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Natur og Ungdom, Aust-Agder Natur
vern, Vest-Agder Naturvern, Rogaland 
Naturvern , Haugaland Naturvern, Vest
landske Naturvernforening, Sogn og 
Fjordane Natlll'vern, Møre og Romsdal 
Naturvern, Nordland Naturvernforen
ing, Troms Naturvern, Oppland Natur
vern. Hedtilark Naturvern. Busker\ld 
Natur- og Miljøvernforening, Vestfold 
Naturvern, Telemark Natur" og Miljø
vern, Landskapsvernet i Østfold, øst
landske Naturvernforening, Sør-Trønde
lag Naturvern, Nord-Trøndelag Natur
vern , Finnmark Nafurvern. 

Naturvernforbundet 
til Alta 

Norges Naturvernforbunds representantskapsmøte 1979 ho1
oes i Alta 8. og 9. juni. Møtets hovedtema er «Forvaltningen 
av Finnmarksvidda». Innstillingen fra ressursutvalget for 
Finnmarksvidda vil bli basis for en debatt der bl.a. utvalgets 
formann, Olav Gjærevoll, ordfører Mjøen i Alta og formannen 
i Reindriftssamenes landsforbund Johan J. Eira vil redegjøre 
for sitt syn. I debatten deltar videre forbundets viseformann, 
Ragnhild Sundby, ekspedisjonssjef Gunnar Germeten i Mi1jø
verndep,artementet, Håkon Henriksen, Hartvig Sætra og Hans 
Kr. Enksen. 
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Ressurskurs i 
Trøndelag 

Sund Folkehøgskole på Inderøy i 
Nord-Trøndelag vil frå hausten 1979 
gjennomføre eit vinterkurs , førebels 
kalla ressurs- og ulandskurset, på fjell
garden Mokk, øvst i Ogndalen . Spesielt 
for kurset blir fagområde som biologi , 
økologi, miljøfag, ressursforvaltning 
og u-landsproblem . Elevane skal bu på 
garden og vera med i det daglege arbeid 
der. Ein arbeider også med planar om 
å få til eit opphald i eit u-land som ledd 
i kurset. Fjellgarden Mokk ligg heilt 
inntil store fjellområde, og mykje av 
undervisninga blir lagt i skog og mark . 
Nærare opplysningar får ein ved Sund 
Folkehøgskole, 7670 Sakshaug. 



SISTE RUNDE 

Norges Naturvernforbund så dagens lys i vassdragsut

byggingens barndom, og har så å si vokst opp som 
øyenvitne til en utvikling hvis mål er det fullkomne in
d ustrisamfunnet og hvis ytterste resultat er den største 
landskapsraseringen mennesker noen gang har satt i verk 
her i landet. 

Studerer man det samlede bildet av norsk vassdrags
natur i dag, eller det som er igjen av den, er det sørgelig 
klart at det er lite naturvernkreftene har oppnådd. Vi har 
fått en halvhjertet verneplan, og vi har i enkelte tilfelle 
fått en mer «skånsom» utbygging enn den som sto øverst 
på utbyggernes ønskeliste. Vi kan altså trøste oss med at 
om naturvernet ikke hadde gjort en innsats, da ville 
bildet av Vassdrags-Norge vært enda litt svartere enn det 
er i dag. Men det er også det hele. 

På denne bakgrunn kan man røres til tårer når utbyg
gingstilhengerne jamrer over naturvernets makt og inn
flytelse i vassdragssaker. De fremstiller seg selv som gode 
krefter på vikende front overfor en ansvarsløs overmakt 
- mens den nakne virkeligheten er at de går fra seier til 
seier under en vaiende fane som det står full sysselsetting 
på. Det er god psykologi når man for å nå sitt mål er 
tvunget til å satse på at hensikten helliger midlet. 

Situasjonen er ikke bare alvorlig. Vassdrags-Norge er 
i dag i overhengende fare . Det er sagt før, men det er 

nødvendig å gjenta : Det er de siste, betydelige vassdra
gene i landet som nå står for tur. Om naturvernet taper 
kampen om vassdragene de aller nærmeste årene, er det 
et tap for alltid. Det blir ingen omkamp. 

Det siste året har partene gjort sitt beste for å svimeslå 
hverandre med prognoser om kraftbehov i fremtiden. Vi 
vet at vårt syn på redusert vekst og utflating av energi
forbruket er praktisk holdbart. Men vi vet også at vi ikke 
vinner kampen om vassdragene ved hjelp av tall. Vi vet 
at det vi vil verne er verdier som hever seg høyt opp over 
et hvert prognosemakeri. Og vi vet at de siste restene av 
norsk vassdragsnatur må vernes, uansett hva tekno
kratiske spåmenn og tall-jonglører måtte trylle fram av 
kurver og data. 

Derfor har Norges Naturvernforbund denne våren satt 
i gang en vassdragsvernkampanje som i ett år fremover 
vil være vår viktigste arbeidsoppgave. Gjennom denne 
kampanjen vil vi prøve å vise hva vassdragene våre vir
kelig er verd, hva vi står i fare for å miste, hvilken 
fattigdom som truer om også det siste stikket havner i 
motstanderens hender. Vårt mål er å forsvare verdier. Og 
vårt håp er at budskapet skal nå ut og fram, og at 
opinionen som reises ikke bare blir sterk - men sterk 
nok. 

lI:f 
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OTTARKROHN 

SKOGBRUKSLOVEN 

OG NATURVERNET 

I det gamle bygdesamfunnet ga skogen 

mangehånde nytteprodukter: Hus
behovvirke og brensel til gårdene, beite 
og høsting av fOr, jakt og fiske. Etter 
hvert som det ble utviklet en sagbruks
og trelastindustri fikk skogen økt di
rekte økonomisk betydning. Det førte 
til rovhogster uten hensyn til foryngelse 
og framtidig produksjon. Dette skapte 
behov for regulerende bestemmelser og 
i 1893 kom loven om verneskogens be
varelse og mot skogenes ødeleggelse. l 
1932 kom Lov om skogvern. Den mar
kerte et skille i norsk skoglovning. Tid
ligere dominerte det passive skogvern, 
nå ble grunnlaget lagt for et planmessig 
skogbruk med vekt på oppbygging av 
framtidige ressurser. Det ble lagt stor 
vekt på vern av utsatt skog (verneskog). 
Det offentlige skogoppsyn ble oppret
tet. 

Utvidet skogbruksbegrep 
Loven av 1932 ble revidert og avløst 

av Lov om skogproduksjon og skog
vern i 1965. Denne lov la opp til et 
sterkt produkssjonsskogbruk. Skog
bruk var ensbetydende med maksimal 
utnyttelse av produksjonsgrunnlaget 
for virkesproduksjon. Skogproduk
sjonsloven ble revidert i 1976 og fikk 
navnet Lov om skogbruk og skogvern 
(skogbruksloven). Når ordet skogpro
duksjon er skiftet ut med skogbruk, gir 
dette antydning om en utvidelse av 
skogbruksbegrepet. Med skogbruk me
nes nå alle rasjonelle brukerinteresser 
(funksjoner) knyttet til skogsmark. 
Slike interesser er virkesproduksjon, 
jakt, fiske, friluftsliv, naturvern m.fl. 
Med dette har flersidig bruk av skog
arealene fått et lovmessig fundament. 
Det er en ny og viktig endring i norsk 
skoglovgivning. Fortsatt er virkespro
duksjon primært i forhold til andre 
funksjoner. Formålsparagrafen viser 
dette. Spørsmålet er i hvilken grad de 
nye lovbestemmelser og forskrifter er i 
stand til å avveie konkurrerende inter
esser. 

Etter krigen har de store flatehogster 
fått innpass i norsk skogbruk. Skogen 
bygges opp av relativt ensartede enhe
ter eller bestand. En bestand utgjør en 
behandlingsenhet og fyller bestemte 
krav til innblanding av andre treslag 
enn hoved-treslaget, til trærnes spred
ning i alder og utvikling og til arealstør
relse. 

l bestandsskogbruket er flatehogsten 
en vanlig avvirkningsmåte. Det har 
reist seg kritiske røster fra rekreasjons
og naturverninteresser mot visse sider 
ved dagens skogbruk. Det gjelder bl.a. 
store flatehogster, stort areal av sam
menhengende, tett, uframkommelig 
ungskog, bruk av store terrenggående 
maskiner som kan gi stor markslitasje, 
sprøyting mot uønsket vegetasjon, 
grøfting av fuktskoger og myrer, skogs
veibygging, framvekst av et lite variert 
skogbilde med forringelse av enkelte 
arters biotoper. Denne konflikt har 
særlig kommet til uttrykk for skogom
rådene rundt Oslo (Oslomarka) og det 
er reist krav om realisering aven fler
bruksplan for området. 

Flerbruk 
Flerbruksbegrepet stammer fra den 

debatt som har pågått i USA i etter
krigstiden om bruk og forvaltning av 
skogene der og som endte med et Kon
gressvedtak i 1960 om å legge flerbruks
prinsippet (multiple use) til grunn for 
forvaltningen av de amerikanske stats
skogene. Dette innebærer at de ulike 
interesser som knytter seg til utnyttin
gen av et skogområde i utgangspunktet 
er prinsipielt likestilt og skal søkes til
passet en helhetsmålsetting for området 
(flerbruksplan). Det er ikke dermed 
sagt at de ulike funksjoner gis lik vekt 
på alt areal. l Norge vil produksjon av 
tømmer være den største verdiskaper 
på den alt overveiende del av skogare
alet. Nær byer og tettsteder eller i spe
sielle områder kan skogens rekre
asjons- eller naturvernfunksjoner være 
de viktigste. 

Siktemålet med revisjonen av skoglo
ven var at en ønsket å få bestemmelser 
inn i loven som kunne tilgodese natur
vern- og friluftsinteressene. 

Skogbruksloven gjelder for all skogs
mark. Skogsmark er definert som 
grunn som er skogproduserende eller 
som etter en samlet jord- og skogbruks
messig vurdering egner seg best til skog
produksjon og ikke nyttes til annet for
mål. Loven gjelder også for områder 
som er regulert til andre formål, f.eks . 
frilufts- eller naturvernformål. l slike 
tilfeller er det reguleringsformålet med 
eventuelle bestemmelser som er avgjø
rende for den virksomhet som kan finne 
sted, og skogbruks loven kommer bare 
til anvendelse i den utstrekning fortsatt 
skogsdrift vil være mulig og i den ut
strekning lovens bestemmelser ikke 
kolliderer med bestemmelser gitt i eller 
med hjemmel i spesiallovgivningen 
(f.eks. naturvernloven, friluftsloven). 

Hvilke muligheter gir så Lov om 
skogbruk og skogvern til å løse konflik
ter mellom næringsrettet skogbruk og 
rekreasjons- og naturverninteresser? 

Lovens formålsparagraf lyder: 
«Denne lov har til formål å fremme 
skogproduksjon, skogreising og skog
vern. Det skal tas sikte på at skogbruket 
gjennom rasjonell skjøtsel kan gi et til
fredsstillende resultat for næringens ut
øvere og sikre effektiv og jevn råstoff
tilførsel til industrien. Videre skal det 
legges vekt på skogens betydning som 
rekreasjonskilde for befolkningen, som 
viktig del av landskapsbildet, som livs
miljø for planter og dyr og som områ
der for jakt og fiske.» 

