
bl.a. heter at «Særegne naturområder i 
alle landsdeler må sikres som nasjonal
parker og reservater uavhengig av eien
domsforholdet». Det er derfor naturlig 

I at kysten kommer sterkere inn i det 
fremtidige naturvernarbeidet. 

Den alminnelige forurensning av det 
marine miljø, den økende utbygging og 
trafikk langs kysten og utviklingen i 

; oljeindustrien i sin særdeleshet, har ført 

til at kystområdene mange steder har 

kommet i et helt annet lys enn for bare 

få år siden. Utnytting av potensielle og 

allerede beskreftede olje- og mineralfore

komster langs kysten og på havbunnen 

vil kunne medføre industriell aktivitet 


. nær sagt hvor som helst på kysten, med 

den belastning for det marine økosystem 

dette vil medføre. Tallrike eksempler fra 


øverst: Fra en norsk tareskog. Foto: Per Svendsen 
Nederst: Fra et korallområde ved Bahamas. Foto: Tor J. Samuelsen 

mange land viser tildels meget omfatten
de miljøskader på marine biotoper, både 
hva bunnforhold, dyre- og planteliv an
går. Her kan det pekes på hvor sårbare 
mange av våre grunne poller og terskel
fjorder er. 

Også Norges Dykkerforbunds brosjy
re: Naturvern, også under vann?, viser at 
stadig flere brukere av det marine miljø, 
fiskere, sportsdykkere og i tillegg bade

folket begynner å reagere på den tilta
gende forsøpling av det marine miljø. 
Man begynner å innse at også havet har 
en begrenset utbredelse. Det er derfor på 
tide å gå inn for et mer aktivt miljøver
narbeid på den marine sektor og få 
sikret et representativt utvalg av kystom
råder og biotoper. Det skal her under
strekes at i forbindelse med arbeidet med 
våtmarksområdene er der registrert en
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delområder som også rent marinbiolo
gisk synes å være interessante, men det 
marinbiologiske moment er ikke vurdert 
og fredningsforslagene tar ikke i noe 
tilfelle hensyn til de marine interesser 
enn si marine biotoper. Det er mulig at 
de marinbiologisk interesser i et område, 
f.eks. et sjøfuglreservat kan ivaretas også 
uten at de er spesiellt nevnt i frednings
bestemmelsene. Jeg tenker her på at en
del av disse områdene, ofte øyområder 
er belagt med ferdselsforbud og også 
buffersoner. Men som holdningskapen
de moment er det svært viktig at de tas 
med. Sjøområdene er jo, eller bør være 
underlagt de samme etiske og kvalitative 
krav som landområdene. 

Vern av havbunnsområder er en for
holdsvis ny tanke. Den første rene un
dervannspark i verden ble opprettet i 
Florida der Amerikas eneste kontinenta
le korallrev, Key Largo Reef ble fredet i 
1960. Omfattende rovdrift på koraller og 
skjell av dykkere og fiskere truet revets 
eksistens. Senere er det etablert under
vannsparker i relativt mange land, 
hovedsakelig for å verne korallområder 
som er sentvoksende og svært utsatt for 
miljøforringelse. Det kan nevnes at det 
er fremmet forslag om å frede hele Great 
Barrier Reef utenfor østkysten av Au
stralia. Oljeboring på selve revet ble 
stoppet gjennom en folkeaksjon for 
noen få år siden. Også i Norge er korall
rev blitt ødelagt både på grunn av hård
hendt og unødvendig innsamling og på 
grunn av miljøforringeIser. Andre rev i 
Norge er i fare for å bli utryddet på 
grunn av endel sportsdykkeres interesse 
for kaminpynt. 

I den senere tid har man også begynt 
å inkludere også andre, mindre iøynefal
lende marine biotoper i undervannspar
kene, her kan nevnes parkene i Canada 
og i Storbritannia. 

I 1970 ble det fra noen marinbiologer 
i Bergen sendt 'en henvendelse til Norges 
Naturvernforbund om ønskeligheten av 
å opprette undervannsparker i Norge. 
Forbundet stilte seg positivt og opplyste 
at spørsmålet allerede hadde vært dIsku
tert med naturverninspektøren. Norges 
Naturvernforbund foreslo at det skulle 
nedsettes et eget utvalg til å ta seg av 
denne saken. Våren 1972 ble følgende 
utvalg oppnevnt: Cand.real Tor 1. Sam
uelsen, Akvariet i Bergen, Amanuensis 
Per Svendsen, Universitetet i Bergen 
(formann), Professor Dr. philos Kristian 
Fr. Wiborg, Havforskningsinstituttet i 

Bergen og Førstekonservator Dr. philos 
Johan Fr. Willgohs, Universitetet i Ber
gen. Norges Naturvernforbund ønsker 
at utvalget skal legge frem en landsplan 
for verneverdige marine biotoper. Det er 
meningen at biotopene skal omfatte bå
de land- og marine områder for å oppnå 
en fullstendig biotopfredning der dette er 
ønskelig. Det skal utarbeides retningslin
jer for områdene og utvalget kan iverk
sette undersøkelse og befaringer i de 
aktuelle områdene. 

Våren 1972 ble det av Miljøvernde
partementet oppnevnt en konsulent
gruppe som skal utarbeide en landsplan 
forverneverdige naturtyper/forekomster. 
Konsulentgruppen består av fagfolk fra 
feltene geologi, botatnikk, ferskvannsø
kologi og tenestrisk zooøkologi. De ma
rine interesser er således ikke represen
tert i gruppen. I håp om å rette opp 
denne skjevheten i sammensettingen har 
utvalget etablert kontakt og samarbeid 
med konsulentgruppen. 

Fremdriftsplanene for utvalgets arbeid 
er: 

l. Forberedende arbeid og planleg
gmg. 

2. Registreringsvirksomhet. 
3. Grupperinger, utarbeidelse av krite

rier, prioritering og motivering for 
bevaring av det enkelte område eller 
forekomst. 

4. Forslag til vernebestemmelser. 
Angående registreringsvirksomheten 

vil det være normalt at feltinventeringer 
skjer ved hver naturtype/forekomst. 
Men på grunn av de store geografiske 
avstandene, kostnadene, tidsspørsmålet 
samt et krav om lokalkjennskap som må 
settes, er det nødvendig å trekke inn flere 
instanser i arbeidet, f.eks. NIVA, Uni
versiteter, Høyskoler, lokale naturvern
foreninger o.a. Ofte er det nødvendig å 
følge utviklingen i et område gjennom 
lengre tid. Dette og det faktum at utval
get ikke kan ta på seg rene inventerings
oppdrag gjør det nødvendig å «låne» 
data fra institutter og institusjoner. 
Gjennom samarbeidet med lokale fore
ninger o.l. vil man få inntrykk av hva 
almenheten anser for verneverdig, og 
dette bør tillegges stor betydning, selv 
om naturvitenskapelige kriterier må væ
re det primære. 

Det er altså av stor viktighet og fak
tisk av avgjørende betydning for utval
gets arbeid å få hjelp av lokalkjente 
institusjoner. organisasjoner og enkelt

personer. Her kommer Norges Dykker
forbund og dets medlemmer naturlig 
mn. 

Angående forslag til vernebestemmel
ser vil utvalget presisere at det er menin
gen at eventuelle undervannsparker skal 
brukes, men ikke forbrukes. Generelt 
kan sies at aktiviteter som medfører va
rige forandringer i biotopen, sprengning, 
dumping av eller uttak av masse ikke vil 
bli tillatt, mens vanlig fiske med snøre, 
garn, ruse og teine fortsatt vil være til
latt. Det vil også bli forbudt å drive 
innsamling eller fangst av planter og dyr 
ved dykking; vitenskapelig innsamling 
vil dog bli tillatt. 

Formålet med alt vernearbeid, både 
terrestrisk og marint kan sies å være 
tosidig. For det første er der et rent 
kvantitativt formål, nemlig å sikre mest 
mulig urørte, rike og særpregede deler av 
landets natur ut fra sosiale, vitenskapeli
ge, pedagogiske og estetiske hensyn. For 
det andre et rent kvalitativt formål, å 
hindre den økende miljøforringelsen som 
skjer i forbindelse med forurensning, 
ferdsel og forbruk av naturressursene. 

Hvilke områder kan så sies å være 
verneverdige? For oversiktens skyld skal 
vi se på noen punkter. 

l. Referanseområder. 
a. 	 Typeområder. 
b. 	 Ekstremer. 
c. biotoper som nasjonalt/inter
nasjonalt er i ferd med å forsvinne. 

2. 	 Forskningsområder, herunder også 
ekskursj onsområder. 

3. Dokumentasjonsområder. 
4. Rekreasjonsområder. 

Inndelingen bør ta sikte på å omfatte 
alle biotoptyper, det er viktig å presisere 
at klassifikasjonen ikke tar sikte på vern 
av enkelte arter eller forekomster, men 
på vern av ulike typer av biotoper, helst 
litt større områder. 

Utvalget har foretatt befaringer endel 
steder langs kysten og har sendt inn 
forslag til Miljøverndepartementet om to 
konkrete områder som bør vernes. Det 
gjelder Vistenfjorden i Nordland og Lin
dåspollen i Hordaland. Utvalget har 
dessuten liggende endel forslag på verne
verdige områder som det gjenstår å fore
ta befaring i. 

Utvalget vil, med forbehold om be
vilgning av nødvendige midler, ved hjelp 
av to dykkerutdannede marinbiologer 
foreta befaringer/inventeringer på endel 
lokaliteter i Nord-Norge til sommeren. 
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FEIGUMFOSSEN 
VERNET OG TRUET! 

Feigumfossen i Sogn. Lito
grafi fra samlingen II Norske 
Prospekter» utgitt på Tøns

AV LEIF HARALD REBNI berg forlag, 1847 

Feigumvassdraget, som fossen er en del 
av, er i det siste kommet i fokus fordi 
Årdal og Sunndal Verk har sagt seg 
interessert i en utbygging samtidig som 
vassdraget er blant dem som er midler
tidig vernet for 10 år. Denne perioden 
lakker nå mot slutten . Det kan i den 
sammenheng være interessant å se hvil
ket syn kommunen, i dette tilfelle 
Luster kommune, i 1971 hadde på en 
eventuell utbygging av vassdraget : 

Feigumvassdraget er Lite , men med den 
vakre, Landskjende Feigum/ossen, som er 
ein av deifåfossar som ein kan køyra bil 
heilt Fal11 til, og som ein kan skåda Få 
begge sider av Lusterfjorden frå bilvind
auga! Den ligg eLles i eit mykje kjent 
turiststrok . Separat utbygd tyder den 
også svært lite som kraftkjelde. Ein 
mener di/or at dette vassdraget bør 
Fedast. (Utskriftavmøtebokfor Luster 
heradstyre i møte 29.10.1971.) 

Om kommunens folkevalgte er av 
samme mening som i 197 I, forblir vass
draget urørt. Og at fossen i seg selv er 
verneverdig er klart når en vet at av 
Norges 30 fosser med over 400 meter 
fallhøyde, er bare 3 varig vernet mens 

22 er tatt. De resterende er vernet i 10 
år, deriblant Feigumfossen. (Statistisk 
årbok har Feigumfossen på 4. plass 
over Norges fosser med størst tilnær
met fritt fall.) 

Det er også naturlig at Luster kom
mune går inn for fredning, for vann
kraftsressurser fins det mer av i kom
munen. Luster har allerede avgitt et av 
landets største prosjekter, Fortun I og 
Il, som kom i drift i begynnelsen av 
60-åra. Dette eies av og leverer kraft til 
Årdal og Sunndal verk i Øvre Årdal. 
Nedslagsfeltet til kraftanlegget er den 
vestlige delen av Jotunheimen. I disse 
dager er det anleggsdrift i området der 
det meste legges ned i en oppsamlings
tunell som skal fange opp de øvre deler 
av Fardalsvassdraget som renner ned i 
Øvre Årdal, og føre dette over til Ber
dalen og vid re ned til Fortun. 

Videre er det hektisk aktivitet med 
utbygging av Leirdølavassdraget og al
vorlig diskusjon om kommunen skal gi 
sin tilslutning til videre utbygging av 
Breheimen, noe som i høyeste grad an
går Luster. 

Feigedalen ovenfor Feigumfossen er 
også litt aven perle med lett adkomst 
fra bilveien Skjolden - Sørheia. På opp

stigningen passerer en den nedlagte går
den Bergheim (369 m.o.h.) med nydelig 
utsikt over Lusterfjorden med Joste
dalsbreen som bakgrunnskulisse. Vi
dere oppover passerer man en nedlagt 
vårstøi før en kommer til Feigedalsvat
net (934 m.o.h .) med nok en forlatt 
stølsgrend. Nå er man midt inne i et 
fjellområde hvor man kan gå i flere 
dager uten å treffe folk. Området ligger 
mellom Lusterfjorden og Årdalsfjor
den og avgrenses naturlig i nord-øs.! av 
fjellveien Turtagrø - Årdal. Utstrek
ningen er bortimot 600 km 2 og gjen
nomsnittelig høyde over havet ligger på 
ca. 1000 m.O.h. Letteste adkomst er 
fjellveien, men dalfører som Krok
dalen, Seimsdalen , Offerdalen og Far
dalen er naturlige innfallsporter. Kart
bladet 1417 i Lusterfjorden dekker stør
steparten. Den Norske Turistforening 
har ikke «oppdaget» denne vestlige ut
stikker av Jotunheimen og en er derfor 
henvist til å ta huset med seg på ryggen. 
Det er mange fiskevann innenfor par
tiet, med variabel fiskebestand. 

Dette urørte fjellområdet er nå truet. 
10 års vernet av Feigumvassdraget 
løper snart ut, og kraftutbyggerne eter 
seg inn i området fra nordøst . ~ 
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Akvarell av Sissel Gjersum. 

SAMEN OG TIDEN 

AV JOHN GUSTAVSEN 

«De hadde alltid så god tid. De målte 
veien i antall kaffekok. De så uforstående 
på folk som hadde det travelt. De ble 
ansett/or å være dovne av de norske. Men 
de fikk likevel gjort det som var nødven
dig for å holde ul.. » 

Slik vil jeg innlede dette vesle kapitlet 
om samenes forhold til det siviliserte 

mennesker kaller for tid. Jeg skal her 
forsøke å peke på samenes tidsoppfat
ning. Jeg blir da nødt til å komme inn på 
ulike måter å oppfatte, ikke bare tiden, 
men sjølveste livet på. Den samiske kul
turen er vidt forskjellig fra den norske på 
dette punkt. 

Nylig besøkte jeg et eldre ektepar inne 
på Finnmarksvidda. De stod tidlig opp, 
men la seg ikke så tidlig som jeg hadde 

trodd. De la seg ikke før det var mørkt. I 
alle år har mennesker som har levd i nær 
kontakt med naturen, visst å orientere 
seg etter den. Derfor sov man når det 
var mørkt. Når dagslyset stod på, holdt 
man seg våken. Derfor sov man lenger 
om vinteren, og lite om sommeren. Da 
la man sitt hode ned på en stein når man 
ble trøtt, særlig hvis man var ute i natu
ren, på reinvakt eller jakttur eller fiske
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fangst. Det gjaldt å følge rytmen i natu
ren. Klokke fans ikke. 

En av mine sambygdinger kan si: 
«Hvis du har det så travelt, hvorfor kom 
du ikke i går?» Hva betyr dette? 

Samene kan også ha det travelt. By
mennesker i Norge eller i Amerika har 
det forferdelig travelt. Kontortid, togta
beller, fjernsynssendinger bestemmer fol
kets liv. Det siviliserte mennesket lar seg 
dirigere utenfra. 

Samene kan også ha det travelt. 
Fjordsamene hadde det travelt med å 
komme ut på fiske når sesongen var god 
og været lyst. Når vinteren kom, trakk 
de båten langt inn på land, dyna over 
hodet og sov godt ut etter en slitsom 
juksesesong på fjorden . 

Når flyttesamene kommer til kysten 
på vårflyttinga er de inne i en travel 
periode. Man har det travelt fordi man 
har det travelt. Flyttinga krever konsen
trasjon og innsats. Særlig har reindriftsa
mene det travelt i det øyeblikket reinf
lokken skal svømme over sundet. I det 
øyeblikket strømmen over Magerøysun
det er minst - i strømskiftet - kan det 
være lurt å svømme reinen over. Da 
eksploderer aktiviteten. Når så reinen er 
på plass, har samene det ikke travelt 
lenger. 

I en kultur som føyer seg etter kontor
tid , bussmter osv. har folk det travelt 
bestandig. «Vi har ikke tid til noe», er et 
vanlig utsagn blant slike mennesker. De 
får det travelt fordi de ikke har herre
dømme over tilværelsen. Tilværelsen har 
herredømme over dem. Derfor blir ferie
ne ofte mer masete og travle enn jobben. 
I ferien skal man ha tid til å gjøre alt 
fordi man ellers ikke har hatt tid til å 
gjøre det man har hatt lyst til. Det 
siviliserte mennesket finner aldri ro. Bare 
de mest priviligerte blant dem gjør det. 

Som barn fikk jeg høre at samer var 
dovne og aldri kunne passe kJokka. Go
de nordmenn fortalte at de hadde sett 
samer som kunne sitte i timevis på en 
stein og glane utover fjellet. Nedenunder 
gikk reinflokkene og beitet. Så kokte de 
kaffe og joika mot himmelen. Nordman
nen halset over fjellet for å komme på 
fisketur. Nå hadde han/hun noen timer 
til rådighet, for deres klokkekultur be
stemte over dem. 

Jeg lærte også at samene kom for seint 
til møter. Men folk som vet at en person 
finnes der og der og gjerne vil treffe en, 
regner med at personen da er å treffe . 
«En dag kommer jeg». Klassisk er en 

historie om en reineier som hadde en 
avtale med en statsråd. Han skulle inn i 
regjeringsmaskinen kanskje den 6. klok
ka 10.00. Samen hadde oppfatta at det 
nå var engang utpå dagen. En dag sene
re kom han først fram til regjeringsbyg
ningen, på formiddagen. Da stima han 
rett inn på statsrådens kontor, til alle 
stressete kontoristers forskrekkelse. 

En venn av meg som har vært flyttsa
me, var en gang på gjennomreise l 

hovedstaden. Han hadde mange venner 
og bekjente å besøke, og nye og hyggeli
ge mennesker traff han underveis. Gjen
nomreisen varte et sted mellom 6 og 7 
måneder, sjøl huska han at det hadde 
vært vår da han kom og høst da han 
dro. Han rakk akkurat nordover til 
høstflyttinga. 

Samenes oppfatning av universet er 
nært forbundet med tid- og romopplevel
sen. Egentlig flytter vi på oss hele tiden, 
for jorden står da ikke stille et øyeblikk. 
I gamle samiske tekster finner man for
klaringer på oppfatningen av universet. 

Når vi reiser på samisk vis, regner vi 
med at vi legger bak oss en viss avstand. 
Men en mil er ikke bare en mil eller 
10000 meter. En mil er kanskje så strev
som eller trivelig at den krever ett eller to 
kaffekok. Så regner vi avstanden ut i 
antall kaffekok. Et døgn er ikke et døgn. 
Et døgn er det som døgnet rommer. Et 
døgn kan romme fire lakser tatt på flue. 
For skribenten kan det romme en avis
artikkel. 

En mil er også den krafta den krever. 
Mila kan være tung/lett. Natten kan 
være lang som et år. Det er ikke klokken 
som måler tiden, det er du for du har 
tiden i deg og du kontrollerer den. 

Et døgn er kanskje en vakker van
dring over vidda. Men døgnet kan også 
være en strabasiøs tur på havet i kampen 
for livets opphold. Tiden er det vi legger 
i den, og det er konkrete erfaringer, 
harde rotak eller kyss på kinnet. ... 

I samisk fins ikke den mil som er 
10000 meter. I samisk fins den mil som 
du måler med dine føtter. En mil kan 
være som en dans over vindvilt mose
land eller som et slikt gjennom tung 
djupsnø. Den kan gå fort over, men 
også fortone seg som et mareritt. Poen
get er om vi kommer fram eller ikke. Og 
hvis tåke kommer sigende innover sam
en, får han slett ikke panikk, men legger 
seg kanskje ned med hodet på en stein. 

Når det siviliserte mennesket korruner 
kjørende mot grønt lys som skifter over 

til gult, vet det at snart er det rødt. Så 
girer det på for å komme over, selv om 
det skjer med fare for livet. 

Tiden er noe man tilbakelegger enten 
man vil eller ikke. Men hva vil du legge i 
den? Hvorfor har du det så travelt? Hva 
skal du gjøre med det sekundet du spar
te? Slik kan samen spørre. Slik må vi 
spørre. Slik må vi spørre dem som har 
det så travelt med å legge under seg' 
jorden. Ta opp fisken. Pumpe ut oljen. 

I Arizonas ørken lever slektninger av 
samene. Hapi-indianernes kultur har 
mye til felles med samenes. For en hapi 
er det utenkelig at noe kan foregå samti
dig på tvers av avstand. Samtidighet er 
det sam.me som samme sted. Vi spiser 
maten sammen. Øyeblikket er det vi 
retter oss etter, der vi treffer et valg. 
Valgene er steder i tiden. 

Samene oppfatter livet som et innhold 
med visse valg. Vi lever i tid, vi lever i 
rom. Det fins mennesker som ikke deler 
livet inn i en skala: fortid - samtid 
framtid. Det fins mennesker som ikke 
engang bøyer verbene etter det som 
skjedde, skjer eller skal skje, bare etter 
handlingenes varighet, om de går raskt, 
langsomt eller gjentar seg. Det fins men
nesker som orienterer seg gjennom livet 
på andre måter enn de siviliserte menne
skene i industrilandene. 

Vi snakker ikke om ung og gammel. 
Vi snakker mer om hva vi har gjort. Å 
skille mennesker fordi de er unge eller 
gamle er en forbrytelse mot livet. Sam
men skal vi gjøre noe ut av det. Noen 
blir aldri gamle selv om de blir 100 år. 
Andre blir fort gamle. Men vi er menne
sker sammen. 

Alt tar sin tid - å føde og å dø. Det 
tar tid å plante, å rykke opp, å drepe og 
å lege. 

Vi rekker likevel ikke overalt, men 
gjennom mangt kan vi gå. Samene går 
etter lyset, dags- eller nattlyset. Samene 
ser på lyset i øst og konstaterer at dagen 
er ung. Lyset gir oss varsel om at nå kan 
vi gjøre noe konkret i naturen. 

Mennesket går opp i naturen, naturen 
går opp i universet. Mennesket er en 
organisk helhet, men da mennsket fikk 
teknikken seiret det over avstanden. Li
vet fikk dermed en ny dimensjon. 

Dagene går om du springer av sted 
eller slentrer langs stiene. Et fri tt menne
ske lar seg ikke legge under av klokkenes 
terror. Et fritt menneske vet at livet er de 
mange muligheter. Den som alltid har 
det travelt, rekker ingenting. ~ 
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NATURVERN 

i Storbritannia 

med paralleller 

til Norge 

A V SIGMUND HUSE 

Uansett definisjon av naturvern begrepet, 
forblir det en sentral oppgave å bevare 
mangfoldet av naturtyper og arter. 
Grunnene for denne del av naturvernar
beidet er faktisk blitt flere og viktigere i 
nyeste tid - både som følge av økt press 
på naturen og økt erkjennelse og kunn
skap. En kan bare stikkordmessig nevne 
to vitenskapelige formål: å opprettholde 
den genetiske variasjon som den ville 
fauna og flora representerer og å bevare 
intakte naturtyper som referanseområ
der (bl.a. for å kunne måle de endringer 
vår virksomhet påfører naturmiljøet for 
øvrig). 

To bokutgivelser i Storbritannia i 
J977 er av stor generelJ interesse for 
denne siden av naturvernarbeidet og det 
vi kan kalle naturvernforskning - hva 
som bør vernes og hvordan. Det gjelder 
storverket «A Nature Conservation Re
view» i 2 bind (tiis. 721 s. i stort format!) 
som gir en samlet oversikt over «nøkke
lområder» (key sites) som må vernes 
dersom en skal beholde et representativt 
utvalg av landets naturtyper med tilhø
rende arter, og boken «Scientific Aspects 
of Nature Conservation in Great Bri
tain» som gjengir innlegg fra en forsker
konferanse om de vitenskapelige argu
ment for naturvern i sin alminnelighet 
og for naturreservat i særdeleshet. 

Begge publikasjoner behandler spørs
mål av direkte aktualitet for det pågåen
de arbeid med en landsplan for vernever
dige naturområder og -forekomster i 
Norge, med nære praktiske paralleller. 
Ikke minst har bøkene interesse for na
turvernet som faglig disiplin ved sin sy
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stematiske behandling av grunnlaget for 
naturvernarbeidet. 

I Storbritannia fikk målsettingen for 
et landsomfattende reservatsystem en ut
merket utforming kort etter den 2. ver
denskrig og ble fulgt opp av institusjo
nen Nature Conservancy. I tillegg til 150 
naturreservat som ble formelt opprettet, 
ble etterhvert ca. 3500 områder erklært 
som «Sites of special scientific interest» 
(områder av særlig naturvitenskapelig 
i n teresse). 

I forbindelse med dette programmet 
ble omfattende kompletterende registre
ringer utført i 1965- 67. Områdenes ver
neverdi ble gradert etter en 4-delt skala: 
Verneklasse l omfatter områder som det 
ble ansett ytterst presserende å bevare 
dersom den biologiske naturvariasjon i 
Storbritannia skulle være representert. 
En del av disse hadde allerede status 
som «nasjonale naturreservat». Lokalite
tene i klasse 2 ble også vurdert å ha 
nasjonal verneverdi. Til sammen omfat
tet de to høyeste verneklassene 735 om
råder med ialt 874 ha (2 % av arealet). 
Det er disse 735 områdene av høy nasjo
nal viktighet som er benevnt «key sites» 
og som hvert enkelt er utførlig beskre
vet i bind 2 av «A Nature Conservation 
Review». 

Bind l av verket omhandler grunnla
get for utvalget av nøkkelområder 
inndeling i natur typer, kriterier for ver
neverdi, prinsipper for gradering i verne
klasser og prioritering, metodikk m.v. 