Hensynet til ulike brukeres interesser 
av skogarealene er altså positivt integ
rert i formålsparagrafen. Loven kan li
kevel ikke sies å være bygd opp på 
flerbruksprinsippet, nemlig at de ulike 
brukerinteresser i utgangspunktet er 
prinsipielt likestilt. Dette framgår av 
formålsparagrafens utforming, og i vei
ledende retningslinjer for loven, gitt av 
. Land bruksdepartementet, heter det: 
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«Loven er imidlertid fortsatt en skog
produksjonslov i tradisjonell forstand, 
der fremme av skogproduksjon, skog
reising og skogvern framtrer som pri
nære mål.» I samme veiledende ret
ningslinjer heter det at virkesproduk
sjon, friluftslivet og naturvernet alle er 
viktige samfunnsinteresser, og videre: 
«Mens virkesproduksjonen må anses å 
være den dominerende interesse i den 
alt overveiende del av våre skogområ
der, kan andre interesser være domine
rende i mer begrensede områder. I 
skogområder nær byer og større tettste
der vil frilufts- og naturverninteressene 
være betydelige. Slike steder vil det 
være naturlig å betrakte virkeproduk
sjonen, friluftslivet og naturvernet som 
i prinsippet likeverdige samfunnsinter
esser, som i en viss grad må tilpasse seg 
hverandre.» - Av dette framgår at i 
begrensede områder hvor andre inter
esser (dvs. ikke virkesproduksjon) kan 
være dominerende vil det være riktig å 
betrakte alle funksjoner som prinsipielt 
likeverdig. Det vil si at friluftsliv- og 
naturverninteresser ikke blir betraktet 
som likeverdige funksjoner generelt. 
Derimot oppfattes virkesproduksjon 
som prinspielt likestilt med friluftsliv
og naturverninteresser også i begren
sede områder der slike interesser er do
minerende. 

Formålet 
I formålsparagrafen er de økonomis

ke tilhøve for næringens utøvere be
rørt: - <U)et skal tas sikte på at skog
bruket gjennom rasjonell skjøtsel kan 
gi et tilfredsstillende resultat for nærin
gens utøvere og sikre effektiv og jevn 
råstofftilførsel til industrien.» Her lig
ger en klar begrensning på det restrik
sjonsnivå loven tillater. Restriksjoner 
gitt i medhold av loven skal ikke i for 
sterk grad begrense det økonomiske 
utbytte av å drive en skogeiendom. 
Dette er kommet klart til uttrykk også 
i forarbeidene til loven der det er sagt at 
bestemmelsene til fordel for friluftsliv 
og naturvern ikke er forutsatt nyttet 
lenger enn at den enkelte skog (dvs. 
eiendom) som berøres fortsatt kan nyt
tes på regningssvarende måte, om enn 
i en del tilfeller kanskje med mer eller 
mindre redusert lønnsomhet (Ot. prop. 
nr. 29 - 1974/75). I «Midlertidige for
skrifter for skogbehandling og skogs
drift i Oslomarka etter § 17b i Lov om 
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skogbruk og skogvern» (Land bruksde
partementet) heter det at med hjemmel 
i skogloven kan virkesproduksjonen 
pålegges restriksjoner for å fremme fri
luftsliv- og naturverninteressene inntil 
et nivå hvor det aktuelle skogområde 
som følge av restriksjonene ikke lenger 
kan nyttes på regningssvarende måte. 
Dette gjelder også lovens § 17b som 
omhandler skogområder av særlig 
verdi for friluftsliv og 
naturvern og som hjemler mulighet for 
mer vidtgående restriksjoner enn loven 
ellers tillater (§ 17b omtales nærmere 
nedenfor). 

Økonomi i første rekke 
En rasjonell tolkning av lovens rek

kevidde generelt (for all skogsmark) sy
nes derfor å være at restriksjonene bare 
i mindre utstrekning kan føre til reduk
sjon av det økonomiske utbytte for en 
skogeiendom. 

Et forhold ved lovens klare forutset
ning om restriksjonsnivå er at dette vil 
kunne variere i tid og sted. Nettout
bytte av et tømmeruttak er avhengig av 
en rekke faktorer som tømmerpris, sor
timentsfordeling og driftsforhold . 
Tømmerprisen varierer i forhold til in
ternasjonale konjunkturer. Nedgang i 
tømmerprisen vil kunne påvirke styr
ken av aktuelle restriksjoner. 

Det er videre viktig å ha klart for seg 
at bruk av skogbruksloven for spesielle 
områder automatisk instituerer tøm
merproduksjonen som primær funk
sjon for det aktuelle område. Debatten 
om lovanvendelse i forbindelse med 
hjemmel og gjennomføring av fler
bruksplanen for Oslomarka er nært 
knyttet til dette forhold ved skogbruks
loven. En særlov vil, i motsetning til 
skogbruksloven, legge primær vekt på 
rekreasjon og naturvern. 

Tittelen på loven av 1965 er endret 
fra «Lov om skogproduksjon og skog
vern» til «Lov om skogbruk og skog
vern». Endringen forteller om et utvidet 
skogbruksbegrep. I samsvar med dette 
erdet skjedd en utvidelse av formålspa
ragrafen hvor hensyn til friluftsliv og 
naturvern er integrert. For å følge opp 
den utvidete formålsparagraf er det gitt 
regulerende bestemmelser i §§ 16, 17, 
17a,17bogI9. 

§ 16 behandler avvirkning og gir 
Landbruksdepartementet bl.a. rett til å 
nedlegge forbud mot eller begrense ad

gangen til foryngelseshogst i vedkom
mende skog hvis skogeier har planlagt 
på begynt eller foretatt foryngelseshogst 
på slik måte eller i så stort omfang at det 
antas å medføre vesentlig skade for fri
luftslivet eller naturmiljøet. § 17 om
handler naturlig foryngelse, skogkultur 
og skogreising. Her gis departementet 
anledning til å nekte eller stille vilkår 
for tilplanting av skogløse områder, 
skifte av treslag, grøfting, gjødsling og 
bruk av plantevernmidler i den utstrek
ning det finner det nødvendig for å 
hindre vesentlig skade på eller ulempe 
for friluftslivet eller vesentlig skade på 
naturmiljøet. § 17a gir skogoppsynet 
rett til å nekte bygging av veier eller 
andre anlegg i forbindelse med skog
bruk bl.a. dersom disse vil medføre ve
sentlig skade for friluftslivet eller natur
miljøet. 

§ 17b omhandler skogområder av 
særlig verdi for friluftsliv og naturvern. 
For slike områder kan Kongen fastsette 
nærmere forskrifter som foruten slike 
begrensninger som loven ellers hjemler 
adgang til, kan inneholde også andre og 
mer vidtgående restriksjoner for skog
bruket. Forskriftene kan omfatte for
bud mot eller begrensning i hogst av 
foryngelsesflater, felling av visse slag 
eller typer trær, hogst av trevegetasjon 
på spesielle steder, bruk av større ter
renggående maskiner, skogsveibygging 
samt andre anlegg, tiltak og inngrep i 
forbindelse med skogens drift og skjøt
sel som kan medføre vesentlig skade 
eller ulempe for friluftslivet eller vesent
lig skade på naturmiljøet. Forskriftene 
kan også pålegge skogeierne meldeplikt 
om planlagte tiltak og inngrep som om
fattes av forskriftene. De områder § 17b 
først og fremst synes å være myntet på 
er nærområder og utfluktsområder for 
byer og tettsteder og ellers områder 
som p.g.a . sin bruk eller egnethet som 
rekreasjonsområde har særlig verdi for 
friluftslivet. Det synes også nærlig
gende å vurdere skoglovens § 17b som 
lovgrunnlag i forbindelse med arbeidet 
med vern av større typeområder (refe
ranseområder) i skog. Det er hittil ikke 
fastsatt forskrifter etter skogbrukslo
vens § 17b for andre områder enn Oslo
marka. 

De verdiene som ikke er knyttet til ku
bikkmeter trevirke er fremdeles under
ordnet i den nye skogbruks loven. 



Pålegg til eierne 
Lovens § 19 synes å ha potensiell stor 

verdi. Etter denne kan skogoppsynet, 
for kontrollen med overholdelsen av 
loven, på legge skogeiere å gi skriftlig 
melding for en del tiltak også utenfor 
områder som faller inn under § 17b, 
dvs . generelt for all skogsmark. Denne 
hjemmel bør vurderes realisert f.eks . 
for områder som inngår i fylkesmenne
nes oversikter over viktige frilufts- og 
naturvernområder (slike foreligger eller 
er under utarbeidelse). En ønsker ikke 
prinsipielt å hindre inngrep i slike spe
sielle områder, men det bør først fore
tas en vurdering av hvilke skogbruks
messige tiltak som kan aksepteres og 
hvilke ikke under forutsetning av at 
rekreasjon- og verneinteresser skal 
kunne opprettholdes. I den sammen
heng vil det foreligge et informasjons
behov i forbindelse med lokalisering av 
slike områder og hvilke verdier som 
knytter seg til disse. Det bør derfor 
etableres et formalisert samarbeid mel
lom dem som administrerer loven og 
frilufts- og naturverninteresser. Fylkes
kommunens frilufts- og naturvernkon
sulent bør her bli en sentral person. 

Et vedtak fattet i medhold av loven 
kan overprøves. En klage kan føres 
fram til landbruksdepartementet. 
Offentlige naturvern- og friluftsmyn
digheter har rett til å klage når avgjørel
sen vedrører interesser som hører under 
deres myndighetsområder. Etter loven 
velges skogrådet og fylkesskogrådet 
politisk. Offentlige naturvern- og fri
luftsmyndigheter har ikke rettigheter i 
forbindelse med valg til råda. 

Nøkkelpersonalets holdning 
Lov om skogbruk og skogvern er 

først og fremst en skogproduksjonslov. 
Loven har således klare begrensninger 
for rekreasjons- og naturverninteresser. 
Revisjonen i 1976 er likevel viktig fordi 
den gir andre brukerinteresser i skog 
enn virkesproduksjon et lovmessig fun
dament. Hvilke konkrete resultater lov
endringen vil gi er avhengig av om lo
vens intensjon blir fulgt opp. Vil den 
generelle aktsomhetsplikt få gjennom
slag? En avgjørende skranke for graden 
av positivt utbytte kan bli holdninger 
hos nøkkelpersonalet. Det er også vik
tig at det blir etablert et fruktbart sam
arbeide mellom skogoppsynet og na
turvern/friluftsinteresser. a 
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NÅROLJE 

BLIRAGN 


Skal vi tro! 
Stortinget skal tro det. Og vi. Og de 
olje-vidde har sine metoder for å bringe 
folk til en slik tro: I det bløte element 
hvor Stortingets hode befinner seg for 
at det skal tenke glassklart, blir det 
senket et agn. Hvilket agn! En stor og 
uspiselig sak er kuttet i småbiter. Hver 
bit er krydret med søte forsikringer, 
pakket delikat i departemental vatt, 
tredd tilslørende om stålkroken og 
dingler nå foran en stim av stortingsre
presentanter. Den dufter av delikat olje 
og pirrende profitt, så hvorfor ikke 
glefse i seg godbiten? 

Men skulle ikke denne fisken vite 
bedre enn andre fisker at når den biter, 
så blir den hengende? Uten å kunne 
slite seg løs vil den bli trukket, om enn 
sprellende og motvillig, i en bestemt 
retning - den retningen som har omfat
tende oljeutvinning som nødvendig av
slutning og et drablig oljesøl som mulig 
konsekvens. 

Dette med å gå på kroken er selvføl
gelig ikke noe nytt. Vi gjør det hver 
gang det ufordøyelige blir gjort fris
tende, det skjebnessvangre blir gjort til 
lek og vi ikke ser havet for bare små
skvulp. Men nå burde vi vite såpass at 
ethvert agn bare er en liten tilslørende 
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skrivende stund legger Stortinget sitt folkevalgte hode i bløt (Norskehavet) for 
å ta stilling til om det skal letes etter mer olje. En ganske uskyldig sak - i og for 

seg - isolert sett og den slags. For skulle vi tilfeldigvis finne olje, kan vi si «Tja og 
mnei og mon det - skitt i den milliarden vi brukte til å finne det vi fant, vi lar olja 
ligge i fred , det var letinga som var vitsen. Leteleken var sannelig gøy og verdt 
miliarden sin!» 

del aven stor og brutal helhet. Derfor 
skulle våre sanser stritte av skepsis når 
oljeletingen skilles fra produksjon og 
utvinning og serveres for oss som en 
delikat liten sak. 

For eksempel: Forutsetningen for å 
begynne oljeleting i nord er «. .. ønsket 
om å styrke næringslivet i disse lands
deler samt. .. å få best mulig kjennskap 
til petroleumsressursene på hele sokkel
området.» (St.meld. nr. 57 s. 8). 

Vi skal altså tro at noen vil bruke en 
milliard for å få slik kjennskap og så slå 
seg til ro og kose seg med kjennskapen 
sin. Skulle vi ikke heller tro at vi blir 
pent nødt til å anvende og omsette vår 
kjennskap slik at studieutgiftene kan bli 
lønnsom investering? Selvfølgelig. Bare 
en blow-out i letefasen kan omstyrte en 
slik utvikling, og det burde da ærlig talt 
være noe annet enn juling som fikk oss 
til å velge adferd. 

Dernest: Oljeletingen i seg selv vil 
ikke styrke næringslivet i de nordlige 
landsdeler. Bare utvinning og produk
sjon sies å åpne for slike muligheter. 
Men er det virkelig slik at en omfat
tende oljevirksomhet vil gi ønskelige 
.samfunnsmessige effekter? Når vi tilla
ter oss å stille slike spørsmål og dertil 
antyder at virksomheten kan få alvor

. 

lige negative følger - ja, så har regjerin
gen svar på rede hånd: « . .. konse~ 
kvensene av utbyggings- og produk
sjonsfasen .. . er ikke direkte relevant 
for spørsmålet om å starte leteboringer 
i disse farvann.» (St.meld . nr. 57 s. 92). 
Men var det ikke nettopp disse konse
kvensene, virkningene for samfunnet i 
nord, som var den klart uttalte forutset
ning for i det hele tatt å starte letebo
ring? 
- Økseskaft! 

Og skulle agnet ennå være for stort til 
å svelges, kan det kuttes ytterligere opp. 
Det kan f.eks. frigjøres for litt ubeha
gelig forskning: «Om virksomheten 
kan skje innenfor et risikonivå som er 
akseptabelt, er ikke i første rekke et 
spørsmål om bølgehøyder og eksakte, 
vitenskapelige måledata. Det er pri
mært en sak av politisk karakter som 
må basere seg på en helhetsvurdering.» 
(St.meld. nr. 57 s. 10 og 21). 

Nettopp! En vurdering aven helhet 
på størrelse av et agn som er lite nok til 
å svelges og stort nok til å skjule kro
ken. Ingen grunn til å la være å bite på. 
Snøret som vil trekke oss inn i en høyst 
uviss fremtid kan vi bare se bort fra 
det kan utredes i kommende stortings
meldinger! ~ 



Naturvern tanker 
i Norge 
på 1700-tallet 
AV 
KÅREELGMORK 

Naturvern og naturverntanker er 
av relativt ny dato og gjør seg for 
alvor gjeldende i vårt århundre. 
Men sporadisk kan naturverntan
ker opptre i tidligere tider. Et ek
sempel på dette fant jeg ved gjen
nomgåelse av innberetninger Ji'a 
dansk-norske embetsmenn i 1743. 
I det året gikk det ut ordre til 
embetsmenn i Danmark-Norge 
om å sende inn til København en 
beskrivelse av sine distrikter ba
sert på 43 spørsmål. Mange av 
spørsmålene angikk geografi og 
naturhistorie som plante- og dyre
liv . Originalene av besvarelsene 
oppbevares i København , men 
Norsk historisk kjeldeskrift
institutt i Oslo har handskrevne 
avskrifter av de fleste. 

Innberetningen fra Norderhov 
prestegjeld på Ringerike ble over
latt residerende kapellan Henrik 
C. Blichfeldt Wirring som var født 
i Danmark, men hadde vært prest 
på Ringerike i 10 år. I sin innberet
ning viser Wirring spesiell inter
esse for dyrelivet på Ringerike og 
er bekymret for elgstammen og de 
jaktmetoder som den gang var i 
bruk. Som svar på ett av spørsmå
lene om hvilke firfotede dyr som 
fins i prestegjeldet, skriver Wir
ring: 

<<BIs Djur icke faae, var skudte 
her udi Vaaren og det der var med 
Kalver, vidst 10 li 12 Kalver ere 
blevne udi Mødrenes Liv dræbte. 
Bønderne holde for, at naar Elsdyr 
her lader sig see, bet yder det og ere 
de Omina for haarde Aaringer. 
Maaskee de derfor legge sig des
mere efter at dræbe dem, meere 
end efter Ulve, som de taale ofte at 
tage Creaturer bort ved Stue V æg-

Foto Fred FribergfNN 

gene. Gid disse gavnlige Elsdjur, 
og som gjør ingen Skade, bleve 
holte Haand over! Man saae i den 
Tid, de ey maatte skjudes, blev de 
formeerede. Men skal og maae de 
skjudes, endog naar de gaae med 
Kalver, blive de omsider gandske 
ødelagte. Hvadjeg har skrevet, er . 
blot af Omhu for disse nyttige 
Djur.» 

Denne beskrivelsen gir mange 
interessante opplysninger om el
gen og folks innstilling til den på 
1700-tallet. Vifår vite at bøndene 
knyttet overtro til elgen og''Gtdette . . 
var medvirkende til at den ble jak
tet også om våren. I våre tider med 
store elgstammer er det interes
sant at en av uttalelsene tyder på at 
elgen hadde vært fredet for jakt før 
1743. Ogsåpå 1800-tallet var elg

stammen så langt nede at arten var 
Ji'edet for alminnelig jakt. 

Mest interessant er kanskje 
Wirrings innstilling til elgen som 
dyreart og til jakten på den. Han 
er opprørt over at det jaktes på 
drektige elgkuer om våren, og 
hans uttalelser i innberetningen ty
der på at han vil forsøke å påvirke 
myndighetene i København. Tonen 
i innberetningen vitner om en inn
stilling som må karakteriseres 
som naturverntanker. Protester 
mot overdreven jakt og utryddelse 
av dyrearter ble først vanlig i Eu
ropa på slutten av 1800-tallet. Re
siderende kapellan Wirring må 
derfor sies å ha vært betydelig 
forut for sin tid når det gjelder 
naturverntanker i Norge. 

73 




Naturvern 

• 
1 andre land 


Svenske jegere på 
skolebenken 
Fra og med I. januar 1981 må sven
skene kunne dokumentere både 
kunnskaper og ferdigheter før de 
blir sluppet ut på jakt. Men jeger
prøven som da innføres, gjelder i 
praksis bare nye jegere. De gamle får 
lov til å fortsette som før, med eller 

Stress og mutasjoner 
i Baikalsjøen 
Baikalsjøen og dens unike økosys
tem er nå sterkt truet av forurensnin
ger. Den siste advarselen kommer 
fra direktøren ved Sovjetunionens 
limnologiske institutt. Den store 
forurensningskilden er en trefored
lingsbedrift som kom i drift i 
I 960-årene. Tross rensing påvirker 
utslippene fra denne industrien nå 
flere hundre kvadratkilometer av 
Baikalsjøen, og forurensningene går 
ned til 250 meters dyp. Planktonpro
duksjonen er redusert, og hos fisk er 
det påvist stress, mutasjoner og end
ret adferd. Videre er antall strand or
ganismer redusert . Annen industri 
forurenser Salengaelva, en av de 
største tilløpselvene i Baikalsjøen, 
og utenfor munningen av denne elva 
er 1500 kvadratkilometer av sjøen 
forurenset. En verdifull laksefisk 
som gyter i elva får omkring 50 pro
sent av rogna ødelagt av forurens
ninger. 

Blysøkker truer 
svanebestanden 
Som tidligere referert i denne spalten 
viser undersøkelser både i USA og 
Sverige at store mengder andefugler 
dør etter at de, sammen med føden, 
har fått i seg hagl som i store meng
der ligger på bunnen av innsjøer der 
det drives utstrakt jakt. Men nå viser 
det seg at det ikke bare er jegere som 
er skyld i blyforgiftning blant ender, 
gjess og svaner. Også blyhagl som 
sportsfiskerne bruker som søkke 
gjør sitt. I England regner man med 
at det årlig omkommer omkring 
3000 svaner som følge av denne for
men for blyforgiftning. En undersø

kelse viser at 93 prosent av alle døde 
svaner i elva Trent siden 1973 var 
omkommet av blyforgiftning. Det 
tilsvarende tall for elva A von var 81. 

For tunge tiurer 
I nasjonalparken i Cevennene i 
Frankrike er det i senere år drevet 
oppdrett og utsetting av storfugl og 
orrfugl, som før var utbredt i dette 
området. Det er til nå sluppet ut 
omkring 50 fugler i biotoper som 
etter all erfaring skulle passe for de 
respektive artene. Men det har vist 
seg at disse fuglene, som har vokst 
opp under menneskelig omsorg, mø
ter et alvorlig problem når de skal 
friste tilværelsen i frihet. De er bety
delig tyngre enn sine viltlevende 
slektninger, og har problemer med å 
berge seg unna rovdyr. 

De store rovdyrene en 
nasjonal interesse 
I vinter ga lens styrelsen i det svenske 
Norrbotten tillatelse til avskyting av 
to ulver. Naturvårdsverket klaget til 
regjeringen over denne beslutnin
gen, men kom ingen vei fordi den nå 
gjeldende lovgivning gir lensmyn

·dighetene rett til å rå over bl.a. de 
siste ulvenes skjebne. Naturvårds
verket krever nå lovendring, etter
som man finner det meningsløst at 
man på distriktsplan skal kunne 
fatte beslutninger i saker av nasjonal 
interesse. 

Dyrt å selge leopardskinn 
En britisk lov om truede arter er tatt 
i bruk for første gang. En peIshand
ler som hadde lagt ut tre leopard
skinn til salgs, er idømt en bot på 500 
pund, og må dessuten dekke sak
somkostninger med 50 pund. 

uten ferdigheter og kunnskaper. 
Prøven skal knyttes til våpenkjøp 
det vil si at alle som vil kjøpe jaktvå
pen etter den nevnte dato må legge 
fram bevis på at de har bestått prø
ven. 

Prøven får en teoretisk og en 
praktisk del. I teorien inngår blant 
annet økologi, artskunnskap, bio
logi og lovgivning. Man håper å få 
opplegget for prøven klart i løpet av 
dette året, sånn at svenske jegere fra 
janaur 1980 skal kunne fremstille seg 
til eksamen. 