Når en står overfor den oppgave å 
planlegge et slikt nett av typeområder 
som til sammen skal gi et representativt 

bilde av variasjonsbredden i landets na
tur, er det et nødvendig utgangspunkt å 
ha en oversikt over hvilke naturtyper 
(ideelt sett økosystem) som forekommer 
Identifikasjon av naturtypene må derfor 
bli det første trinn i et systematisk opp
legg. I Storbritannia - som også kort 
tid senere i Norge - kom en til at 
vegetasjonen ga det beste grunnlag for 
en økologisk inndeling. Plantelivet på et 
sted er i seg selv en resultant av alle 
lokale økologiske faktorer og bestemmer 
i stor grad også det dyreliv som kan 
forekomme. Vegetasjonen lar seg dess
uten greit registrere i praksis. I et land 
som i så lang tid har vært gjenstand for 
en så intensiv utnytting er det lite tilbake 
av upåvirkede vegetasjonstyper - i Eng
land er det tvilsomt om det overhode 
finnes f.eks. helt naturlige skogbestand. 
Listen av områder omfatter derfor også 
såkalte «semi-naturlige» typer, definert 
som vegetasjonssamfunn der de arter 
som kjennetegner de naturlige samfunn 
(<<konstanten> og «dominanter» ennå er 
representert. Typene og områdebeskri
veisene er gruppert innen hovedtypene 
av økosystem (<<formasjoner») - kyst, 
skoger, myrer, grasmark/heder (særskilt 
for lavland og høyland) samt ferskvann 
for hver av de geografiske områder lan
det naturlig kan inndeles i. 

Da et utvidet, systematisk registre
ringsarbeid for verneverdige naturområ
der og -forekomster i Norge ble organi
sert i 1972, startet en med å lage et 
utkast til en biogeografisk regioninnde
ling som struktur i programmet. Med 
den målsetting at alle forekommende 



naturtyper skulle være representert i sy
stemet av verneområder, måtte i det 
minste ett karakteristisk større område 
for hver region (<<typeområde») inngå, 
stort nok til å gi et helhetsbilde av den 
lokalt betingede variasjon. (Dette til for
skjell fra «spesialområdene» som tar for 
seg f.eks. myrer, edellauvskog, fuglebio
toper m. v. separat og som kommer i 
tillegg.) Det er således mange likhet
spunkter, men også visse forskjeller i det 

Til venstre: Fuglejjellel Isle of May, Fifeshire, 
naturreservat gradert i verneklasse l. 
Under: Rannoch Moor , Argyll, Skottland. 
Stubbe/ag av tidligere furubestand kommet ti! 
syne ved nedbrytning av «leppemyn). Fotos: 
D. Ra/eliffe, Nature Conservancy Council 

norske og britiske registreringsopplegg. 
Det norske opplegg med regioninndelin
gen er senere blitt videreutviklet på nor
disk nivå og har nylig resultert i en 
publikasjon i NU-serien - «Naturgeo
grafisk regioniill1deling av Norden» 
og videreføres nå også i Europa-rådets 
regi for medlemslandene. 

Også ved de norske (og andre nordi
ske lands) registreringer er anvendt en 
lignende skala for verneverdi. Områder 
klassifisert som «verneverdige i nasjonal 
målestokk» og som blir foreslått vernet 
etter naturvernloven, tilsvarer de britiske 
«nøkkelområder». En ulikhet her er at 
listingen som «key site» ikke sier noe om 
hvordan området eventuelt bør vernes og 
heller ikke innebærer noen forpliktelse 
for myndigheter eller eiere til å verne 
området. Listen blir derved i første om-

gang mest en dokumentasjon og kartfe
sting av hva en ut fra en vitenskapelig 
vurdering anser det mest nødvendig å 
verne, med en særlig apell til ansvarlige 
planleggere, arealforvaltere og politikere. 
Selvsagt vil det også bli arbeidet fra 
naturvernmyndighetenes side for å gi 
områdene en fonnell vernestatus. 

Interessant er også den fyldige frem
stillingen av ktiterier for verneverdi i 
første bind og som er nær sammenfallen
de med dem en har kommet fram til hos 
oss: diversitet (mangfold), naturlig til
stand (uberørthet), sjeldenhet, sårbarhet, 
typiskhet, lokaliteter for klassisk,e natur
historiske studier, dessuten forekomste
nes utstrekning (av betydning for å få en 
«levedyktig» enhet) . Ut fra forholdene 
har en også trukket inn kriteriet «poten
siell verdi», dvs. lokaliteter som i dag er 
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betydelig redusert ved inngrep, men som 
tidligere var kjent for naturkvaliteter en 
anser det mulig å restaurere på sikt. 

Selv om det i hovedsak er det botani
ske element som har vært lagt til gnmn 
for utvalget av nøkkelområder, er fau
naen også tillagt vekt - f.eks. finnes en 
ikke liten del av bestanden for mange av 
de sjeldneste dyreartene innen område
ne. Særlig vekt er lagt på fuglelivet som 
britene har en tradisjonelt sterk interesse 
for. Mer uventet er etter norske forhold 
at en dyregruppe som sommerfugler ran
gerer høyt. For virvelløse dyr har en 
ellers, i likhet med vårt landsplanar
beide, i første omgang måtte satse på 
den antagelse at en ved å bevare varia
sjonen av naturtyper (biotyper) også har 
en viss sannsynlighet for å bevare artene. 

Den andre boken gjelder som nevnt i 
innledningen, en diskusjon av forholdet 
mellom vitenskap og naturvern og ble 
arrangert i juni 1976 av institusjonene 
Royal Society, Nature Conservancy 
Council og Institute of Terrestrial Eco
logy med deltakelse av ledende økologer. 
Tradisjonelt har naturvitenskapsmenn 
spilt en særlig fremtredende rolle i natur
vernarbeidet i Storbritannia, noe som 
kom til uttrykk ved etableringen av Na
ture Conservancy i 1949 som kombinert 
institusjon for naturvern og økologisk 
forskning/rådgivning i naturressurs
spørsmål med særlig ansvar for forvalt
ning av naturreservatene. Like fullt har 
det også der vært mangler i forståelsen 
på forskerhold for naturvernets verdi for 
vitenskapen. Det kom f.eks. under di
skusjonen til uttrykk et standpunkt at 
vitenskapens oppgave alene er å beskrive 
og måle tingene som de er - en måtte 
ikke blande inn holdninger eller verne
vurderinger - noe en i tilfelle gjorde i 
egenskap av naturvernere, ikke som vi
tenskapsmenn. Dette syn ble sterkt imø
tegått av andre som mente at nettopp 
økologene hadde særlige fomtsetninger 
for å foreta verdivurderinger i ressursfor
valtningen, videre ble fremholdt det vik
tige forhold at f.eks. egenskapene hos 
ulike arter fullt ut bare kunne bevares og 
studeres i deres naturlige økosystem, noe 
som i stigende grad bare blir muliggjort i 
naturvernede områder. 

Alle tre nevnte publikasjoner må sies å 
ha stor verdi for naturvernet som fag
område. De underbygger at faget natur
vern består av viten om naturen, ressurs
forvaltning, lovverk og verdivurderinger. 
Uten det siste blir det intet naturvern. 
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ENERGIFORSKNINGEN 
VED EN SKILLEVEI 

«NORSK NATUR» 

INTERVJUER 
HANS SKOlE 

ved Norges Almenvitenskapelige 
Forskningsråds utredningsinstitutt 



Hva slags energiforskning drives i Norge i 
dag, Hans Skoie? 
Når det gjelder produksjon og leveranser 
av energi, har norsk forskning særlig 
vært knyttet til vannkraften . Tidlig etter 
krigen fikk vi en omfattende kjerne
kraftsforskning ved etableringen av Insti
tutt for Atomenergi på Kjeller. Denne 
innsatsen er riktignok redusert atski llig i 
de senere år, relativt sett. Etter hvert har 
vi også fått en del forskning i tilknytning 
til oljefunnene i Nordsjøen. 

Utforskning av «alternative energifor
mer» mangler i denne oversikten? 
Slik forskning er først kommet i gang i 
det aller siste. Studiene av mulighetene 
for energiproduksjon ved bølgekraftverk 
er kanskje mest aktuelle for vårt ved
kommende foreløpig. Dette arbeidet dri
ves ved NTH og Sentralinstituttet for 
Industriell Forskning. Vi kom svært sent 
i gang i Norge med utforskningen av al
ternative energiformer, men det er 
skjedd en gledelig utvikling i løpet av det 
siste året, i opinionen generelt - og i 
enkelte forskerkretser. 

Det forsknings- og utviklingsarbeid De nå 
har nevnt, gjelder de enkelte energiformer. 
Men det er vel også naturlig å snakke om 
energiforskning i en videre sammenheng? 
Ja, avgjort. Jeg ser det som en meget 
viktig oppgave å bygge opp ekspertise 
for studier av helheten i energileveranse
ne, og særlig deres koblinger med ressur
ser, økonomi, miljø og samfunnsorgani
sasjon generelt. Vi trenger en samlet 
vurdering av fordeler og ulemper ved de 
enkelte energiformer. Hvilke tekniske lø
sninger som velges, er uhyre viktig for 
utformingen av ethvert samfunn. 
De har tidligere i pressen advart mot en 
ensidig kompetanseoppbygging i tilknyt
ning til Vassdragsvesenet og Institutt for 
Atomenergi? 
Jeg ser det som viktig at en slik eksperti

se organiseres slik at det ikke er overhen

gende fare for at man bare får ensidige tals

menn for bestemte energipolitiske lø

sninger. Vi blir alle påvirket av vårt 

nærmiljø, også det faglige. At personalet 

som deltar i utviklingen av kjernekraft, 


. også i noen grad blir advokater for 


reising av kjernekraftverk, er vel ikke 
mer enn naturlig. Det må være i samfun
nets interesse å utvikle en mest mulig 
uavhengig og balansert ekspertise. En 
mulig måte å få dette til på, er å bygge 
opp flere ulike miljøer. 

Det er utvilsomt viktig hvilke institusjoner 
forskergruppene er knyttet til, men i til
legg vil forskernes faglige bakgrunn bety 
svært mye for bvordan de angriper proble
mene. Konsekvensen av Deres syn er kan
skje at andre faggrupper enn ingeniører 
og økonomer trekkes inn i energiforsknin
gen? 

Energiforskning bør dreie seg om mer 
enn teknikk og økonomi, selv om det 
også innen disse fag kan oppstå betyde
lig uenighet, tenk f.eks. på diskusjonen 
om «riktig» pris på elektrisk kraft i 
Norge. En rekke problemer vil blant 
annet ha en biologisk eller samfunns
vitenskapelig del, - og mange så
kalte konsekvensanalyser kan bare 
gjennomføres på tverrfaglig grunnlag. Vi 
står overfor så store og langsiktige pro
blemer at vi bør bygge opp miljøer som 
kan arbeide med dem relativt kontinuer
lig. Forskningsmidler fra myndighetene 
bør ikke klattes bort til beskjedne og 
tilfeldige studier, slik tilfellet dessverre 
ofte har vært for flere departementers 
vedkommende i de senere år. 

Men det ligger vel en fare i oppbygging av 
ekspertgrupper for studiet av hele energi
systemet i samfunnet. Kan ikke dette in': 
nebære at sentrale politiske problemer 
gjøres til faglige problemer, - selv om 
ekspertisen er allsidig sammensatt og for
delt på flere institusjoner? 

Studier av helheten i energiforsyningen 
kan ikke erstatte allmenn diskusjon om 
energispørsmål. Jeg inviterer ikke til at 
ekspertene skal overta, de skal klargjøre. 
Men dette tilsier allsidig satsing. Samti
dig er det viktig å stille krav til formid
lingen av resultatene av innsatsen, all
menheten har krav på den innsikt som 
vinnes. Alternative ekspertgrupper bør 
dessuten føre en saklig diskusjon med 
hverandre. 

Hvordan ser De på utviklingen i Norge? 
Energiforskningen kom sent under de
batt i Norge, og starten var heller ikke 
god. Jeg sikter til at vi i 1976 fikk en 
offentlig utredning om «Energiøkono
misk forskning» (NOU 1976:45). Denne 
innstillingen var dessverre uklar og per
spektivløs - og avgjort lite preget av 
slike prinsipielle synspunkter som jeg har 
pekt på tidligere. Heldigvis fikk innstil
lingen en relativt hard medfart under 
høringsrunden. Kritikken gjaldt både 
spørsmålet om hvem som skal ha herre
dømmet over økonomiske midler og ini
tiativ, og hvilke miljøer som skal utføre 
forskningen. 

Hvor står saken nå? 
Myndighetene later til å være enig 1 

endel av denne kritikken, og for meg 
fortoner utviklingen seg nå lysere. 
Samtlige forskningsråd er invitert til å 
legge fram forslag til prosjekter i tilknyt
ning til energiøkonomisering. Innenfor 
Norges Almenvitenskapelige Forsk
ningsråd er Rådet for samfunnsplanleg
ging også i ferd med å nedsette en pro
gramkomite når det gjelder energi forsk
ning. Viktigst av alt: Interessen blant 
forskerne - også ved universitetene 
synes å være økende. Det skal for øvrig 
bli spennende å se hvordan regjeringens 
kjernekraftutvalg, Granli-utvalget, vil 
bruke ekspertise og faktamessig doku
mentasjon i sitt arbeid. 

Er det ikke likevel på tide at Stortinget 
drøfter hele vår energiforskning? 
Jo, avgjort! Det er på høy tid at Stortin
get gjør dette! Regjeringen har lovet en 
stortingsproposisjon om saken i løpet av 
1978. Etter mitt skjønn bør naturvern
interessenter delta i en slik debatt. Vi 
står ved et viktig veiskille; - den forsk
ning og utviklingsinnsats som nå plan
legges, vil i stor grad være med på å 
skape premissene for de valg vi må gjøre 
i de neste ti-tjue år. Det videre arbeid på 
dette området bør derfor ikke bare være 
knyttet til de etablerte energi organer. En 
mangesidig og åpen ekspertiseoppbyg
ging kan være et viktig bidrag til dette - , . 
og til en viktig samfunnsdebatt. 
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KJEMISK STORMANGREP 

vårt arvestoff er truet! 

A V BREDO BERNTSEN 

A larmklokkene har lenge ringt - og 
L-\.. advarsler har lenge vært hørt 
fordi det synes klart at menneskeheten 
ved sine stadig mere drastiske inngrep 
i naturen nå trues på nesten alle hold: 
erosjon, utryddelse av dyre- og plante
arter, energikrise og forurensninger. 
Det er vel på det siste området skanda
lene har vært mest tallrike og søkelyset 
derfor mest intenst. Egentlig har skan
dalene og «uhellene» rundt om i verden 

vært langt tallrikere enn det som har 
nådd norsk presse. Disse gifthistoriene 
er oftest blitt kjent p.g.a. akutte skader 
og sykdommer, forhold som lett kan 
registreres og observeres. Verre og mere 
uhyggelige er de langsiktige virkninger 
i form av kreft o.l. Verst av alt - og 
særdeles vanskelig å hanskes med - er 
de skader som kan oppstå i vårt arve
stoff - altså genetiske skader. Disse er 
uhyre kompliserte og kan først dukke 

Tegn. av Morten M. Kristiansen 

opp og registreres mange generasjoner 
etter at skadene egentlig oppsto. 

Dette særdeles vanskelige emnet er 
nå heldigvis i ferd med å få søkelyset på 
seg - om enn altfor sent som så ofte 
ellers i miljø- og naturvern spørsmål. 

At radioaktiv stråling har mutagene 
effekter og kan fremkalle endringer i 
arvestoffet, ble først vitenskapelig kjent 
på 1920-tallet gjennom H. J. Mullers 
epokegjørende røntgenforsøk med 
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banan fluer. Kjemiske mutagener ble 
oppdaget på 1940-tallet da Charlotte 
Auerbach og J. M. Robson påviste 
mutasjoner hos banan fluer gjennom 
bruk av sennepsgass. 

Men først på 1960-tallet kom det i 
gang en debatt om hvilken trusel mot 
arvestoffet som røntgenstråling, annen 
radioaktivitet, forskjellige industrikje
mikalier, biocider, mattilsetninger og 
visse typer medisiner kan bety. 

Tilsetning i matvarer 
En av dem som var først ute var den 

ikke ukjente miljøverneren, svensken 
Bj6rn O. Gillberg. I boken «Hotade 
slak tled . Genetisk bakgrund till några 
viktiga milj6vårdsproblem», gav han i 
1969 uttrykk for at man i miljødebatten 
altfor ensidig hadde behandlet de mere 
direkte risikoene som mennesker løper 
for å bli forgiftet, og nesten helt igno
rert at miljøødeleggelsene kan forår
sake store skader på menneskenes arve
masse: «I vår miljø forekommer tiotu
sentals kemikalier vilkas biologiska 
verkningarvi inte kanner». Gillberg til
rådet økt støtte til forskning omkring 
disse spørsmålene og strenge rest liksjo
ner på unødvendige og farlige stoffer. 
Han tok også sterkt avstand fra bruk av 
forskjellige tilsetningsstoffer i nærings
midlene - et syn han fortsatt kjemper 
for. I Norge har Gunnar Langeland, 
utfra en genetisk problemstilling, tatt 
for seg betenkelighetene ved bruken av 
tilsetningsstoffer i matvarer. (Naturen 
1976:3.) 

'F orurensning og kreft 
På Stockholm-konferansen i 1972 ble 

disse problemene tatt opp. Professor 
Jack Schubert fra Universitetet i Pitts
burgh i USA, hevdet rett ut at en gene
tisk katastrofe truet menneskeheten. 
Sykdommer som er resultat av geneti
ske effekter er en voldsom belasting på 
samfunnet. Spesielt pekte han på 
overdreven bruk av medisiner og de 
mange tilsetningsstoffer til mat. Streng 
kontroll med disse stoffene måtte til, 
mente professor Schubert. Han på
pekte også at minst 50 prosent av alle 
krefttilfeller som forekommer, skyldes 
de forurensninger som den menneske
lige aktivitet forårsaker. 

Hvilke mengder av kjemikalier som 
er i bruk i dag hersker det delte opp fat

ninger om. Ahto Uisk hevder i «Fram
tid utan framtid ?». Sth. 1976, at det 
hvert år kommer mellom ISO 000 og 
200 000 nye stoffer på markedet - til 
bruk i industrien og forbruk i hverdags
livet. På annet hold hevdes det at antal
let nye stoffer ligger langt lavere enn 
dette. Sikkert er det at vi invanderes av 
stadig nye produkter: kosmetika, løs
ningsstoffer, spray-midler, farger , kje
miske bekjempningsmidler osv. 

Hva er grenseverdi? 
Når det gjelder grenseverdier for et 

stoffs farlighet, hersker det ofte store 
forskjeller i oppfatninger landene 
imellom. Grenseverdiene for et stoff 
som f.eks. trikloretylen er satt til 30 
ppm (milliondeler) i Sverige. I USA 
tillates hele 100 ppm, mens Vest
Tyskland har bestemt seg for 50. Polen 
betrakter risikoen for betydelig større 
og har en grenseverdi på 9, mens Sovjet 
er helt nede i 2. Hvem har rett? Når det 
gjelder et omdiskutert stoff som asbest 
er situasjonen omvendt. Her tillater 
Sovjet f.eks. en tyve ganger høyere 
grenseverdi enn Sverige. (Sture 
StiernlOf: «Den nya varsamheten». 
Malmø 1976.) 

Genetisk tidsbombe 
I de aller siste årene har så forskerne 

for alvor fått øynene opp for proble
mene med arveskader i det hav av nye 
og allerede eksisterende kjemikalier vi 
omgis av. «Leben wir mit einer genetis
chen Zeitbombe?», heter det i en artik
kel i «Bild der Wissenschaft» i januar 
1977. Det påpekes at man kjenner over 
3000 stoffer som utløser arveskader. 
Men antallet er egentlig langt høyere. 
Og fordi forskningsprosessen er lang og 
kostbar når det gjelder å slå fast hva 
som er farlig og hva som ikke er det - og 
det samtidig produseres store mengder 
nye kjemikalier - blir det hele et kapp
løp hvor toksikologer og genetikere blir 
liggende langt etter produsenter, mar
kedsførere og selgere. 

Her hjemme er det også nylig ropt et 
kraftig varsko. Professor Kåre Berg, 
leder av Institutt for medisinsk gene
tikk ved Universitetet i Oslo, viser til en 
faretruende økning i skader på arvean
legg (Dagbladet 7.9.1977.) Berg sier at 
de skader radioaktiv bestråling påfører 
de menneskelige arveanlegg lenge har 

vært kjent. Men nå har en rekke for
skere i inn- og utland påvist at kromo
somskader hos mennesker som har 
vært utsatt for visse kjemiske stoffer, er 
langt mere påfallende enn de man har 
observert etter radioaktiv bestråling. 
Skal vi kunne beskytte oss selv og de 
etterfølgende generasjoner mot disse 
skadevirkningene, må vi straks gå i 
gang med å legge opp et undersøkelses
apparat slik at vi kan følge , kontrollere 
og motarbeide disse virkningene a v vår. 
industrielle ekspansjon. 

1000 nye stoffer årlig 
Professor Berg påpeker at det er 

mange usikkerhetsfaktorer inne i bil
det, bl.a. fordi det kommer omlag 1000 
nye kjemiske stoffer hvert år. Det vil 
kreve betydelige ressurser å få etablert 
selvet minimum av tiltak og han er 
bekymret for at hensynet til dem som 
skal befolke vår jord århundrer frem i 
tiden, ikke vil ha tilstrekkelig appell når 
man kommer til den faktiske tildeling 
av begrensede midler. 

Vi kan vel bare konstantere at det 
dynamiske industrivekstsamfunnet, 
som på så mange områder, heller ikke 
respekterer de vare lover og sårbare 
spilleregler som gjelder det genetiske 
system hos menneskene - vel vårt mest 
sårbare punkt! 

Reaksjon i 11. time 
Men heldigvis har det alså i 11 . time 

kommet en rekke reaksjoner i utlandet, 
såvel som i vårt eget land . Yrkeshygie
nisk institutt og Miljøverndepartemen
tet er nå i ferd med å bygge opp et 
omfattende arkiv over stoffer som bru
kes i norsk industri. Dette arkivet kan 
få stor betydning i arbeidet med å be
kjempe stoffenes skadevirkninger 
både i produksjonen og når man skal 
kvitte seg med såkalt problemavfall. 
Dette må sees i sammenheng med ved
takene om de to viktige lovene om ar
beidsmiljøet og om produktkontroll. 
Produktkontrollrådet er Miljøvernde
partementets rådgivende instans når 
det skal gis forskrifter etter den nye 
produktkontrolloven som nå er trådt i 
kraft. Et annet lyspunkt er det almene 
forbudet vi fikk i Norge 1. januar 1978 
mot kunstig fargetilsetting i nærings
midler. Det er visstnok bare Sverige 
som er like langt fremme som Norge r t\ 
dette punkt. . ~ 
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I september 1977 møttes de 12 traktatlandene 
med interesser i Antarktis i LontWn der An
tarktis mange ressurser var hovedtemaet på 
dagsorden.. Denne artikkelen som er el sam
mendrag av bakgrwmsdokumentet for møtet 
er hentet fra FN-organet «Earthscan Bulletin» 

Antarktis er det absolutt kaldeste, tørre
ste, mest vindfulle, minst tilgjengelige, 
minst kjente og det mest ugjestmilde av 
Jordens sju kontinenter. 

Siden 1959 har Antarktis vært admini
strert av landene Argentina, Australia, 
Belgia, Chile, Frankrike, Japan, New 
Zealand, Norge, Syd-Afrika, Stor
britannia, USA og Sovjetunionen ved en 
traktat som slår fast visse territoriale 
krav og som avviser samarbeid på mili
tært grunnlag. Før 1959 hadde Austra
lia, Frankrike, New Zealand, Norge og 
Storbritannia gjensidige avtaler om om
rådene i Antarktis mens Argentina og 
Chile lå i innbyrdes strid om områder 
her, foruten at de samme land ikke 
kunne enes med Storbritannia. 

Antarktis-traktaten har virket langt 
bedre enn de fleste internasjonale avta
ler. Men i de siste årene har det presset 
seg fram en diskusjon om Antarktis 
mange ressurser. I første rekke gjelder 
dette krillen - et lite krepsdyr som 
forekommer i store mengder og som kan 
danne grunnlaget for en dobling av ver- . 
dens samlede fiskefangst. Mulighetene 
for rike oljeforekomster til havs er også 
tilstede, og i mengder som tilsvarer de 
forekomster man regner med å finne i 
Alaska. I tillegg til disse to viktige res
sursene har det vært snakk om frakting 

av isfjell til land med vannmangel. På 
land er det registrert mineralforekom
ster, bl.a. jern og uran. 

A vtalen inneholder ingen bestemmel
ser om utnyttelsen av disse ressursene, 
og traktat-landene kan i teorien pukke 
på at de «eier» disse ressursene. Dersom 
Antarktis-traktaten nå ikke blir utvidet 
til å gjelde de ressursene man kan utnyt
te her, er det store muligheter for at hele 
avtaleverket faller i fisk. De tolv traktat
landene hadde i september 1977 et møte 
i London der ressursene i Antarktis var 
hovedtemaet. 

Antarktis-spørsmålene er politisk 
brennbare. En rekke politisk infløkte 
spørsmål begynner å utkrystallisere seg. 
Kan krillen utnyttes? Er det riktig at det 
bare er de teknologisk avanserte landene 
som skal ha monopol på krillen? Skal 
krillen fiskes tilluksusbetont dyrefor? 
Eller skal den nyttes som fullverdig pro
teinprodukt for sultne mennesker? Er 
det riktig at Antarktis mange og rike 
ressurser skal kontrolleres av de tolv 
traktat-landene, eller bør det etableres en 
avtale som fordeler ressursene også på 
andre land? Er det fornuftig å fravike 
det til nå vellykkede avtale-maskineriet 
og vitenskapelige samarbeid til fordel for 
de politiske usikkerhetene som tross alt 
er heftet ved FN? 

Til venstre: Isfjell ved Dronning Mauds land. Med en høyde på 30-40 meter, dybde på 300 meter 
og ikke sjelden enj!ateenhet på størrelse med Akershus/ylke , må selv mennesket la seg imponere. 
Under: Keiserpingvin ved Dronning Mauds land. Fotos: Lauritz Sømme 
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nr. 1/78. Norge er en av de mange nasjoner 
som har interesser i Antarktis og har delfor et 
spesielt ansvar når det gjelder en evt. utnyttelse 
av ressursene her. 
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Antarktis er et enestående vitenskape
lig laboratorium, fordi kontinentet be
står av et enormt, stabilt platå som attpå 
til er nesten teknisk upåvirket. Konti
nentet ligger langt fra enhver industri og 
de fleste former for fomrensning. Et 
gnistrende kaldt klima sikrer her verdens 
største isreservoar. Solens stråler når ikke 
området i flere av årets måneder. An
tarktis er senteret for atmosfærens kret
sløp og havets strømmer, spesielt på den 
sydlige halvkule. Dette området er et 
enestående datasenter som kan benyttes 
til overvåking av globale klimatiske en
dringer eller forurensninger. Ved under
søkelser av Adelie-penguin, krabbe-eter
sel, fisk og Antarktis-snø har man fun
net spor etter DDT, noe som til fulle 
understreker den globale utstrekning av 
DDT-forurensningene. Antarktis is
skjold har bevart spor etter de fleste 

istidene. Grunnforekomstene i Antarktis 
er forbausende like dem vi finner på 
planeten Mars og parallelle eksperimen
ter er derfor blitt utført såvel i Antarktis 
som på Mars. 