Fare for tyske blåstruper 
Mens blåstrupen er en ganske vanlig 
fugl i lavereliggende fjellområder 
hos oss, må den regnes som en truet 
art i Tyskland. Før var den vanlig 
langs elver og i sumpområder i 
Nord-Tyskland. Nå regner en med 
at det her bare fins omkring 40 ru
gende par. Dette forteller litt om 
miljøets avgjørende betydning. I 
Nord-Tyskland er blåstrupens leve
områder endret og redusert ved 
menneskelige inngrep, hos oss er de 
noenlunde intakt, foreløbig . 
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Kumøkk som brensel 
alvorlig avlingstap 
Avskogingen, som fører til stadig 
økende mangel på ved til brensel i 
tropiske strøk, har gjort tørket ku
møkk til uunnværlig brensel mange 
steder. I en fersk rapport fra World
watch Institute i Washington, pekes 
det på at det nå årlig brennes om
kring 4000 millioner tonn kumøkk i 
Asia, Midt-Østen og Afrika. Denne 
bruken av verdifull gjødsel innebæ
rer en alvorlig reduksjon av mulig- ' 
hete ne for å få skikkelige avlinger i 
jordbruket. Rapporten hevder at 
kornavlingen reduseres med 50 kilo 
for hvert tonn kumøkk som brennes 
i steden for å brukes som gjødseL 
Verdensbanken hevder at om det 
ikke blir satt i gang et omfattende 
treplantingsprogram som kan 
bringe skogene på fote igjen, vil det 
bare i Nepal om 20 år bli brent 
kumøkkmengder som tilsvarer en 
potensiell avlingsøkning på en mil
lion tonn korn . 

Tysk turistreise 
utrydder kaktus 
Et tysk reisebyrå arrangerte i fjor for 
første gang en tur til Mexico for 
«blomsterelskere», Resultatet var at 
en meget sjelden kaktusart ble full
stendig utryddet i den ene av de to 
lokalitetene der arten fremdeles fo
rekommer. Før hjemreisen kjøpte 
reiseselskapet 15 kofferter som ble 
pakket fulle av kaktus av ymse slag. 
Alle kaktusarter i Mexico regnes for 
å være mer eller m,indre i faresonen. 
Men hverken mexikansk eller tysk 
toll hadde noen som helst innven
dinger mot denne usedvanlige ba
gasjen. En ny tur, fulltegnet også 
denne gangen, gikk i mars i år. Det 
foreligger ikke noe om resultatet. 
Men denne gangen ble de 
meksikanske myndighetene varslet 
på forhånd av sekretariatet for den 
internasjonale konvensjonen mot 
handel med truede arter, og tyske 
myndigheter ble anmodet om å slå 
ned på eventuelle forsøk på ulovlig 
innførsel av planter ved «blomster
elskernes» hjemkomst. 

Amerikanere satser på 
sola 
l sted en for å gå til utvidelse av 
elektrisitetsproduksjonen, vil myn
dighetene i Tenessee Valley, USA, 
sørge for at det innstalleres varmt
vannsberedere basert på solenergi 
hos 100000 strømabonnenter. På 
kort sikt blir det dyrere enn å bygge 
ut elektristetsproduksjonen ytterli
gere. Men til gjengjeld kan abonnen
tene se fram til «gratis» energi når 
anleggene er nedbetalt om 20 år. 

Utryddelse som keiserlig 
monopol 
Mens de fleste afrikanske land kjem
per mot krypskytterne og prøver å 
redde elefanten og andre truede dy
rearter, står keiser Bokassa selv i 
spissen for en storstilt og hensynsløs 
eksport av elfenben fra Sentral
Afrika, han har gitt seg selv mono
pol på denne virksomheten, som 
øker i omfang fra år til år. I 1976 ble 
det eksportert vel 50000 kilo elfen
ben, i 1977 120000 kilo, og i 1978 
200000 kilo. Men samtidig som den 
totale eksporten regnet i vekt øker, 
synker gjennomsnittsvekten pr. støt
tann. De store elefantene blir stadig 
færre , og det er bare et spørsmål om 
tid når hele bestanden er utryddet. 

Men keiseren har ikke tenkt å gi 
seg med dette. Han har gitt ordre om 
at også krokodillejakten skal legges 

inn under hans monopoL Krokodil
leskinnene skal eksporteres til 
Frankrike. Når det er mulig er det 
fordi franskmennene, som alle 
andre, prioriterer arbeidsplasser 
høyere enn alle andre verdier. 
Frankrike har ratifisert konvensjo
nen om handel med truede arter, 
men har gjort unntak for krokodiller 
og havskilpadder for å beskytte sin 
luksusindustri for lærvarer. Keise
rens enerett til å utrydde Sentralafri
kas fauna er absolutt, og den blir 
håndhevet strengt. Prins Georges 
Bokassa, som er den eldste av keise
rens 30 barn, ble utvist fra landet i 
oktober i fjor etter at han for egen 
regning hadde satt i gang eksport av 
elfenben. 

En sending skinn 
10 prosent av 
gepard bestanden 
Tross internasjonale avtaler med 
sikte på å stoppe omsetningen av 
truede arter, går det etter alt å 
dømme en strøm av ulovlige skinn 
og andre «luksusvarer» ut på mar
kedet. Et ferskt eksempel fra Hong 
Kong belyser situasjonen . På den 
internasjonale flyplassen her be
slagla tollerne nylig en sending på 
319 gepardskinn fra Afrika. Denne 
sendingen representerer kanskje 10 
prosent av Afrikas gepard bestand i 
dag. 
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Startskudd for 

VASSDRAGSVERN

KAMPANJEN 

U nder mottoet «Vern våre siste vass

drag» ble Norges Naturvernfor
bunds Vassdragsvernkampanje åpnet i 
Åndalsnes kino den 23. april. Med oss 
i dette arrangementet var Møre og 
Romsdal Naturvern og Fellesutvalget 
for bevaring av RaumajUlvåa. Ki
noen, som tar vel 400 mennesker, var 
så å si full , og stemningen for vern av 
vassdrag økte sterkt etterhvert som 
Rauma Spelemannslag, Bjørn Sand og 
Totto Osvold «satte vinger» på appel
lene fra vassdragskampanjens formann 
Ragnhild Sundby og Bjørn Jøran Peder
sen fra Fellesutvalget. Fredrik Heitkøt
ter fra Hunder og medlem av forbun
dets styringsgruppe for kampanjen, 
holdt et avsluttende lysbildekåseri om 
(<vatn og vassdrag, livsgrunnlag og an
svar» som tydelig understreket vass
dragenes sentrale verdier for oss alle. 

Hovedmålsettingen 
for Vassdragsvernkampanjen er å be
lyse de verdier en mister ved en vass
dragsutbygging, både sett ut fra en 
økologisk, opplevelsesmessig og byg
depolitisk synsvinkel. Videre er det en 
viktig målsetting å rette søkelyset mot 
problemstillingen vassd ragsutbygging 
og arbeidsplasser. 

For å nå dette målet skal Naturvern
forbundet produsere flere brosjyrer og 
plakater for kanalisering til de grupper 
man ønsker å nå. I første rekke gjelder 
dette befolkningen i lokalsamfunnene, 
foruten organisasjoner innen arbeider
bevegelsen. Det er også planlagt artik
kelserier, billedbånd produksjon m.m. 
Det viktigste blir likevel den organise
ring som vil finne sted på lokalplanet. 
Vi håper selvsagt her på medlemmenes 
hjelp, og ber om at de som ønsker å 
hjelpe til i distriktene, enten henvender 
seg direkte til kretsforeningene (en 
kretsforening i hvert fylke) eller kon
takter oss sentralt. 

Stonnløp mot vassdragene 
- Norsk vassdragsnatur er i en skjeb
neperiode, sa Ragnhild Sundby i sin 
åpningsappell ved Naturvernforbun

dets vassdragsvernkampanje i Åndals
nes. - Det skjer et stormløp mot de 
gjenværende vassdrag som savner side
stykke i norsk utbyggingshistorie, 
mente hun . Og dette til tross for at 
behovet ikke er til stede for utbygging 
av mer elektrisk kraft. Dette stormlø
pet så Sundby i sammenheng med at 
sterke krefter nå presser på fra alle 
hold for vannkraftutbygging, i og med 
at atomkraft nå er uaktuelt for Norge, 
og at Regjeringen legger fram et spare
program for bruken av olje. Bare en 
klar energipolitikk fra ansvarlig hold 
kan forhindre en totalødeleggelse av 
våre gjenværende vassdrag, mente hun. 

- Ikke minst derfor er det viktig at 
Naturvernforbundet nå iverksetter en 
landsomfattende vassdragsvernkam
panje for en overordnet energipolitikk, 
sa Sundby. Det er helt nødvendig å nå 
ut til folk å fortelle om de verdier vi 
mister og om de alternativer til vass
dragsutbygging som idag finnes. Det er 
viktig å nå fram til lokalsamfunnene 
og få de enkelte bygder til å kjempe for 
sitt livsgrunnlag istedet for å bite på de 
goder som tilbys fra krafthold av kort
siktig karakter. De arbeidsplassene 
som kommer bygdene til gode når an
leggstiden er over er få, og de som 
tilbys bygdene i anleggstiden, er ikke 
varige, fremhevet hun. Den betydning 
et vassdrag har for bygdemiljøet kan 
ikke vurderes høyt nok, sa Sundby, 
som viste til hva vassdragene betyr for 
jord- og skogbruk og dermed boset
ting. 

Også arbeiderbevegelsen er det vik
tig å komme i møte i denne sammen
heng, sa hun. LO har fattet vedtak om 
utbygging av Veig-vassdraget på Har
dangervidda, noe som viser at i hvert
fall fagbevegelsen sentralt ligger etter i 
vernesammenheng. 

For å nå dette målet skal Naturvern
forbundet ta i bruk forskjellige midler · 
som møtevirksomhet, brosjyrer og 
andre publikasjoner, utstillinger og 
forskjellige aksjonsformer. Det skal " 
også produseres materiell til bruk i ". 
skolen. Ikke minst skal Naturvernfor
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bundet ha et utstrakt samarbeid med 
folk i lokalsamfunnene for å få ut bud
skapet her. Det er viktig, mente 
Sundby, at motstanden mot vassdrags
utbygging nå blir kanalisert der den 
hører hjemme, nemlig hos politikerne 
enten de nå sitter i kommunestyret, på 
fylkestinget eller på Stortinget. 

Fossekallen som symbol 
Hun sluttet med å referere til hva 

vann og vassdrag også betyr og har 
betydd for norsk kulturliv - som inspi
rasjonskilde for utallige kunstnere in
nen alle kunstgrener og dermed for oss 
alle. Naturvernforbundets kampanje 
skal være en glad kampanje forsikret 
hun. Det er de gode og gledesskapende 
verdier som nå skal sikres. Et lite sym
bolsk poeng i denne sammenheng er 
forbundets kampanjemerke der fosse
kallen har fått en dominerende plass. 
Det er et landdyr som lever av dyr i 
rennende vann. Det kan symbolisere 
samspillet mellom land og vann. At 
fossekallen synger hele året kan stå 
som et tegn for alle som ønsker å verne 
vassdrag - gledes- og varseltonene skal 
lyde hele året. 

I sitt kåseri, som hadde fått tittelen 
«Vatn og vassdrag - livsgrunnlag og 
ansvar», kom Fredrik Heitkøtter inn 
på de ulike oppgavene vannet har i en 
levende natur. Han pekte på at det 
dagleg må gå i rundgang gjennom hver 
eneste levende organisme, dersom livet 
skal holdest ved like. Han viste hvor
dan det går med de forskjellige livsfor
mene når vannet blir drenert vekk og 
årsrytmen i vassdraget blir endret. 
Eksemplene hentet han bl.a. fra Aur
sjøen og Eikesdalen, fra Mjøsa og 
Gudbrandsdalsvassdraget. Grotesk var 
skildringen av hvordan hunder-auren 
største iinnsjøauren i landet - på det 
·nærineste er utryddet på 15 år. - Heit
køtter kom også inn på ettervirkninger 
og bivirkninger av vassdragsregulerin
gene, som nå begynner å vise seg i form 
av vassdrag som gror igjen, innsjøer 
som dør, skog som tørker på rot. 