SCAR (Den vitenskapelige komite for 
forskning i Antarktis) koordinerer og 
utveksler vitenskapelig informasjon om 
Antarktis. Det er gjennom SCAR at 
vitenskapen øver innflytelse på Antarktis
landenes myndigheter. Medlemskap i 
SCAR er bare åpent for land som «er 
aktivt engasjert i forskning i Antarktis» . 
SCAR har tidligere (1964) lagt fram for 
regjeringene et forslag til avtale om mål
settinger for vern av floraen og faunaen i 
området. Denne avtalen er ennå ikke 
blitt godkjent av regjeringene. I mellom
tiden blir målsettingene brukt som ret
ningslinjer. 

I 1976 overvintret 750 personer i det 
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Samlet utgjør de norske suverenitetskrav i Antarktis veldige arealer. For å illustrere det. er 
arealet for fastland5-Norge og Svalbard. Jan Mayen og Bouvetøya inntegnet i norsk sektor. 
Største delen er dekket av is. Av Bouvetøyas nær 60 kvadratkilometer, er bare rundt 5 prosent 
bart land. Nasjonalparker og IUlturreservaler har man ennå ikke fått i Antarktis. i\.1en det finnes 
en rekke meget små spesielt beskyttede områder, som en/ølge av at anbefalinger om bevaring av 
plante- og dyrelivet er vedtatt wuler Antarktis-traktaten. Kart : Trond A. Svensson 

antarktiske isødet. Av disse var 34 %fra 
Sovjetunionen, 15 %fra Argentina, Il % 
fra USA og 9% fra Australia, 8% fra 
Storbritannia og de gjenværende 32 % 
fra Chile, Frankrike, Japan, Syd-Afrika 
og New Zealand. Det var 34 baser i 
Antarktis vinteren 1976 foruten 9 baser 
på subantartiske øyer. 

Mulige mineral ressurser på land er 
uran, kull , jern, kopper, nikkel og gull. 
De mest interessante områdene ligger i 
de australske, britiske, argentinske og 
chilenske sektorer. Ingen olje eller gass
forekomster er ennå oppdaget til havs. 
Men det er en meget stor mulighet for a t 
slike forekomster eksisterer og i store 
mengder, fordi Antarktis en gang var en 
del av andre kontinenter i dette området 
(Godwanaland) der oljefelter og 
naturgassfelter er oppdaget. Forsknings
skip har funnet områder med metan og 
etan, men har ennå ikke funnet større 
hydrokarbonfelter. Oljeforekomstene til 
havs kan være så store som Alaska
forekomstene, tror geologer både fra 
USA og Sovjetunionen. Den teknologi 
som må til for å utvinne olje i slike tøffe 
omgivelser er delvis utviklet for arkti
ske forhold. 

Krill er funnet syd for Antarktis i 
Rosshavet, i Atlanteren og Det Indiske 
Hav. Undersøkelser viser at 50 millioner 
tonn bill kan fiskes hvert år innen et 
rimelig illvå. (Verdens fiskefangst 
i 1974 lå på ca. 70 millioner tonn). En 
årlig fangst av 70 millioner tonn krill vil 
dekke proteinbehovet til 1000 millioner 
mennesker daglig - et folketall som 
tilsvarer en Gerdepart av jordens befolk
ning. Vest-Tyskland, Chile og Polen har 
drevet forsøksfiske etter krill, og de van
skeligheter som er forbundet med krillfi
ske blir nå drøftet foruten sakens mar
kedsfølingsmessige og politiske sider. 

Planen om å taue isGeli til Arabia til 
bruk for lagring av matforsyninger blir 
kritisk gjennomgått. Turisme er den ene
ste kommersielle aktivitet i Antarktis nå. 
Den viktigste turistorganisatoren er 
Lindblad Travel i New York. Fireukers 
kruise koster mellom 4000 og 8000 dollar 
per person. Flere hundre turister besøker 
Antarktis hvert år, men man regner med 
å komme opp i 1000 turister pr. år eller 
mer. 

Selv om Antarktis-traktaten forbyr la
gring av radioaktivt avfall har forskere 
vurdert muligheten for å benytte seg av 
Antarktis som lagringsplass for slikt av
fall. Forslaget blir for tiden drøftet kri

82 



tisk. Likeledes blir den potensielle mili
tære verdi av området drøftet. 

Antarktis-traktaten holder spørsmålet 
om nasjonal suverenitet utenom avtale
verket. En evt. utnyttelse av krill, olje og 
andre ressurser både innenfor og utenfor 
den nye internasjonale avtalen om en 
200 mils økonomisk sone, betyr at 1959
avtalen etter alt og dømme ikke vil over
leve i sin nåværende form. Dette vil bli 
drøftet i forhold til havrettskonferanse
ne, folkerett og særskilte økonomiske 
soner og i forhold til u-landenes økende 
interesse for disse spørsmål både innen 
FN og FAO. 

De politiske nøkkelspørsmål når det 
gjelder Antarktis er dermed definert. 
Hvordan skal krillen utnyttes? Hvem.. 
skal utnytte krillen og hva skal den 
brukes til. Kan fiskeriene operere med 
fangster innen et forsvarlig biologisk ni

~ 	 vå uten innføring av strenge regulerin
ger? Skal man tillate krillfiske alene eller 
skal krillfiske inngå i et flersidig fangst
program? Dette er alle spørsmål som er 
knyttet til det sentrale spørsmålet: i hvil
ken grad skal man kontrollere fisket 
etter krill. Tyvetusen tonn blir allerede 
tatt årlig og denne mengde kan fort øke 
på. 

Videre, skal olje eller andre mineraler 
utnyttes eller ikke? Hvilke farer betyr 
dette for det uhyre sårbare miljøet vi 
finner her og for den meget interessante 
vitenskapelige verdi dette området har? 
Hvor viktig er Antarktis olje og gass sett 
i forhold til verdens langsiktige energibe
hov? Hvordan skal vi i så fall styre 
utnyttingen av disse ressursene? Skal det 
skje en inntektsfordeling mellom nasjo
nene? 

Traktat-statene mener at de «eier» res
sursene i «sine» sektorer. De land som 
ikke har territoriale krav i Antarktis 
ønsker selvsagt en utvidelse av traktaten 
til også å gjelde andre land slik at flere 
kan utnytte ressursene her, og da særlig 
de rike mineralforekomstene. De fleste 
traktat-landene er skjønt enige om å 
holde et engasjement fra andre stater på 
et minimum. Dette er forhold som må 

f 	 vurderes grundig og være avgjørende for 
valget av hvordan Antarktis skal admi
nistreres i framtida. 

Spørsmålet blir om traktaten som har 
~ 

fungert smertefritt i 16 år skal forlates. 
Eller om man skal opprette et nytt for- . 
um knyttet til FN med alt dette vil koste 
av tid og penger, uten at man har garan
tert en tilfredsstillende løsning. 

LYSE TIDER FOR 
SOLENERGI! 
AV ESPEN W ÆHLE 

i A vignon, Rousset og Bouches-de
Rhone. Denne nye giv vil gjøre 
Frankrike til en av de ledende nasjo
ner med hensyn til utnyttelse av di
rekte solenergi. Bare Israel og Japan 
kommer på høyde med sin solbaserte 
vann oppvarming og USA med sin 
so1celleproduksjon. 

Energisparingskampanjer skal set
tes i gang parallelt med solenergi pro
grammet: tak på oljeimport, restrik
sjoner overfor lysreklame og opply
sning av butikklokaler etter stengetid, 
forbud mot reklame for energi kre
vende produkt (som eksempel nevnes 
elektriske fot-massasjeapparater), in
netemperaturen i kontorer skal sen
kes til 20 grader - og 7 grader hvis 
lokalet står ubenyttet i mer enn 48 
timer. Det individuelle forbruk av 
elektrisitet skal kontrolleres med må
leinstrumenter. 

Vil så denne sol-energisatsingen be
røre de enorme tyske og franske 
atomkraftprogram? Eller legger de 
opp til å bruke mer energi på flere 
måter?/? 

Kan man avskrive direkte solenergi 
som festlig fritidssyssel for teknolo
gisk frelste naturromantikere? Et par 
oppslag til medlemsavisen til Jordens 
Venner i USA tyder på at dette er 
langt fra tilfellet ... 

Den vest-tyske regjering har nylig 
annonsert at de fra 1978 til 1991 vil 
yde vel 10,5 millioner kroner for å 
subsidiere solenergiinstallasjoner i 
privathus. Støtten vil bli utdelt etter 
prinsippet «først til mølla ...» og vil 
utgjøre 20 % av installasjonskostna
dene. Ifjor vår gjorde regjeringen det 
også klart at den i neste fireårs-periode 
skal investere rundt 80 millioner kro
ner til solenergiformål i offentlige 
bygninger. Videre har vest-tyske 
myndigheter i noen år vært involvert i 
solenergi-forskning og samarbeid 
med u-land. Prototyper for avsalting, 
pumping og elektrisitetsproduksjon 
er allerede utviklet. 

Når vi snakker om solenergi. 
Frankrike trapper også opp sitt inve
steringsprogram for denne energifor
men. Større prosjekt skal settes i gang 

I 

83 



Nationalpark 

KALA 
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Kalaallit Nunaat - Menneskenes Land - er grønlendernes eget navn på sitt land. 
Til sammenligning er det 50 ganger større enn Danmark. Nord- og østgrønland 
Nationalpark er over 200 ganger større enn den foreslåtte nasjonalpark på 
Hardangervidda. 

KORT BLIKK 
PÅ 
GRØNLAND 

AV 
TROND A. SVENSSON 

Grønland - ofte kalt verdens største øy 
- dekker et areal på 2.176.000km2. 

Men 80 prosent av dette veldige område 
er dekket av evig is som når en tykkelse 
på 3 km. Om all denne isen smeltet, ville 
den heve havflaten med omkring 6 me
ter. Islaget demmes opp aven stripe 
isfritt land - høye kystGeIl og enkelte 
smale sletter. I de innerste fjorder mot 
sør finnes 2- 3 meter høyt pilekratt og 
enkelte steder litt bjerkeskog. Ellers er 
det tundraens vekster som preger landet 
- lave busker og fjellplanter, lav og 
moser. Grønland er velforsynt med pat
tedyr og har et meget rikt fugleliv. Fisket 
og fiskeforedling utgjør hovednærings
veien for de rundt 50.000 innbyggere. 

Interessant geologi, utfordrende klima 
og et særpreget plante- og dyreliv har 
gjort Grønland til et egnet sted for forsk
ning og undersøkelser, foretatt aven 
ellers råstofThungrig verden. Forskning 
og undersøkelser det også har stått strid 
om. I 1960 opprettet den. amerikanske 
hær forskningsstasjonen Camp Century 
under isen øst for Thule. Strøm- og 
varmeforsyning ble besørget aven por
tabel atomreaktor. Erfaringer fra denne 
dannet noe av grunnlaget for den atom
reaktor som den amerikanske marine 
startet opp i 1962 ved Mc Murdo basen i 
Antarktis. 

Oljeleting er i full gang utenfor kysten 
av Vestgrønland, men resultater lar ven
te på seg. På den annen side er det påvist 
store kullforekomster ved Disko og 
halvøya nordenfor. Forekomstene er her 
anslått til ikke mindre enn 100 millioner 
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tonn. Ollliådet rundt Narssaq innehol
der minst 6000 tonn uran malm og muli
gens jordens største thorium-forekom
ster. Som mulig brensel for atomkraf
tverk, kan disse vise seg å bli meget 
omstridte, slik man har sett det i Austra
lia. 

I 1974 opprettet danske myndigheter 
verdens største nasjonalpark - Nord
og 0stgrønland Nationalpark på hele 
700.000km2 Med andre ord et areal noe 
over dobbelt så stort som fastlands-Nor
ge. «§l. Formålet med Nationalparken 
er at bevare områdets naturtilstand og · 
samtidig hermed at sikre mulighed for 
forskning og adgang for offentligheden. 
Der skal tilstræbes størst mulig beskyt
telse af landskab, plantevækst, dyreliv og 
fortidsminder.» 

Man skulle tro et slikt område på 
mange måter freder seg selv. Men dan

~ ske myndigheter var også så fremsynte 
at de samtidig med fredningen innførte 
enkelte adgangsbestemmelser. Med 
økende belastning på stadig færre gjen
værende typiske og særegne urørte natu
rområder, kan det bli behov for tilsva
rende bestemmelser for norske nasjonal
parker, om presset bill for stort. 

«§13. Adgang til Nationalparken har 
a. 	 personer, der har bopæl i Thule og 

Scoresbysund kommuner, og som 
samtidig har fast tilknytning til det 
grønlandske samfund, 

b. 	personer, der ud fører tilsyns- eller 
andre opgaver for det offentlige, 

c. 	 personer, der er beskæftiget på sta
tionsområder. 

Stk. 2. For alle andre end de i stk. 1, 
a--c, omhandlede personer kræves tilla
deIse fra Ministeriet for Grønland, . . ..» 

«§15. Ansøgning om adgang til Natio
nalparken i henhold til §13, stk. 2, skal 
indeholde oplysninger om formål og 
operationsområde, fortegnelse over rej
sedeltagere, opholdets forventede varig
hed samt sådanne andre oplysninger, 
som Ministeriet for Grønland i øvrigt 
måtte anse for ønskelige .....» 