1ft 
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SIGMUND HAUGSJA 

GJEST I 
NATUREN 

Jeg har nettopp stått og lyttet til den 
svake vinden i småbuskene rundt 

setervollen. En rypestegg kvekker der 
ute i disse sene kveldstimer. Månen lei
ker gjemsel i de drivende skyene som 
varsler ustadig vær for morgendagen. 

Denne stemningen jeg har vært vitne 
til , gir meg tanker. Jeg var her også for 
få å r siden på samme tid - i mars/april. 
Da var det få skispor innover fjellet. 
Rett ofte fløy rype og orrfugl opp foran 
skiene. Vi opplevde å se rein og andre 
innvånere av fjellheimen . Nå er det an
nerledes. 

Rypesteggen jeg nettopp hørte, er 
faktisk det første tegn til slikt liv jeg har 
registrert denne gangen. 

Jeg vil påstå at vi urbaniserte men
nesker har skyld i denne situasjon. Vi 
trenger oss inn i disse riker uten å vise 
det minste høflighet overfor dem som 
bebor dette miljøet. Vi kunne i det 
minste spørre: Passer dat at vi tar en tur 
nå? Hvor bør vi isåfall helst gå ? Hvor
dan bør vi ta oss fram ? osv. Vi er alltid 
gjester i naturen når vi drar ut for å 
rekreere og forsøke å komme oss til 
hektene slik at vi kan holde ut vå r ne
gativt stressende livsform en stund til. 

Vi har ingen selvfølgelig rett til å 
belaste våre medskapninger her oppe i 
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fjellet med besøk på vå re premisser. Vår 
uvitenhet nå r det gjelder naturens 
mangfoldighet og sindige innretninger 
er stor. Men vi må ikke lenger godta 
den lettvinte unnskyldning når en skade 
er gjort og si at jeg visste ikke bedre. 

Friluftslivet i fjell og på vidde i vå re 
dager har ulike utforminger. Det er 
knyttet til hoteller og turisthytter, som 
ligger i eller oppunder fjellområdene. 
Det er de som benytter Turistforenin
gens tilbud med turer fra hytte til hytte 
langs merkede stier. Vi har også noen 
som er mer fri i sin form for friluftsliv, 
og som i høy grad greier seg uten de 
foran nevnte innretninger og kanskje 
benytter telt og snøhuler. 

Alle disse formene for friluftsliv er 
med på å belaste fjellet og dets innvå
nere i negativ grad. 

N å vil jeg ikke misforstås dithen at 
mennesket ikke skal bruke fjellet. Vi 
bør bare vite litt mer om fjellets så rbar
het og de konsekvenser vår opptreden 
der kan få , og vi må vise vilje til å 
innrette vå rt friluftsliv etter det. 

Ta for eksempel den rypesteggen som 
jeg nettopp hørte . På denne tiden skjer 
pardannelsen for disse fuglene. Det 
som danner forutsetningene for at det 
skal finnes ryper her - å r etter å r. 

Gjennom fjellbjørkeskogen til det 
store antall av nye hytter som ligger 
spredt her, gå r hver dag nye og stadig 
flere skispor og snøscooterspor. Slik er 
det fra sola begynner å varme på etter
vinteren til snøen går. Rypesteggen der 
ute få r ikke fred - blir stadig forstyrret. 
Dens kurring vil snart forstumme. Det 
samme gjelder for andre dyr. Men det 
er dessverre ikke bare hytteområder 
som belaster naturen her oppe. Hvor 
mange av Turistforeningens løyper 
krysser ikke trekkveiene for reinen. Og 
hvor mange nysgjerrige fotografer og 
andre har ikke forfulgt og ødelagt kal
vetunge reinsimler seinvinters. Fuglers 
naturlige hekkeområder forstyrres på 
samme måte. 

Vi må vise vilje til å gjøre noe med 
dette - være villig til å innrømme at de 
fleste av oss er gjester i naturen. Vi må 
være villig til å søke råd , og ta konse
kvensen av de råd naturens talsmenn 
gir. Det være seg fjelloppsynsmenn, na
turvern- eller viltkonsulenter, biologer 
og zoologer . 

Stadig fler gå r i fjellet , og stadig 
større blir faren for at våre fjell og 
vidder skal bli døde og fattige . Vi bør 
kanalisere den stadig økende strøm av 
gjester i fjellnaturen slik at de fleste 



følger traseer der naturens talsmenn 
har funnet at deres ferdsel skader minst. 
Turistforeningene må legge om rutenet
tet (og ev. flytte hytter) der dette forstyr
rer dyretrekk og hekkoll1Iåder. Vi må 
være villig til å betale det dette vil koste. 

Vi må komme bort fra videre hytte
bebyggelse i fjell bjørkeskogen - denne 
biOtopen som rekrutterer en stor del av 
fjellets innvånere. Det er faktisk mange 
steder bedre å legge hyttegrender godt 
skjult inne i fjellet eller lenger nede i 
skogen (det siste er selvfølgelig gun
stigst). Her vil bebyggelsen og ferdselen 
til og fra kunne skade mindre. 

Det er vel liten fare for at den fri 
ferdselen blir så attralctiv for så mange 
at den vil bli en for stor belastning. Det 
er å håpe at de som gir seg ut på turer 
i en noe friere form også har den kunn
skap og «medfølelse» med sine med

•skapninger at de som gjester viser «fol
keskikk» og ikke trenger seg ubedt 
innpå. 

Til slutt må jeg også komme med en 
frimodig beklagelse. Det gjelder hånd
heving av den nye loven om motorisert 
ferdsel i utmark. Her har jo de enkelte 
kommuner fått en stor tillit m.h.t. å 
passe og håndheve denne loven til sine 
områder. Det syns for meg at det dess
verre flere steder er manglende hold
ning til de utfordringer slik ferdsel gir. 
Det gjelder såvel trasevalg for løypene 
som såkalt «nødvendige» transporter. 
Loven burde mange steder håndteres 
mye strengere av hensyn til det sårbare 
naturmiljøet. 

Vårt friluftsliv bør i framtida kjenne
tegnes ved å være enkelt liv i naturen 
- uten bruk av ressursødende eller for

urensende framkomstmidler, 
- der vi utfordres fysisk, psykisk og 

sosialt, 
- der hensynet til medskapningene i 

naturen danner rammen for hvor, 
når og hvordan vi ferdes. 
Vi får håpe at 1979 - barneåret - blir 

et år der vi tenker framover, et år da vi 
bestemte oss for at de fjellområdene vi 
har skal våre barn i framtida få oppleve 
som levende fjell og vidder. Da vil 
denne ressurs kunne gi glede og takk
nemlighet også for dem som kommer 
etter oss . 

Vi må bare huske at å være gjest 
fordrer respekt for vertskapet. Da vil 
alle parter kunne leve med større kvali
tet. ~ 

DE SISTE VASSDRAGENE 

I ROGALAND 
AV 
PER OLAV TVEITA 

Rogaland Naturvern anmodet høsten 
1977 fylkets elkraftutvalg om å ut

arbeide en oversikt over mulige kraftut
byggingsprosjekter i Rogaland. Elkraf
tutvalget henstilte så til fylkesrådman
nen å foreta en slik registrering. 

. På bakgrunn av opplysninger fra 
samtlige kraftverk i fylket har natur
vernkonsulenten i Rogaland, Per Frøy
land Pallesen, utarbeidet en samlet 
oversikt over alle urørte vassdrag, deres 
energipotensial og deres verneverdi . 

Arbeidets målsetting er at fylkesut
valget/fylkestinget skal gis mulighet til 
å treffe sine anbefalinger for dispone
ringen av de enkelte vassdrag som ledd 
i fylkesplanbehandlingen. 

Resultatet er blitt en prioriterings
liste over 17 urørte vassdrag. 

For Rogaland Naturvern er dette 
blitt en særs verdifull liste i det vi nå 
bedre kan vurdere eventuelle konse
sjonssøknader for utbygging helt fra 
den tidligste planlegging. Når de større 
vassdragene i Rogaland nå alt er utbyg
get eller vedtatt utbygget, er det ikke 
noen tvil om at kraftselskapene etter 
hvert begynner å kaste øynene sine på 
de mindre vassdragene bl.a. for å knytte 
dem til eksisterende kraftanlegg. Etter 
hvert som kraftprisene øker vil dette 
også bli mer og mer lønnsomt særlig når 
en tar i betraktning at ny teknikk stadig 
tas i bruk og kan forenkle tidligere van
skelig utbygging. 

Rogaland Naturvern mener at det er 
et banebrytende arbeid naturvernkon
sulent Per F . Pallesen har utført, og 

Måna/ossen i Fraj)ordvassdragel. 

arbeidet bør følges opp av samtlige fyl
ker i landet. 

Gang på gang har det vist seg at 
naturverninteressene kommer i annen 
rekke ved vassdragsutbygginger. Dess
uten blir en gjerne alt for sent oppmerk
som på aktuelle utbyggingsplaner. 

Ved hjelp av slike verneprioriterings
lister er det mulig å imøtekomme kraf
tutbyggerne og ansvarlige myndigheter 
med saklig argumentasjon alt i utred
ningsfasen, ja helst påvise verneverdier 
før det i det hele tatt blir søkt om kon
sesjon for utbygging. 

For Rogaland Naturvern er det et 
artig poeng at det er elverkene selv som 
har gitt grunnlagsmaterialet for utar
beidelsen av prioriteringslisten. ~ 
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HARDANGERVIDDA 

(Kirkelig versjon) 

Heiloen helliger vidda og fløyter sitt «Kom!» 
Langs stiene lyser de blå gentiana oss inn 
mot de lynggrønne flyer og drømmegrå fjell 
og gir vink om at vi også slekter på alt dette fjerne. 
Jomfru Marias grønne små nøkler 
har åpnet usynlige dører for dem som har blikk 
for en boltit med unger i lyngen 
og skyenes mektige følge. 
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Særmeldinger i fredstid: 
. «La Hardangervidda være.» 
«La Jotunheimen bli.» 
«La Finnmarksvidda leve.» 

AV 
HARALD SVERDRUP 

Akvareller av 

Elfi Sverdrup 




En sommervind blar gjennom sølvvier, ullvier, 

liksom i salmenes bok, og hvert fjellvann 

er døpefont god nok for barn og saktmodige voksne 

som tror på de blanke mysterier 

og ser at en vakende ørret er glorie nok. 

En sommers vårherre er solen, 

som deler ut latter til innsjø på innsjø. 

Selv vandreren smiler når fjellvåken sirkler inn Gud. 


Med tåkegrå vingespiss rører en helligånd 

reinblom og rødsildre, myrklegg og mjelt, 


t og rister sitt røkelseskar rundt urolige villrein 

med krattskog av horn opp mot himlen, 
og rolige kuer og sauer på Guds grønne enger. 
Over distanser av stillhet flyr bjellenes blånende klang. 
Her er myrull med hvithåret fromhet 
som frør seg som frigjorte sjeler 
og kanskje står opp fra det døde på himmeriksmyra. 
Hårteigen reiser sin prekestol innerst 
der prester i skymørke kjoler og krager av lynild 
forretter i torden og haggel 
og messer for dem som har sanser og sinn i behold. 

Tranenes fjerne trompetstøt fra folkesky myrer 

gir toner til ensomme tanker i blått perspektiv. 

En fjellrypes kakling forløser vår underlivslatter. 

Her er vi østenfor sol og vestenfor måne: 

vi tryller en regnbue opp aven tordensvart hatt 

og gir bort palasser av gull, både morgen og kveld. 

Selv heienes hvithet om vinteren vitner om 

vilje til renhet, signert aven prest ved navn Brand. 

Vi slår skienes helleristninger i motbakken. 