Litteratur: 
Ministeriet for Grønland. Bekentgjø

reIse om Nationalparken i Nord- og øst
grønland. København 1976. 

Udenrigsministeriet. Danmark i dag. 
Grønland - et samfimd i f orvandling. 
København 1976. 
Udenrigsministeriet. lakobshavn. A 
Town In Greenland. København 1977. 

Wager, Walter. Camp Century: City 
Under the lee. Philadelphia 1962. 

UMISTELIGE MISTRA 


AV BREDO BERNTSEN 

«Gjennom en dyp, skogkledd kløft på 
vestsiden av Sølenfjellene bryter Mistra 
sig vei fra de vide, flatere fjellstrekninger 
nordenfor. l en stor sving bærer det 
gjennem en trang skogdal, som en 
sprekk i fjell-massen, og nedover til den 
vakre Storesjø i Rendalen. Det går stor 
ørret op den elven, og jeg hadde lyst til å 

friste den; men der er ulent opefter og en 
skal helst være kjent for å finne de rette 
hølene hvor storfiskene står». 

Det er vår naturelsker og ftiluftsmann 
nr. en - Fridtjof Nansen - som så 
malende skildrer den navngjetne Ren
dals-elven etter en tur sommeren 1916. 

- «naar Rerulalsfjeldene og vasdragene er kultivert og 

industrialisert, naar M istras eventyrrike, viltre varul

mengder er sperret inde i rørgater . . . » 

(Bildet er fra Jacob B. Bull: «Mellem Fjeldene» Kra. 

1895) 

~, 
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Nansen elsket disse traktene av landet 
som han kjente så godt fra jakt-, 
fiske- og friluftslivet sitt. 

På naturvern hold ble tidlig søkelyset 
satt på Rendalsfjellene og vassdragene 
der - spesielt Mistra som ligger i Ren
dalen kommune og Hedmark fylke. Den 
har et nedbørsfelt på 540 km2 

Formannen i Landsforeningen for 
Naturfredning i Norge, dr. Hjalmar 
Broch, uttalte i 1920 i en større artikkel 
om «Opgaver og linjer i naturfrednings
arbeidet» at det var viktig å få bygget 
opp villreinstammen iRendalsfjellene, 
fordi denne nærmest var gått til grunne 
p.g.a. uvettig jakt. Man burde samtidig 
tenke på å frede Rendalssølen helt ut, 
slik at kommende generasjoner kunne få 
bevart noen av de traktene som er udø
deliggjort i Jacob B. Bulls Østerdalsskil
dringer. Det vil ikke kunne forstås av 
senere generasjoner - sier naturverne
ren Broch - «naar Rendalsfjeldene og 
vasdragene er kultivert og industrialisert, 
naar Mistras eventyrrike, viltre vand
mængder er sperret inde i rørgater, og 
Nekfaldet deler skjæbne med Rjukan -». 

Siden dengang har det skjedd meget 
positivt i disse fjelltraktene. Etter 1935 
- da Øvre Rendal Renselskap ble dan
net - har det vært arbeidet målbevisst 
med å få opp en levedyktig flokk av det 
dyret som har gitt Rendalen navn. Og 
idag trekker atter villreinen rundt Sølen. 
Man regner med at stammen er på om
lag ett tusen dyr og det er de siste årene 
skutt dyr på over hundre kilo. 

Både Renselskapet, jegerne og bygde
folket i sin alminnelighet (og helt sikkert 
Hjalmar Broch om han hadde levd idag) 
gleder seg over at Rendalen bærer videre 
sine rike tradisjoner når det gjelder jakt 
og fiske ... 

Når det gjelder Rendalssølen og trak
tene omkring, så har kommunen i sin 
generalplan klokt disponert dette områ
det slik at de store uberørte naturegnene, 
med stillhet og vakre utsyn, skal bevares 
som det aktivum de er. 

Hva så med Mistra? De mange verdier 
som ligger i dette vassdraget, og gjør det 
så verneverdig, er presisert og gjentatt en 
rekke ganger i de senere årene. Sjelden 
foreligger det en slik enstemmighet om 
varig vern av et vassdrag som i dette 
tilfellet! 
Rendalen kommune fattet i september 
1976 et enstemmig vedtak om al Renda
len bestemt ville motsette seg at Mistra 

blir utbygd ikraftutbyggingsøyemed. 
Samtlige av de ti berørte 
nemnder/interesseorganisasjoner som 
var bedt om å uttale seg, hadde gått 
imot utbygging. Kommunen hevdet at 
Mistra, og det nedbørsfelt som tilhører 
elven, er områder av så stor betydning 
for lokalsamfunnets utmarksnæring, 
jakt, fiske, friluftsliv, beite og sæterdrift 
at det ville være til ubotelig skade for 
fremme av disse næringene om Mistra 
blir utbygd. De områdene som ligger i 
og omkring Sølen-massivet må ikke bli 
gjenstand for regulering av noen art. 
heter det videre: «Rendalen kommune 
vil defor uttale på det mest bestemte at 
Mistra blir varig vernet». 

På fylkesplanet er situasjonen likedan. 
nemnder/interesseorganisasjoner er 
stemt for vern. Hedmark naturvern har 
foreslått Mlstra vernet. Hedmark Jakt
og Fiskeforbund har i en henvendelse til 
Industridepartementet krevet Mistra va
rig vernet. Det er ingen overdrivelse, 
hevder man, at Mistras navn har en 
særlig god klang blant sportsfiskere og 
naturelskere i både inn- og utland. 

Hedmark fylkes friluftsnemnd har til
rådd at Mistra vernes mot kraftutbyg
ging og uttaler bl.a. at Mistravassdraget 
rommer allsidige og viktige friluftsmessi
ge, landskapsmessige og naturvitenska
pelige interesser. Hensynet til bevaring 
av de mange fine landskapsformer, be
varing av fiskemuligheter og viltet bør 
veie tungt. Fylkesfriluftsnemnda mener 
det er riktig å prioritere et varig vern av 
Mistra mot kraftutbygging. 

I mars 1978 sluttet så Hedmark fyl
kesting seg enstemmig til tilrådingen fra 
fylkesutvalget om å gå inn for varig vern 
av Mistravassdraget. Samtlige talere gav 
uttrykk for stor tilfredshet med vernefor
slaget. Det ble fremhevet at vedtaket 
viste at vernetanken står sterkt i alle 
deler av befolkningen. 

Ilandssammenheng har både Norges 
Naturvernforbund og Den norske Tu
ristforening gått inn for varig vern av det 
vakre Rendalsvassdraget. 

Etter dette bør en regne det som selv
sagt at MLstra blir varig vernet og med 
denne status kommer med på den Ver
neplan 2 for vassdrag som snart skal 
behandles av Stortinget - til tross for at 
Sperstadutvalget merkelig nok har inn
stilt Mistra til konsesjonsbehandling. 

/ 


IEA og NORGE 
H va saken gjelder 
får du greie på ved å kontakte Opply
sningsutvalget om IEA, Schweigaardsgt. 
34 - Oslo 1 eller telefon 1977 03. Daglig 
leder Ole Kopreitan vil sende deg brosjy
rer eller svare på spørsmål. Han vil 
sikkert anbefale deg Opplysningsutval
gets siste studiepakke. Seksten organisa
sjoner deriblant Naturvernforbundet 
står nå tilsluttet Opplysningsutvalget om 
IEA (Det internasjonale energibyrå). 

SAMLEPERM 
Noen ønsker seg en samleperm for 
«Norsk Natur». Da produksjonen av 
slike permer vil falle forholdsvis dyr, kan 
det være fint med en oversikt over med
lemmenes generelle ønske om en slik 
produksjon. Altså: ønsker du deg en 
samleperm? La oss få en forhåndsbestil
ling snarest - blir det mange nok bestil
linger vil produksjon av samleperm bli 
igangsatt. 

REGISTER 
«NORSK NATUR» 
Register for «Norsk Natur», årgang 
1973/74, 1975/76/77 foreligger nå i et 
begrenset opplag. Registrene sendes gra
tis på bestilling. 
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Ilandføringsterminalen i denne forbindelse at berørte parter Norges Naturvernforbund hevdet 
får mulighet til å vurdere begge at det ikke er mulig å praktisere dette på Sotra spørsmål under ett. Fristen for utta forslaget, ettersom man vet for lite 

I et brev til Statens Forurensningstil lelse må derfor forlenges til etter at om jervstammen til å vurdere om selv 
syn i slutten av mars protesterte Nor risiko- og konsekvensanalysen fore en liten beskatning er <<ubetenkelig». 
ges Naturvernforbund mot den uri ligger, slik at alle parter får mulighet Derfor hevdet forbundet at behand
melig korte flist (7. april) som var til å sette seg inn i saken, og på en lingen av Direktoratets forslag måtte 
satt for uttalelse om Statoils søknad måte som sikrer at demokratiet fun bli utsatt. 
om utslippstillatelse for ilandføring gerer. I motsatt fall må høringspro Naturvernforbundet støttet seg her 
sterminal for olje på Yindeneshal sessen i denne saken karakteriseres til Direktoratets egne eksperter pg 
vøya i Fjell kommune i Hordaland. som spillfekteri, hevdet forbundet. pekte på at Direktoratets avdeling for 

Terminalen, som i første omgang viltforskning så sent som i fjor uttalte 
skal kunne ta imot 36,5 millioner at man «så godt det har kunnet la seg 
tonn ustabilisert råolje pr. år, vil ikke Ikke grunnlag gjøre har forsøkt å holde et sammen
kunne drive iten omfattende utslipp hengende øye med utviklingen for de for jervjakt 
til vann og luft, foruten støy. Det enkelte arter, men mangelen på mid
heter dessuten i søknaden at planar l en henvendelse til Miljøvernministe ler og personell bar gjort at oversik
beidet ikke er sluttført og at enkelte ren i april protesterte Norges Natur ten ikke er blitt tilfredsstillende». 
endringer og tilføyelser kan bli ak vernforbund mot et forslag fra Direk Naturvernforbundet ville ikke gått 
tuelle. Sett på denne bakgrunn hevdet toratet for vilt og ferskvannsfisk om i mot Direktoratets forslag om det 
Naturvernforbundet at berørte parter lempninger i fredningsbestemmelse var dokumentert at jervstammen 
ble inviterte til å uttale seg på sveven for jerv. Direktoratet ønsket at det kunne tåle en viss beskatning. Prinsi
de premisser. I kunngjøringen for . skulle gis adgang til å gi spesielt opp pielt hevdet forbundet at viltforsknin
søknaden om utslippstillatelse ble det nevnte jegere tillatelse til å felle en gen nå må få tilstrekkelige midler og 
videre bebudet at en risiko- og kon keltdyr som gjør særlig stor skade, personell til at en forsvarlig kartleg
sekvensanalyse skal foreligge sonune «når hensynet til stammen gjør det ging av yåre truede rovviltarter kan 
ren 1978. Naturvernforbundet krever u betenkelig». gjennomføres. 

En gave til 
«NATUR OG eUNGDOM»? 

60.000,- kroner er målet for en innsam
lingsaksjon som Natur og Ungdom har 
satt i gang. Pengene skal gå til innkjøp 
aven kontoroffsetmaskin. 

For Natur og Ungdom er dette man
ge penger å samle inn. Skal det bli 
vellykket må innsamlingen få full opp
slutning. Er du enig i at Natur og Ung
dom, landets eneste ungdomsorganisa
sjon for natur og miljøvern, fortsatt må 
være den ungdomsorganisasjonen som 
øker mest? Ja, da har du nesten ikke råd 
til å la være å gi en gave! 

Blir målet nådd og maskinen innkjøpt 
betyr det et syvmilssteg fremover for 
Natur og Ungdom. Ved landsomfatten
de aksjoner, som Natur og Ungdom har 
flere av hvert år, må det trykkes opp 
løpesedler og brosjyrer i store opplag. I 
dag må dette gjøres på dyre trykkerier. 
Om NU får en kontoroffsetmaskin kan 
løpesedler og brosjyrer av forskjellig slag 
lages for en brøkdel av prisen, og dess
u ten meget raskere. 

Gi derfor en slant! Husk på at penge
ne går rett til utadrettet infonnasjon 
om natur- og miljøvern, og ikke til orga
nisasjons-byråkrati l 

Gir du en gave håper vi at du også vil 
fylle ut slippen nedenfor med navn og 
adresse på personer du vil utfordre til å 
gi en gave. Så snart innsamlings-aksjo
nen mottar denne slippen, vil de du har 

utfordret få et brev om det, med opply
sninger om hva innsamlingen går til. 
Gaver kan sendes til postgiro nr. 
3.55.58.28, bankgiro nr 6001.21.80953 
eller med en sjekk utstedt til: 

NATURYERNINNSAMLTNGEN 
Postboks 1730, Rosenborg, 
7001 TRONDHEIM. 

Jeg gir kr............. ..... . til Naturverninnsamling 1978 og utfordrer følgen
de til å gi en gave: 

Navn: Adresse: 

(Tydelig navn) 

(U nderskrift) 

KLIPP UT OG SEND TIL: 

NATURVERNINNSAMLINGEN 1978 


BOKS 1730, ROSENBORG, 7001 TRONDHEIM 
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KOMPAKT MOTSTAND MOT UTBYGGING 

AV TENNEVIK-VASSDRAGET! 


AV 
ULF NILSEN 

Over: Skittendalsvatn mot 3.vatn. 

Under: Fossefall mellom Skittendalsvatn 
og øvre Hulvatn. Fotos Ulf Nilsen 

r de siste ti år har motstanden mot 
NVE 's kraftutbyggingspolitikk vokst 
kraftig. Det store støtet kom med Mar
døla-aksjonen. Senere har natur- og mil
i(~\nll iIllcrc~serte kjempet innbitt mot 
dCIl økende utbyggingstakten og har 
vunnet stadig bredere støtte for arbeidet 
sitt. Idag blir det kjempet med nebb og 
klør for å bevare vassdrag som blir 
foreslått regulert (det er ikke så mange 
igjen å ta vare på). Folkeopinionen har 
innsett at nå må det handles skal vi 
bevare noen av de vassdraga som er 
igjen og som er med på å gi landet vårt 
den storslagne naturen. - Motstander
ne i denne kampen har vært og er NVE 
og statens nesten uhemmede vekstpoli
tikk. Samtidig med den økende forståel
sen for bevaring av uberørt natur, har 
vekstpolitikken også fått økende mot
stand blandt topp-politikere. Selv om 
naturvernforkjemperne til nå har kjem
pet på vikende front, har innsatsen gitt 
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resultater. Holdningen hos mannen i ga
ta er blitt forandret. - Dette tror jeg er 
en av årsakene til den bastante motstan
den til de planer som NVE og Sør 
Troms Elforsyning har om utbygging av 
Tennevikvassdraget. 

Tennevikvassdraget 
Dette er et av vassdragene sorryNVE har 
kastet sitt blikk på med tanke på utbyg
ging. Vassdraget ligger i Skånland kom
mune i Sør-Troms, noen få mil fra Har
stad. Det har en lengde på ca 25-30 km 
og består av 13-14 større og mindre 
vann. Tennevikvassdraget er vernet i ti 
år fram til 1983. Men trass i ti-årsfred
ningen har NVE planlagt å søke konse
sjon! Utbyggingsplanene foreligger alle
rede og kraftmengden er foreløpig bereg
net til 60 mill. KWh pr. år. I alt sju av 
vannene skal demmes opp og to kraft
stasjoner er planlagt. 

Hvorfor verneverdig? 
Det er selvfølgelig ikke uten grunn at 
dette vassdraget er vernet for ti år. Det 
er ikke på noen måte å ta for sterkt i når 
jeg vil karakterisere Tennevikvassdraget 
som en naturperle. Det er nesten umulig 
å uttrykke vassdragets storslagenhet i 
ord, men endel trekk kan nevnes. -
Vannene ligger som store og små perler 
og blir bundet sammen av elver som 
noen steder flyter rolig og andre steder 
kaster seg i ville stryk og fossefall. Noen 
av fossene opptil 10-15 meter høye. Ser 
en på kartet, slynger hovedvassdraget 
seg som en stor S gjennom området, 
omkrilnset a v åser og fjell med opptil 
1300 meters høyde. Vegetasjonen er fro
dig med lauvtrær og endel gammel furu
skog (nedre del). Øvre del av vassdraget 
går igjennom snaufjell. 

Rekreasjon 
Vassdraget er et meget populært utfart
sområde. Om vinteren er det særlig mid
tre og øvre deler som brukes av folk som 
vil koble av fra en ellers stressende hver
dag. Sommerstid ferdes det folk over 
hele området, enten som fiskere eller 
fotturister. Det er ikke bare folk fra 
Ofoten og Sør-Troms som bruker områ

det. Blandt de mange hytteeierne langs 
vassdraget finnes det flere som er bosatt 
i andre fylker, som Finnmark og Trøn
delag. I tilfelle av utbygging må storpar
ten av hyttene bort og bruken av vass
draget som rekreasjonsområde blir 
sterkt skadelidende. 

Bosettning 
Det er gammel bosettning langs Tenne
vikvassdraget, særlig ved Blåfjellvannet 
og øyvannet. Omlag 30 gårder med 
tilsammen ca. 100 innbyggere blir mer 
eller mindre direkte berørt av den fore
slåtte utbyggingen. Hovednæringsveiene 
er småbruk og tamreinhold . De fleste av 
disse må flytte fra sine hjem som de har 
strevet med å bygge opp igjennom flere 
slektsledd. Vi har ofte sett hvilke sosiale 
problemer tvangsflytting av folk har 
medført. Vi kan ikke rolig se på at dette 
skjer. 

Reindriftsnæring/jordbruk 
Fire-fem familier driver med tamrein i 
området. Denne næringen blir så sterkt 
rammet aven regulering at reineierene 
neppe kan fortsette. Bl.a. ligger alle sam
lingsgjerder og slakteplasser i terreng 
som vil bli lagt under vann. Det er endel 
saue- og geitehold langs vassdraget og 
disse småbøndene vil miste en stor del av 
den dyrka marka. Dessuten er hele om
rådet beitemarker for store mengder sau 
fra gårdene i Tennevik, Sandstrand og 
Tovik. 

Sportsfiske/jakt 
Det er fastslått ved undersøkelser at 
Tennevikvassdraget er det eneste rene 
ørretvassdrag i Nord-Norge. Videre reg
nes Sandvannet som et av de beste pro
duksjonsvann for ørret i Norge! - Det 
drives et utstrakt sportsfiske i hele vass
draget og fiskeentusiaster kommer lang
veis fra for å fiske og koble av. I nedre 
del av vassdraget går det opp endel laks 
og sjøørret. Tårstadvassdraget, som ikke 
ligger langt fra Tennevikvassdraget, vil 
også bli skadelidende ved ei utbygging. 

. Denne elva er svært rik på sjøørret og 
laks. Øvre del av dette vassdraget er 
planlagt overført til Tennevikvassdraget. 

Denne elva er beregnet å gi en avkast
ning på ca. 5000 kg i året til en verdi av 
rundt 100.000 kr. (Jamf. beregninger fra 
Harstad Jeger- og Fiskeforening). 

Nevnes må også de gode jaktmulighe: 
tene (småvilt). I den senere tid har det 
også vokst til en elgstamme i området, 
som om noen år vil gi muligheter for 
jakt. Alle jakt og fiskeforeninger som 
har uttalt seg om reguleringsplanene, har 
gått sterkt imot utbygging av Tennevik
vassdraget. 

Kulturminner 

Det er gammel bosettning langs vassdra

get. Ved nedre Hulvann er det gamle 

fjellgårder som er fraflyttet. Disse gårde

ne forteller mye om levemåten og livs

grunnlaget i tiden før og etter århundre

skiftet. - Videre har Bakåsmyra stor 

biologisk interesse. I løpet av våren blir 

det lagt fram en forskningsrapport fra 

denne myra aven hovedfagsstudent ved 

Museet i Trondheim. Det er blandt an

net funnet planter her som er meget 

sjeldne i Norge og visstnok bare regi

strert et par andre steder i landet. 


Stor motstand blandt folket 

I november 1977 ble det holdt et stort 

folkemøte som enstemmig tok avstand 

fra planene om utbygging av Tennvik

vassdraget. Det har vakt stor harme og 

forferdelse at et område som er tatt med 

på en ti-års verneplan, nå blir foreslått 

regulert av NVE. En mengde med utta

lelser mot utbyggingsplanene er sendt 

inn fra forskjellige foreninger, interes

seorganisasjoner, gårdsstyrer, politiske 

partier og kommunen. Det er bare Nor

ges Vassdrag og Elektrisitetsforsyning 

som har uttalt seg positivt for utbygging. 

- Øvre del av Tennevikvassdraget er 

tatt med på fylkesplanen for Troms som 

verneverdig. - Den lokale pressen har 

engasjert seg sterkt i saken og gitt den 

bred spalteplass. Vi håper også at Nor

ges Naturvernforbund kan ta opp denne 

saka. 


Konklusjon 

Tennevikvassdraget er et særlig verne

verdig vassdrag som har mange særtrekk 

og uerstattelige naturherligheter. Vi ber 

derfor regjeringa om å utvide ti-årsfred

ningen til å gjelde varig vern! 


89 



• 
,
• 

Rovdyra hører til 
Jeg viser til innlegg av Gjertrud Jen
sen med overskriften «Ingen elsker av 
rovdyr» i nr. 1/78. Når en leser dette 
innlegget, må en begynne å undre 
seg. Hun sier her at hun vil verne om 
alt i naturen, - utenom rovdyrene, 
så som gaupe, ulv, jerv og bjørn, og 
viser til tragedier i naturen som slike 
dyr har forårsaket. Jeg vil ikke påstå 
jeg er noen som helst ekspert på 
økologi, men ett vet jeg, og det er at 
naturen er jo slik innrettet at de stør
re tar de mindre, altså det som beteg
nes en næringskjede. Balansen i natu
ren fungerte helt utmerket inntil men
neskene blandet seg inn med sitt ster
ke hat til rovdyra! 

Hun viser til tragedier med ihjel
revne sauer o.a. for 40 år siden, og 
går på dette grunnlag fullstendig mot 
fredning av rovdyr. Det har skjedd 
mye på disse 40 årene, og vi er jo på 
full fart nettopp mot Gjertrud Jen
sens mål - full utryddelse av rovdy
rene! Heldigvis har man etterhvert 
innsett faren ved menneskenes tanke
løse fremferd, slik at bestanden av 
enkelte arter har hatt en liten opp
sving, - jeg tenker blant annet på 
bjørn, men fortsatt er vel de fleste av 
våre store rovdyr på kanten av stu
pet. Hvorfor? Jo, mye takket være 
mennesker som kaller seg naturelske
re og vil bevare alt vakkert i naturen. 
Skal alt vakkert bevares, ja, da må 
rovdyra utryddes! Dette synes meg å 
være fullstendig meningsløst. Skal vi 
bevare et bilde av vår natur så riktig 
som mulig for de som kommer etter 
oss, ja, da må vi da ikke fullstendig 

utrydde en viktig del av den! Rovdy
ra HØRER TIL i vår natur, og jeg 
synes det ville være uhyre trist å tenke 
den tanken at om en generasjon eller 
to vil den oppvoksende slekt måtte 
lese i bøker og gå på museum for å se 
hvordan vår natur en gang var, før 
menneskene raserte hele øko-balan
sen. Selvsagt er jeg enig med Gjertrud 
Jensen når det gjelder motstand mot 
rasering av natur ellers, men jeg vel
ger å tolke ordet naturelsker dit hen 
at det er mennesker som vil verne den 
natur som er gitt oss fra tidenes mor
gen, og ikke en kunstig «vakker» 
jord, hvor alt det «stygge», iberegnet 
våre rovdyr er luket borti 

Jan Arne Grønli 
Iingilon IskO/CC/Cl' 

min 
mening! 
· °lN el, na . .. 

må jeg protestere. Når jeg leser et 
innlegg fra deg Gjertrud Jensen, i nr. 
l, blir jeg virkelig sint. Du sier du er 
naturelsker, men det kan du ikke 
være siden du ikke elsker alle dyra 
som jo er en vesentlig del av naturen 
vår. Du er imot fredning av rovdyr. 
Vet du hva som hadde skjedd uten 
dem? Jo, vi hadde blitt oversvømt av 
smådyr. Alle dyra har sin plass i 
naturen. Det er bare mennesket som 
ikke gjør noe for å opprettholde na
turens egen balanse. Hvis ikke vi 
hadde vært som vi er, så hadde du 
fått sette mye mer av den delige natu
ren du sier du elsker. De drepte saue
ne du har sett. er det inQ:enting å gjøre 
noe med. Slik er livets lov. Rovdyr 

Tegn. Maria K. Woljf 

skal også leve! Vi dreper også dyr for 
å få mat. Vi må heller gjøre noe for å 
bedre kårene hos husdyr og kjæledyr. 
Så istedenfor at du og mange andre 
med, sitter der og akker dere fordi at 
rovdyra gjør så mye galt, må vi gjøre 
noe for å verne det lille som er igjen 
av vår natur og våre dyr - også 
rovdyra. 

Maria K. Wat{( 
13 ill' 

min 
mening! 

Småviltjegere nok 
en gang! 
Etter å ha lest Stenslie 's innlegg un
der «Min mening» i NN nr. 1 1978, 
sitter undertegnede igjen med en fø
lelse av at misforståelse og feiltolk
ning går igjen. Stenslie slenger rundt 
seg med påstander og konklusjoner 
som enhver kritiker vil gni seg i hen
dene av. Finnes det fortsatt folk som 
tror at bare de greier å få jaget jeger
ne av skog og Geil, er småviltbestan
den reddet? 

Selvfølgelig har både Kjølen og 
«folk» hørt om de dårlige sider nevnt 
av Stenslie, ved annen mennesklig 
aktivitet. Meningen med Kjølens inn
legg var vel bare å peke på en av 
disse, og ikke å ramse dem opp. 

Å påstå at den kritikk som såkalte 
«jegerhatere» fremsetter er u beretti
get, bør vel en «naturvernforkjem
per» som Stenslie ikke vite av. Det 
finnes utallige eksempler som viser 
hvordan småviltjegere har ødelagt for 
fugl og dyr. Undertegnede er ikke 
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motstander av småviltjakt, men jak
tens utøvere kan en mang en gang 
riste på hodet av. Eksempelvis (~ege
re» som lar sitt raseri gå ut over 
småvadere og småfugl når andejakta 
slår feil, som skyter rovfugl i den tro 
at det var en due, som raser inn i 
ærfuglflokker med en hurtiggående 
passbåt og slakter ned for fote, som 
driver intens jakt i et bestemt område 
som også er en viktig rasteplass for 
andre ikke-jaktbare trekkende fugl 
osv. 