Vi gynger i løypa, liksom i barndommens huske. 


Her tennes Hardangerjøkelens lysekrone, 

som lar solskinnet gnistre i prismer av is. 

Den tilhører istidens innbo av prakt. 

Her er Valur i Veig, denne fossen 

med glassmalerier gratis for alle, 

en salmetung villskap med tusen års hevd. 

Om høsten vil stormklokken kalle oss til seg 

og orgelet forsterke sin fuge. 

En rødbladet menighet av dvergbjørk vil synge et rekviem. 

Om litt lukker snøen sin vinge om vidda, 

slik velsigner den neste års liv. 

La de små barn, troskyldige menn og gode kvinner 

komme hit, for Hardangerviddas rike er deres. 
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Tore Killingland 

VARMEPUMPER 
KUNNE REDDET 
ORKLA 
Direktør Rolf Moseby i Norild. 

Orkla kunne vært spart hvis vi i st~den hadd.e innstallert dobbelt så mange arbeidsplasser. Det er direktør Rolf Mo
varmepumper i 110000 norske hjem. Det ville ha kostet seby i Norild, Askim, som gir disse opplysningene i et 

det samme som Orklautbyggingen, og det vilJe gitt nesten intervju med «Norsk Natur». 

NN. - Statsråd Gjerde sier det vil ta utviklet. Vi selger dem i dag. Men det er RM. - Så absolutt. Det er flere for
mange år å utvikle alternative energikil klart at vi ikke har kapasitet til å lage så hold som tilsier det. Produksjon av var
der. Betyr dine uttalelser at disse var mange som det er snakk om i denne mepumper gir flere arbeidsplasser enn 
mepumpene er ferdig utviklet og klare sammenheng. vassdragsregulering. I tilfellet Orkla 
for salg? NN. - Så her er det altså utviklings har vi regnet ut at varmepum peprod uk

RM. - Ja, varmepumpene er ferdig muligheter for norsk industri? sjonen vi lle gitt 200- 300 flere arbeids-

SLIK VIRKER VARMEPUMPEN 
Tegningen viser varmepumpens to 
deler, den ene montert inne i stua, 
den andre ute. De to delene er koblet 
sammen med en kabel som innehol
der to kobberrør og en elektrisk led
ning. Det som skjer i selve varme
pumpen, som befinner seg i utesek
sjonen, er at kjølevæsken koker i for
damperen ved lav temperatur, selv 
om det er mange kuldegrader. Dette 
innebærer at kjølevæsken opptar en
ergifra omgivelsene. Når væsken ko
ker blir det utviklet gass som presses 
sammen, komprimeres. Dermed øker 
gassens temperatur. Gassen drives 
deretter inn til kondensatoren, som 
befinner seg innendørs . Her konden
seres gassen igjen til væske, 'Og avgir 
varme til luften over kondensatoren. 
Prins ippet er det samme som i et 
kjøleskap, der det avgis varme bak 
skapet. Vifier montert i inneseksjo
nen sørgerfor at den oppvarmede luf 
ten settes i sirkulasjon. 
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plasser over en 5 års anleggsperiode. I 
tillegg kommer større positive ringvirk
ninger for samfunnet sammenlignet 
med anleggsarbeidet. 

NN. - Dere frykter ikke utenlandsk 
konkurranse? Mellom-europeerne har 
velkommen lengre enn oss. 

RM. - Si ikke det. Sammenlignet 
med hva jeg nylig så på en industri
messe i Diisseldorf hevder Norilds vil
lavarmepumper seg helt i teten. Mel
lom-europeiske produsenter utfører 

\ol 	
pumpene slik at de om sommeren bru
kes til avkjøling, og har vi ikke behov 
for i Norge. Hvis norske hus trenger 
avkjøling, er de enten galt konstruert, 

~.~ eller eierne er unødvendig snobbete. 
NN. - Kan industri, forretningsbygg 

og offentlige bygninger også bruke var
mepumper? 

RM. - Ja, det er klart. Mange bedrif
ter kan spare energi på flere måter enn 
et hjem. F.eks. produserer vi hele 
kjøle/varmesystemer til varehus, som 
sparer 250000-500000 kWt/år. Når det 
gjelder varmepumper satser vi på 
«folkemodellen». I en vanlig villa kan 
regnes en gjennomsnittlig sparing av 
10000 kWt/å r. 

NN. - Hvorfor har ikke flere gått til 
anskaffelse av varmepumpe når de kan 
spare så mye strøm? 

RM. - Det skyldes flere forhold. For 
det første er det alt for få som har 
kjennskap til pumpene. Dessuten er 
pumpene foreløpig relativt dyre slik at 
de i vanlig kortsiktig privatøkonomisk 
tenkemåte kommer noe dårlig ut i for
hold til tradisjonell oppvarming. 

NN. - Du sier «foreløpig». 
RM. - Ja for lønnsomheten har klar 

sammenheng med strømprisene. Etter
som de vil øke, vil varmepumpene bli 
mer og mer lønnsomme. 

En annen ting i denne sammenheng 
er det samfunnsøkonomiske. La oss ta 
tilfellet Orkla igjen. Dersom de offent
lige investeringer der er på 1,5 milliar
der kroner eller mer så kunne disse 
alternativt overføres til produksjon av 
varmepumper. I så fall ville pumpene 
kunne . leveres gratis til forbrukerne! 
Men det er vel tvilsomt om Staten vil gå 
med på det. Imidlertid kunne Staten 
brukt f.eks. Y4 milliard kroner av inves
teringene til rimelige lån eller nedskriv
ningsbidrag. Resultatet kunne blitt et 
levende, urørt Orklavassdrag og Y4 mil
liard kroner spart ! ~ 

Seier for naturvernet 
- nederlag for onkel Skrue 
Det var ikke B-gjengen som var 
ute på slutten av året 1978 - da 
onkel Skrue led i et dundrende 
nederlag i USA - nei det var poli
tikeren Phil Burton i spissen for 
tusenvis av naturverninteresserte 
folk over hele USA. Da vedtok 
nemlig Kongressen å innlemme 
den vakre Mineral King Valley i 
Sequoia nasjonalpark. Med det 
endte en langvarig og hard natur
vernstrid i USA. Sequoia nasjo
nalpark er en av landets eldste fre
dete områder (1890) og ligger i 
California. Her finnes den be
rømte skogen med kjempetrær, 
verdens største og eldste  sequoia 
eller redwood som de kalles. Aller 
størst er «General Sherman»: 83 
meter høy og 9 meter i diameter. 
Alderen er anslått til mellom 3000 
og 4000 år. D.v.s. at treet spiret 
første gang i bronsealderen! 

Nå var det så at et viktig dalføre 
nær nasjonalparken , og som hørte 
naturlig til denne, Mineral King 
Valley , ikke var fredet. Her ville 
Walt Disney gjerne legge et svært 
slalåmanlegg, med hoteller, heiser 
og det hele. Disney kjempet hardt 

Tegning Morten M. Kristiansen 

for disse planene. Etter naturvern
folks mening ville disse, om de ble 
satt ut i livet, destruere dalen. Ja 
ikke bare dette området, men også 
true selve nasjonalparken med 
dens unike verdier i egentligste 
forstand. På slutten av året 1978 
ebbet altså den alvorlige natur
vernkonflikten i USA ut med tap 
for Walt Disneys skandaløse pla
ner  og seier for den idealistiske 
og dyktige kongressmannen Phil 
Burton. 

Fredningsvedtaket om Mineral 
King Valley kan ellers stå som 
symbol på et uvanlig vellykket år 
i USA når det gjelder det klassiske 
naturvernet. En hel serie av viktige 
vernevedtak har funnet sted. Ni 
nye nasjonalparker er dannet, åtte 
større elver er varig vernet, en 
rekke såkalte vilbnarksarealer er 
opprettet foruten en serie av andre 
vernevedtak. Det som ennå ikke er 
avgjort er bl.a. forvaltningen av 
Alaska - den striden bygger seg nå 
kraftig opp og vil antakelig bli 
avgjort i 1979. 

B.B. 

--=-
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Fra Finnmarksvidda. Foto Lise Henriksen 

FINNMARKSVIDDA 
OG SAMENE 
AV JOHN GUSTAVSEN 

I nnstillingen fra ressursutvalget for Finnmarkesvidda foreligger. Innstillingen har 
generell interesse for alle mennesker som er opptatt av naturen i denne særegne 

og hardføre delen av verden. Men innstillingen er særlig viktig fordi den angår 
samene, mener John Gustavsen, som har skrevet denne frimodige ytringen. 

Det første som slår en ved dette doku
mentet er sammensetningen av ressurs
utvalget. Siden all forskning og viten 
om dette stykket av Nord-Europa fast
slår at samene var de første som bosatte 
seg i området og faktisk er i majoritet 
der i dag, forekommer det helt urimelig 
at samene er minoritet i utvalget. Også 
sjølve sammensetningen gir grunn til 
kommentarer som enhver får gjøre seg. 
For ordens skyld bør en her gjøre opp
merksom på at tidligere statsråd og 
professor Olav Gjærevoll har vært ut
valgets formann . 

Det andre som slår en er at innstillin
gen ikke har vurdert vassdragsregule
ringer i området nærmere. Dette blir 
særlig paradoksalt når vi de seneste 
månedene har sett hvordan motstanden 
mot regulering av Alta-Kautokeino
vassdraget har økt. Vi kan her peke på 

mandatet hvor det heter at utvalget skal 
«- vurdere planer om større utbyg
gingstiltak eller inngrep i naturen og 
betydningen av å bevare store sammen
hengende naturområder for å opprett
holde lokalbefolkningens livsmønster 
og samekulturen .» 

Det tredje som slår en - ihvertfall 
meg - er den språkbruk som er gjen
nomført i innstillingen.Når en her 
snakker om nasjonen så er det den 
norske, landet er Norge. I nomenkla
turen ligger altså en klar avdefinering 
av området som samisk. 

Utenom dette kunne en peke på 
andre slående trekk som viser at dette er 
et dokument skrevet for norske myn
digheter, for å l) legitimere den politikk 
som har vært ført på Finnmarksvidda 
og 2) sikre indoktrinering gjennom 
språk og referanser for ettertiden . Jeg 

stiller meg altså kritisk til innstillingen 
som politisk dokumrent. 

Rettighetsspørsmålet 
ikke avklart 
Det kanskje mest sentrale spørsmålet 
når det gjelder ressursbruken av Finn
marksvidda må bli: Hvilke juridiske 
rettigheter har samene til land og vann 
i Sameland? Dette spørsmålet er fort
satt ikke avklart, men dr. juris Sverre 
Tønnesens avdeling om eiendomsfor
hold og bruksrettigheter gir grunn for å 
tolke samenes hevd som grunnlag for 
større rettsvern. Det må kjennes som 
helt urimelig at private godseiere kan 
«eie» Oslomarka uten å ha bodd i om
rådet særlig lenge, mens samene som 
tross alt har tusenårige tradisjoner på 
vidda ennå ikke har fått medhold i sine 
krav om rettigheter til den. Ressursut
valget gir ikke samene medhold på 
dette punkt. 

Samtidig bør det pekes at Nordisk 
Samisk Institutt arbeider med et histo
riskfjuridisk prosjekt som vil berøre 
dette. Inntil videre vil derfor professor 
Tønnesens arbeid være av betydning. 

I mandatet sier en også at «Utvalget 
skal ha kontakt med et eventuelt felles 
nordisk arbeid for å verne om miljøet i 
de samiske kjerneområder.» Doku
mentet kommer nærmest ikke inn på 
dette. 

De juridiske betraktninger utvalget 
kommer med kan få en til å tro at vi 
mest av alt her har med et politisk alibi 
å gjøre. Utviklingen vil bare gå sin gang 
som nå - samene vil skritt for skritt bli 
skjøvet vekk «til fellessamfunnets 
beste.» 

Selvmotsigende 
Det er alt foretatt store inngrep i de 
samiske områdene, og nye planlegges. 
Ifølge Tromsø Museum er alt ca. 100 
vassdrag i sameområdene regulert til 
kraftformål. Vi kjenner til inngrepene i 
form av gruvedrift, skytefelt, veianlegg 
osv. Noe av dette har de samiske kom
munene vært med på, men motstanden 
har bare økt på. 

Samspillet mellom næring, kultur og 
natur er sentralt for samene. Utvalget 
peker på dette, og sier at en «må også ta 
vare på naturen og sikre den mot store 
inngrep. Dette er en nødvendighet for å 
bevare den økologiske balanse og livs
grunnlaget for framtidige generasjo
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ner.» Her ser vi klare motsetninger mel
lom teori og praksis. Flere fins . 

Mangelfull utdyping 
På flere punkter formulerer utvalget seg 
rundt og upresist. Under Ferie og re
kreasjon leser en f.eks.: «Det er viktig 
at forholdene legges til rette for turister 
og ferierende slik at rekreasjonsutbyttet 
kan bli størst mulig, samtidig som lo
kalsamfunnet kan få økonomiske for
deler.» 

Men hvordan dette skal skje blir ikke 
drøftet. Et positivt trekk ved innstillin
gen er at utvalget klart innser den faren 
som økt turistnæring betyr hva utfis
king, forsøpling og konflikter angår . 
En kunne her ventet seg en sterkere 
poengtering av at lokalbefolkningen 
burde sikres inntektene av denne og 
annen virksomhet på vidda. Så skjer 
ikke. Det siste vi har hørt er at SAS skal 
«inn» i reiselivet i området. I årets førs
te utgave av SAS-bladet Scanorama 
slår en an tonen og snakker om «våre 
samer» osv. 

Hva er en «sunn utvikling»? 
Innstillingen har også med et kapittel 
om kulturelle forhold. Her blir det pekt 
på at «Samekulturen er av stor verdi for 
landet som nasjon.» Så må en spørre: 
hvilket land? Hvilken nasjon? 

Her advarer en mot uheldige virknin
ger uten å trekke inn verken følgene av 
store militærinstallasjoner eller kraftut
bygging. 

Et slående trekk ved språkbruken her 
er den gjentatte bruken aven «sunn 
utvikling». Det skulle vært interessant 
å vite hva en mente med både «utvik
ling» og «sunn». For mange kan dette 
låte uvesentlig, men for dem som bor på 
vidda ikke. 

Konklusjon 
Innstillingen bærer preg av variert fag
lig kvalitet. På enkelte felt, f.eks. innen 
botanikk og geologi, finner en nye opp
lysninger om vidda som ellers ikke er 
lett å gripe fatt i. Kulturkapitlet er over
raskende svakt. Her heter det f.eks. at 
skoletilbudet i området «er fullt på 
høyde med tilbudet i landet forøv
rig ...» Mangelen på samiske lærebø
ker og lærerproblemet burde ikke tilsi 
slike formuleringer. 

Min hovedinnvending mot innstillin
gen er at den vil kunne virke til å admi
nistrere Finnmarksvidda fra samene. 

Vidar Hov Lian 

NÅR LANDSKAPET 

FJERNES 
Sauøya ligger i Iddefjorden som en na
turlig skjerm mot Haldens havn, som 
den også utgjør en del av , og er et meget 
karakteristisk trekk i bybildet. Den 
gangen Iddefjord-vannet var rent nok, 
var også øya en oase med badeplasser 
og stupetårn, et populært utfartsom
råde. I 1959 ble øya landfast med bru
forbindelse, siden Saugbrugsforenin
gen, som etter hvert hadde overtatt 
eiendomsretten til øya, måtte utvide sin 
havne- og lagerkapasitet. 

For ca. 10 år siden startet man med 
. å sprenge ut fjell fra Sauøya. Da de 
første dynamittsalvene gikk, trodde 
folk flest at havneanlegget på øyas vest
side skulle utvides mot sør, og at arbei
dene skulle bli kortvarige. Da man be
gynte å snakke om fabrikkanlegg på 
øya, trakk de fleste på smilebåndet. I 
dag ser spesielt øyas nærmeste naboer 
annerledes på tingene. Ødeleggelsen av 
bomiljøet ser ikke lenger ut til å være 
tids begrenset. 

I den tiden pukkverket på øya har 

vært i gang med å knuse sten, har na
boene klaget over støv og støy. Men 
først i fjor sommer fikk klagerne reak
sjon fra byens helsemyndigheter, og 
pukkverket ble av Statens Forurens
ningstilsyn pålagt å søke konsesjon for 
driften som da hadde pågått i over 10 
år. 

Konsesjonssøknaden er etter forelig
gende innstillinger bl.a. fra kommu
nens tekniske etat anbefalt av formann
skapet, siden bare «et begrenset antall 
boliger» er berørt, og siden foretatte 
investeringer ellers ville «virke me
ningsløse». Om lasting til uregelmessige 
tider sies det at «hvorvidt det er drifts
økonomisk mulig å begrense lastingen 
som nevnt er vel noe tvilsomt», som 
konunentar til et forslag om å pålegge 
normale arbeidstider. Det er nå opp til 
Statens Forurensningstilsyn å vurdere 
konsesjonssøknaden på grunnlag av 
kommunens anbefalinger. 

Det faktum at man står overfor et 
naturinngrep av usedvanlig store di-

En dynamittsalve er avfyrt og slynger steinblokker langt ut i Iddejjorden. 
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mensjoner, burde gjøre konsesjonssøk
naden ekstra interessant. Etter de siste 
planer for utnyttelsen av øya skal den 
jevnes ned til kote 2, men en «skjerm» 
skal stå igjen mot bykjernen! Man 
planlegger å bygge Saugbrugsforenin
gens nye magasinpapirfabrikk på ste
det. Kraft, vann, tremasse, cellulose og 
damp planlegges ført til øya fra fa
brikkanleggene i Halden via tunneler 
under Fredriksten Festning og ved høy
bro over innseilingen til Haldens indre 
havn. De områdene som vil bli berørt, 
direkte og indirekte, er i dag bolig- og 
fritidsområder, med bl.a. småbåthav
ner og opplagsplasser for båter. Selv 
om disse bolig- og fritidsområdene vil 
fungere , vil de ved en gjennomføring av 
planene miste vesentlige kvaliteter. 
Paradoksalt nok skal dette skje etter at 
man er kommet godt i gang med rensin
gen av Iddefjorden, som nå vil kunne få 
større betydning som rekreasjonsom
råde. 

Etter hva vi forstår, kan Saugbrugs
foreningens ekspansjonsbehov tilfreds
stilles også ved modernisering av eksi
sterende anlegg eller bygging av nye i 
tilknytning til de eksisterende. Det fins 
altså alternativer til den planlagte ut
byggingen, slik at det enorme naturinn
grepet det er snakk om kan unngås og 
begrenses til de områder som allerede er 
berørt. For at man skal få ideer om 
utformingen aven «skånsom» tilpas
ning av det planlagte industrilandska
pet, har man søkt råd ved landbruks
høyskolen. Men Haldens befolkning er 
ikke blitt spurt. 

Veden såkalt skånsom tilpasning 
oppnår en at anleggene ikke vil bli syn
lige fra Halden :::entrum, bare fra bolig
områdene på øst- og vestsiden og selv
sagt fra hele Iddefjordsiden, som et 
stort sår i fjordlandskapet. Fjellknau
sen mot Halden skal danne en skjerm 
mot anleggene sett fra Halden sentrum. 

Miljøvernminister Gro Harlem 
Brundtland var i Halden og anbefalte 
vern av to omstridte sjøboder på indre 
havn, som resultat aven meget heftig og 
nyttig debatt. Hvis Sauøyaplanene 
gjennomføres uten motforestillinger fra 
miljøvernhold, virker ministerens inn
sats for et helhetlig havnebilde i Hal
dens indre havn unektelig noe søkt, 
nærmest som en miljøvernparodi. Skal 
Haldens befolkning og Fredriksten 
Festnings turister få en naturkulisse i 
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erstatning, åpner dette for en relativt ny 
og egentlig enestående praksis i norsk 
natur- og miljøvern . Når skadene først 
er skjedd, er en slik kulisse selvsagt 
bedre enn ingen kulisse, men den vil i 
kraft av sin tilstedeværelse være et grav
skrift over miljøet som engang var, og 
en daglig påminnelse for våre etterkom
mere om hva vi hadde råd til å etterlate. 
En slik praksis minner mest om fosse
fallet som kan skrus på med kran i 
turistsesongen. 

Nøkterne iakttagere regner nok med 
at det er for sent å vinne fram med 

vernetanken for Sauøyas vedkom
mende, men saken burde lære oss noe. 
En naturkulisse vil aldri kunne bli an
net enn et monument over vår tids ver
dinormer, hvor menneskelig trivsel og 
velvære prioriteres lavt, og vil i beste 
fall fortelle at «slik så det ut», i hvert fall 
sett fra «denne siden». Kulissene vil 
kanskje skjule det som foregår bak og 
dermed være en kontinuerlig innrøm
melse av virksomhetens miljøfiendtlige 
karakter, kanskje vil den som i dette 
tilfellet gi ly for høstens kulingbyger. 
Men det vil også være alt. ~ 

øverst: Sauøya med innseilingen til 
indre havneområde. En kulisse skal et
ter planen stå igjen mot byen , mens en 
bro over sundet til venstre skal gi fabrik
ken de nødvendige tilførsler. I forgrun
nen den gamle bydelen Sørhalden, hvor 
to sjøboder nylig har vært gjenstand for 

miljøvernministerens oppmerksomhet . 
Nederst: Sauøyas sydspiss er utjevnet. 
Oppsitterne håper dette arealet og vest
siden vil gi havne- og lagerplass , mens 
de helst ser papiIfabrikken lokalisert til 
de allerede eksisterende anleggene i 
Halden 
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HVALEN OG HVALFANGST 
KOMMISJONEN 
CARL JAKOB RØRVIK 

Havforskningsinstituttet, Bergen 


I Norsk Natur nr. 4 1978 har Kai Curry-Lindahl en lengre påtvunget kommisjonen av noen få medlemsstater, deriblant 

artikkel om hval og hvalfangst. Konklusjonen er at hva Norge. 


lene er i ferd med å bli utryddet. Dette skjer, fremdeles ifølge De udokumenterte påstander og beskyldninger som frem

Curry-Lindahl, p.g.a. en kynisk politikk fra Den Internasjo settes av Curry-Lindahl er så alvorlige at det må være tillatt, 

nale hvalfangstkommisjonen (IWC). Og denne politikken er herr redaktør, å få slippe til med svar. 


ol 

" 

Curry-L indah l skriver: 
«Hensikten (med forslaget om 10 års 
stans i all kommersiell hvalfangst fra 
FN's miljøvernkonferanse i 1972) var å 
gi hvalstammene en sjanse til å ta seg 
opp igjen, og gjennom forskning å få 
fram grunnleggende opplysninger om 
hvalenes bestandsdynamikk, vandrin
ger og næringsbiologi, som bakgrunn 
foren fremtidig utnyttelse av hvalstam
mene». 

Curry-Lindahl og jeg er antagelig 
enige om at hvalbestandene kan utnyt
tes på en varig basis for å dekke en del 
av verdens matbehov. Derimot kan 
ikke jeg være enig med Curry-Lindahl 
i synet på hvorvidt det er nødvendig 
med en 10 års stans i all hvalfangst for 
å oppnå en fornuftig beskatning. 