Det er disse jegerne som ødelegger 
for alle de andre lovlydige jegerne 
som kjenner sine begrensininger. Som 

~ 

Stenslie sier, man løser ingen proble
mer ved å forby jakt hvis ikke de 
oppsatte retningslinjer og regler blir 
fulgt! 

Hvor kommunisme kommer inn i 
denne sammenhengen er undertegne
de en gåte, mens tankeløshet derimot 
forekommer desto oftere. 

Tom Karlsen 

min .-,- memng. 
Prognoser og forbruk 

NVE 's prognoser viser at el-for
bruket vil stige fra 18 TWh. I 1976 til 
mellom 40 og 50 TWh i år 2000. Vil 
fordoblet el-forbruk gi oss større 
menneskelig lykke? 

Hvis nåværende forbruksøkning 
fortsetter, vil vi ha brukt opp de 
«lønnsomme» vassdrag innen 10 år. 
Hvis vi innser at økningen må fortset
te, vil jeg hevde at det er svært tåpelig 
å bygge ut vassdragene i en rekke 
unike fjellområder, bare for å utsette 
bruken av olje/kull/gass i 10 år. Da 
må vi heller være villige til å brenne 
fossilt brensel for å spare enestående 
naturmiljøer for etterslekten. 

La oss gjøre NVE 's prognoser til 
skammel Det skal ikke være «nød
vendig» å bygge ut Jotunheimen
/Breheimen. 

Litt enkel logikk må til: 
Vi må ha tro at vi kan ha et 

samfunn uten stadig vekst i energifor
bruket, og vi må ta konsekvensene av 
dette syn. 

Hver enkelt av oss må ikke bruke 

mere energi i år enn vi gjorde i fjor. 
Da vil det totale energibehov ikke bli 
større enn hva befolkningsveksten 
medfører. 

Det kan synes hardt, for prisene 
stiger stadig. Men hvis vi alle slutter 
opp om dette, så NVE kan hevde 
dette overfor myndighetene, vil disse 
forhåpentligvis begynne å tenke i 
andre enn de tradisjonelle vekst baner. 
Og da kan vi efterhvert komme heni
mot et samfunn hvor de immaterielle 
verdier verdsettes høyere. 

Dag T. Elgvin 

min .-,_. memng. 
Retting 
Artikkelen min «Dei gamle fjell» i 
Norsk Natur nr. 1/78 har ein lei 
prentefeil i første line side 15. Her er 
ordet kvele kome i staden for kveike 
og de korte avsnitt på overgangen 
mellom side 14 og side 15 skal hei te: 

Dei norske fjelltoppane kan tale til 
os~ som før og kveike vår natursans, 
og dette at dei gjev oss lovnad om at 
delte kan vedvare er ikkje noko min
dre enn at dei norske fjelltoppane 
naturvernar seg sjølv. 

Rasmus Lyngnes 

Fisk eller olje? 
Oljen er funnet 
Fiskene forsvunnet 
Oljen skaper penger, 
fiskene eksisterer nesten 
ikke lenger 

I østen de tigger 
I Norge de bygger rigger 
Jeg sier som dansken 
«Jeg vil bli rig,» 
men det kan nok føre til krig 
Hein Espen Hattestad 

12 år 

Dyrenes beskytter 

MORTEN M. 
KRISTIANSEN 
har for vane å uttrykke seg 

«KORT OG GODT» 
og siste nytt er at han også 
uttrykker seg på prospektkort. 
På 9 forskjellige kort belyser 
han en del natur- og miljøvern
problemer, og du får kjøpt hele 
serien for kr. 10,-. 

(Bestilling se s. 94) 

Oljeevenlyret 
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Oljeferden i Hardanger 
Firefargeplakat i format 60 x 60 cm etter Rolf 
Grovens «Oljemaleri. Fritt etter Tidemann og 
Gude». Pris kr. 20,-. 

latur ** 
kalenderen 1978 

Vi har fremdeles noen eksemplarer igjen av Natur
kalenderen 1978. 
• 13 fargefOlos fra norsk natur 
• Totaljormat30-40 cm - bildeformat 30 x 30 cm 
• Bildetekster på norsk og engelsk 

Ett år i norsk natur for kr. 35,-. 

Olje eller fisk? 
Aksjonsplakat fra «Altemativ oljedebatt " . 

Tegnet av Rune J. Andersson. Firefargetrykk. 
Format 50 x 50 cm. Pris kr. 15.-. 

BRUSHANE
LEIK pA 

'VARMYRA 
Fargelitografi av 
Vivian Zahl Olsen 
Opplag: 250 eks. (nummererte 

'og signerte) 
Format: 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 meUom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som til Kapp
staden. 

med Forbundets emblem i- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller 
to utgaver - begge i forryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som 
mat 9 x 9 mm.helst med forbundets emblem. Klebemerker (stickers) selges 

i sett il 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk. i I forgylt sølv kr. 20,
I nysølv kr. 10,satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr . 10,-, 

NA KAI\I DU PYI\lTE DEG 

Ny refleks ... 
med vaktsom ugle i brunt på gul bunn, har Aen diameter på 6,5 cm og koster kr. 20,
for et sett å 5 stk. U 

. .. og den gode gamle 
«Unna meg»-refleksen i advarende rød ter 
fremdeles å få. Den måler 8,5 x 10,5 cm, 

.........;;..;;..;.;;...;;;.;;;,.;;..;=:;.:....1. koster kr. 18.- for et sett a 5 stk. 

MEDLEMSNALEN 



VEGGPRYD? 
Natu rvernforbundets 
fotoplakater i firefar
getrykk og stort for
mat (vel 60 x 90 cm) 
venter på en plass 
på din vegg. Moti
vene er «Svale
stjert», «Perleugle», 
«Rådyrkalv» og 
«Fjellbakkestjerne». 
Du finner dem i mi
niatyr til venstre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

ULF HAFSTEN: 

Naturvernets århundre 
Når fikk du sist så mye na turvern for 14 kroner? En bok til å bruke! 

BREDO BERNTSEN : 

Naturvernets historie i Norge 
Grøndahl og Søn Forlag i samarbeid med Norges Naturvernforbund. 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om naturvern i Norge? Da anbefaler vi denne, 
til medlemspris kr. 65,-. 

EN FULLT UTVOKST GAUPE 

- Nordens store katt i 
full størrelse - plakat
format 125 x 83 cm -
tegnet av Eivind Struks
nes - for kr. 50,-. 

NASJONAL
PARKENE 

l denne prospektkortserien pre

senteres 9 av våre nasjonalparker 

- (Øvre Dividal , Anderdalen, 

Rago , Børgefjell , Dovrefjell , Ron

dane, Femundsmarka, Gutulia og 

Ormtjemkampen). Vanlig kort

format. 

Kortene selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie å 9 forskjellige kort
Stikk innom, ta en telefon, send et kort, eller bruk bestillingskupongen på nest siste side! 
kr. 12,-. 



-----------------------------------------------------------------------

TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 
POSTGIRO 5094602 - BANKGIRO 6001.05.70835 ALLE SNAKKER OM 

ØKOLOGIJEG/VI BESTILLER M ED DETTE 
NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsgebyr 
etter følgende satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 15,-, gebyr kr. 2,

Samlet kjøp for inntil kr. 40,-, gebyr kr. 4,

Samlet kjøp for over kr. 40,-, gebyr kr. 6,

eks. «Brusha neleik ») lilograti ov VIvia n Zahl Olsen <l kr. JOO, ti ls. kr. 


eks, plakat «G:lupen (Eivi nd Slrllks llcs) a k r. 50,- tils. kr. 


o • • Helge Solheim : ~(Olje el ler fisk» ei h 24, tils. kr. 

.. eks «NaLUrkalenderen 1978»;'l kr. 35,- llls. kr. 

.. eb. pla k<H «Oljemaleri )). Fri ll e ller Tidema nll og G ude 

( Rolr Grovt'n) ,,'I kr. 20" 	 tils. kr. 

o • ds. pl,. ka l ({Olje dier lisk» (R une A ndersson) il kr. 15,- lik kr. 

o eks. Pl'ospektk or tse rie « Kon og godu) 

(Morten i\'1. Kristiansen) å kr . 10,- ul s. kr. 


. eks. Prospektk on serie «N <1 sjonalparkep> fl kr. 12, til s kr 


. eks . plakat (cFjellbakkestjerne» il kr. 20,- [il s. kr. 


eks . plakat «Sva lestjerl):'l kr. 20,  tils. kr 

. . eks. pl(l kat ((Perleugle) a kr. 20,- lil s. kr. 

eks. plakat «Rådyrkalv» å kr. 20.- tils. kr. 

... eks. U. H afstcn: (Na turvernets århund-f"e) il kr. 14. tils. kr. 

.. eks. M. Segnestam <lOen første naturboka» il kr. 10, til s. kr. 

... eks. P. Skog: «Økologi» a kr. 15,-	 tils. kr 

ek s. 0. DalJand: «Finnmarksvidda for hvem?» it kr. 5,  tils. kr. 

... eks. Oddvar Skre: «Sur nedbør» a kr. 13,- tils. kr. 

... eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natup) il kr. 5,- tils. kr. 

.. eks. Bredo Berntsen «Na turvernets historie i Norge» il. kr. 65.- 1I1s. kr. 

... eks. A.-I. Jensen «Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet )) :i kr. 20. - til::;. kr . 

... eks. miniutstillingen «SIRKELEN» 

... eks. å 5 stk. sy-på-reneks «Unn,1 meg» :'1 kr. I~. Ilb,. kr. 

se tt å 5 stk. sy-på-reneks «rund» å kr. 20. - pr Sl'll llis. kr. 


sett a 4 stk. klebemerket (stickers) «Du slette tid» å kr. 10,- pr. seu til s. kr. 


e ks. medlemsnål i sølv a kr. 10,- tils. kr. 


eks. medlemsnål i gull il kr. 20,- tils. kr. 


Navn : 

Adresse : 

- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen gir klar 

beskjed.«0kologi» er en kortfattet, lettlest og oversiktlig inn

føring i det fagområdet som er selve grunnlaget for alt natur

og miljøvernarbeid. Ordliste med forklaring av faguttrykk. 

For selvstudium o~ for undervisningsbruk på høyere skole

trinn. 

Perarvid Skoog: «0kologi». 48 sider. Fonnat A 5. - Pris 

kr. 15,-. 


MED TANKE PÅ DE NEST 
MINSTE 
har Norges Naturvernforbund utgitt «Den første naturboka» 
en enkel innføring i økologi, bygd på tegneserieprinsippet. 
Hensikten med boka er å gi barn på de laveste skoletrinn 
forståelse for naturens funksjoner og for de problemene men
neskene skaper for siu eget miljø. Heftet inneholder også 
enkle oppgaver, og veiledning for lærere og/eller foreldre . 
SegnestamjHelin: «Den første naturboka». 16 siders hefte. 
Fonnat A 4. Pris kr. 10,-. 

DET GÅR RUNDT 
OG RUNDT 
i naturen og miniutstillingen «Sirkelen» gir en enkel leksjon 
i hva som skjer - tekst og fargeglade tegninger. Utstillingen 
består av fire plakater i format 62 x 89 cm. Til undervisning 
på lavere skoletrinn - og for museer, bibliotek, organisasjoner 
m.v. i forbindelse med utstillingsarrangementer og kurser. 
Miniutstillingen <<Sirkelen». Gratis mot gebyr. 

Poststed : 

o 	 Det samlede beløp i kr. (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ 

sendes samtidig pr. bankgiro / postgiro / postanvisning . 

(Stryk det som ikke passer!) 

o 	 Jeg/vi ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og 

porto i tillegg. 

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

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

DET REGNER FORTSATT 
SVOVEL 
.. og veien til løsning er at det reises en opinion. Men opi

nionen må bygge på viten - og her kommer anledningen til å 
orientere seg om problemene i forbindelse med sur nedbør, 
om årsaker og virkninger. 
Oddvar Skre: «Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 sider. 
Format A 5. Pris kr. 13,-. 



~~------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------

MEDLEMMENE ER FORBUNDETS RYGGRAD 
og medlemskontingenten utgjør den vesenligste de

len av de årlige inntektene som er en forutsetning for 

virksomheten. 

Men like viktig er det at et høyt medlemstall i seg selv 

gir økt slagkraft. Derfor er selv,et passivt medlems

skap en aktiv innsats for naturvernets sak. 


MEDLEMMENE FAR 
* automatisk medlemskap i den fylkesforening, even
tuelt også lokallag, som man sogner til. 

< tidsskriftet «Norsk Natur» som kommer ut med 6 
nummer årlig (ca. 200 sider). 
* kjøpe forbundets publikasjoner til medlemspris. 

MEDLEMMENE GIR 
oss mulighet til å påvirke landets naturvern- og res
surspolitikk i en retning vi mener er riktig. 

Nedenstående personer er interessert i naturvern, og kan tenkes 
å ville bli medlemmer av forbundet : 

Navn: 

Adresse : 

Poststed : 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn : 

Adresse : 

Poststed: 

Navn: ... 

Adresse: 

Poststed: 

Flere navn enn det er plass til her? Send egen liste! 

FLERE MEDLEMMER = 

ØKT TILLITT = 

FLERE MEDLEMMER = 

STØRRE 

GJENNOMSLAGSKRAFT 
FOR NATURVERN 


Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
1978 (kr. 50,- pr. medlem) tils. kr. sendes over 
Postgiro 5094602 
Bankgiro 6001-05-70835 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed: 

Navn : 

Adresse: 

Poststed: 

Navn: 

Adresse: 

Poststed : 
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