Det finnes flere hvalbestander som . 
ikke er sterkt reduserte og som allerede 
nå kan utnyttes på en forsvarlig måte. 
Dette har IWC tatt konsekvensen av. 
Forskningen på de bestandene som blir 
beskattet gir oss viktige opplysninger 
som både er langt mer pålitelige og 
billigere enn hva vi ville ha oppnådd 
dersom fangsten opphørte. Videre fin
nes der mange hvalbestander som tren
ger langt mer enn 10 års fredning før de 
kan bli gjenstand for en fornuftig be
skatning. Også dette har IWC tatt kon
sekvensen av. 

Blåhvalen, knølhvalen 
og finnhvalen 
Curry-Lindahl skriver at blåhvalen, 
knølhvalen og finnhvalen er mer eller 
mindre forsvunnet. Noen opplysninger 
vil være av interesse for leserne. 

Blåhvalen har vært totalfredet siden 
1965, og enkelte bestander blir syste
matisk overvåket i forbindelse med an
nen hvalfangst. 

I Syd ishavet er det totale antall blå
hval beregnet til rundt 10 tusen dyr. De 
siste årene blåhvalen ble beskattet i 
dette område var det meg bekjent ingen 
tegn til rekrutteringssvikt , til tross for 
at antallet bare var aven størrelsesor
den på 5% av den opprinnelige bestan
den. Ved Vest-Island der blåhvalen ble 
totalfredet fra 1960, blir blåhvalen nå 
observert langt oftere enn for 20 år 
siden. Jeg kan i denne forbindelse nevne 
at jeg hadde gleden av å observere 20 
blåhval (minst 15 forskjellige dyr) i 
Danmarksstredet i løpet av 10 timer 
sommeren 1973. 

Finnhvalbestandene er totalfredet, 
unntatt finnhvalbestandene ved Spania 
og Portugal (ikke medlemmer av IWC), 
ved Island, Canada og Nord-Norge. 
Den fanges bare av Island, Spania og 
Portugal. Norge har en kvote på 61 dyr 
ved Nord-Norge. Fangsten stanset i 
1971 p.g.a. avsetningsvansker, og finn
hvalen i dette område har senere ikke 
vært gjenstand for fangst. Bestanden 
viste ikke tegn på overbeskatning i 
fangstperioden 1948-1971 . Sommeren 
1978 drev havforsker I. Christensen ved 
Havforskningsinstituttet i Bergen med 
hvalmerking i Barentshavet. I løpet av 
få timer ble det merket 24 dyr fra denne 
nord-norske finnhvalbestanden. 

Finnhvalfangsten ved Island 
Islendingene har siden 1948 fanget finn
hval i havområdene mellom Vest
Island og øst-Grønland . Fangsten har 
hele tiden foregått med 4 båter. Denne 
fangsten er fra og med 1977 kvoteregu
lert av IWC. 

239 dyr (gjennomsnittlig fangst i 
årene 1968- 1977) utgjør 3 % av den be
regnede bestandstørrelsen på ca. 8I 00 
dyr. Dette bestandsestimatet, utfra 

merkinger og gjenfangster, stemmer 
god t overens med en beregning på 
10500 dyr basert på engelske undersø
kelser av alderssammensetningen av 
fangsten de 10 siste årene . Videre har 
fangst pr. enhet innsats (korrigert for 
forandringer i hvalfangstbåtenes effek
tivitet, sesongens lengde m.m) vist en 
nærmest konstant tendens i de siste 30 
årene. Hvis denne bestanden hadde 
vært alvorlig overbeskåttet, enn si truet 
av utryddelse, ville dette gitt seg helt 
klare utslag i fangst pr. båt pr. sesong. 
Dette vet vi av erfaring fra perioden 
1883- 1915 da finnhval ble fanget i dette 
området med en langt større innsats 
enn det islendingene har brukt de siste 
30 årene. 

Den norske 
vågehvalfangsten 
Curry-Lindahl skriver at vågehvalen 
gjennom flere år har vært i så sterk 
tilbakegang at den nå er truet av utryd
delse hovedsakelig p.g.a. Norge, men 
han dokumenterer ikke sin påstand. Jeg 
skal derfor kort oppsummere det vik
tigste vi vet om den «norske» vågehval
bestand, som hele tiden har vært den 
viktigste for norske småhvalfangere. 

Denne bestanden holder i sommer
halvåret til i havområdene rundt De 
Britiske øyer, i Nordsjøen, langs nor
skekysten og fremfor alt i Barentshavet. 

Siden begynnelsen av I 930-årene har 
norske småhvalfangere (og bare de) be
skattet denne bestanden. Fra og med 
1938 da konsesjon ble nødvendig for å 
drive småhvalfangst, har vi detaljerte 
opplysninger om nesten hver eneste 
hval som er fanget av norske småhval
fangere. 

Vågehvalfangsten nådde sitt høyde
punkt i 1950-årene da i gjennomsnitt 
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3303 hval ble fanget pr. år. Antall far
tøyer som fanget var i gjennomsnitt 
198. Flere forhold tydet imidlertid på at 
bestanden ble for sterkt beskattet i 
1950-årene. Bl.a. viste fangst pr. båt en 
nedgang. Norske myndigheter brukte 
konsesjonslovgivningen og reduserte 
deltagelsen gradvis samtidig som det 
ble innført strenge reguleringer med 
innskrenkninger av fangstområder og 
tid for fangstvirksomheten. 

De siste 5 årene (J 974--1978) har del
tagelsen vært i gjennomsnitt 84 båter. 
Fangstene er redusert til 1557 pr. år i 
gjennomsnitt . 

Det diskuteres hvor godt mål fangst 
pr. båt er for bestandens størrelse, og 
derfor arbeides det med å forbedre 
denne indeksen. Men som tidligere 
nevnt er fangst pr. båt følsomt overfor 
store forandringer i bestandsstørrelsen, 
spesielt over en årrekke når det samti
dig korrigeres for forandringer i båte
nes effektivitet. Fangst pr. båt har vist 
en stigende tendens. Fangst av vågehval 
er imidlertid sterkt avhengig av værfor
holdene, og har dessuten de siste 2 
årene av forskjellige grunner vært hem
met av avsetningsvansker på kjøttet 
som brukes til menneskemat. 

Norge har intensivert sin forskning 
på vågehvalbestandene i Nord-Atlante
ren i de siste årene. Siden 1974 er det 
brukt over 2 millioner kroner bare på 
merking av vågehval. Totalt er det mer
ket 342 vågehval i Barentshavet siden 
1974. På bakgrunn av gjenfangstene (J 6 
ialt pr. i dag) er den nåværende be
standsstørrelsen beregnet til ca. 50000 
dyr. Med en kvote på 1790 dyr (som 
IWC har satt både for 1977, 1978 og 
1979) betyr det at 3,6% er tillatt høstet 
årlig av denne naturressursen. Dette er 
av samme størrelsesorden som en ut fra 
teoretiske beregninger regner med at 
bestanden kan tåle. 

Selvfølgelig vil vi aldri kunne bli 
100% sikre på at en konstant årlig 
fangst på 1790 dyr ikke vil kunne redu
sere den «norske» vågehvalbestanden i 
løpet av et lengere tidsrom til tross for 
naturlig tilvekst. Et av de problemer 
som det arbeides med er å redusere 
andelen av hunner i fangsten nettopp 
for å øke denne sikkerheten mot over
beskatning. 

I tillegg til at kvoten er satt på et 
rimelig nivå, er det en stor grad av 
sikkerhet mot overbeskatning ved at 
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bestanden overvåkes kontinuerlig med 
en omfattende forskning. Kvotene blir 
også revurdert hvert år på basis av de 
foreliggende forskningsresultater. 

Småhvalfangstens historie viser klart 
at norske myndigheter har hatt vilje og 
evne til å regulere denne fangsten lenge 
før internasjonal opinion ble opptatt 
med hvalfangsten. Dette har skjedd ut 
fra ønsket om bestandens bevarelse og 
for å sikre et varig og stabilt nærings
grunnlag for ca. 500 fangstfolk. 

Den Internasjonale 
Hvalfangskommisjonen 
(IWC) 
Curry-Lindahls fremstilling av IWC 
stemmer etter min mening i hovedtrek
kene slik den fungerte fra starten i 1946 
og oppover til l 960-årene. Til tross for 
gjentatte advaringer fra den vitenska
pelige komite i 1950-årene, fikk ikke 
IWC istand en forsvarlig beskatning av 
de store hvalbestandene i Syd ishavet 
p.g.a. kortsiktige økonomiske interes
ser. Men når Curry-Lindahl hevder at 
IWC er et totalt feilgrep, skal man være 
oppmerksom på at situasjonen i dag 
antagelig hadde vært meget kritisk for 
storhvalbestandene i Syd ishavet der
som IWC ikke hadde eksistert og fangs
ten hadde vært helt fri. 

Det har skjedd store forandringer 
med IWC i de senere årene, og kvote
forslagene fra den vitenskapelige ko
mite blir nå nesten uten unntak aksep
tert. Dersom flere kvoteforslag forelig
ger, blir det laveste ofte vedtatt av kom
misjonen. Ved alle landstasjoner og ko
kerier som drives av medlemmer i IWC 
er det idag internasjonale inspektører 
som overvåker at fredninger og kvoter 
blir overholdt. 

En bestand under 54% av opprinne
lig størrelse blir totalfredet. (Rett under 
denne grensen befinner noen av Syd is
havets finnhval og seihvalbestander 
seg). En bestand på 60% av opprinnelig 
størrelse regner man med vil være i 
nærheten av det nivå hvor den kan gi 
maksimalt varig langtidsutbytte. Lang
tidsutbyttet utgjør noen få prosent 
(artsavhengig) av bestandsstørrelsen. 
Hovedregelen er at kvoten settes lik 
90% av langtidsutbyttet. 

Det tas også hensyn til kvaliteten av 
de data og beregninger som legges 

fram. Et eksempel er seihvalbestanden 
ved Island. Denne har vært gjenstand 
for en del forskning, men noen god 
bestandsberegning foreligger ikke. Det 
er ikke data som tyder på at bestanden 
har vært overbeskattet i de siste 30 
årene, tvertimot. Gjennomsnittsfang
sten i årene 1971 - 1976 da det ikke var 
kvote var 132. For å være på den sikre 
siden foreslo en enstemmig vitenskape
lig komite at kvoten i 1978 ble nedsatt 
fra 132 som den var i 1977 til 84, et 
forslag Kommisjonen vedtok med I1 
mot 2 stemmer. 

Meningen var at nedsettelsen av kvo
ten også ville tvinge fram økt forskning 
på denne bestanden. 

Curry-Lindahl skriver: 
«Og også her (i den vitenskapelige ko
mite) foregår en slags kjøpslåing om 
kvoter, der de eksploaterende statenes 
vitenskapsmenn ofte begrunner sine 
forslag mer på gjetninger og ønsketenk
ning enn på fakta.» Og videre: «Noen 
stater foreslår, under dekke av viten
skap, kvoter som senere viser seg å 
stemme med hva de respektive landenes 
hvalfangsindustri mener er nødendig av 
hensyn til lønnsomheten.» 

Undertegnede som har vært fast 
medlem av den vitenskapelige komite 
siden 1975 oppfatter disse utsagn slik at 
Curry-Lindahl ikke anser meg og de av 
mine kollegaer som arbeider i land som 
driver hvalfangst for å være troverdige. 
Men også de vitenskapsmenn som 
kommer fra land som ikke driver kom
mersiell hvalfangst eller som represen
terer internasjonale organisasjoner 
rammes, fordi de aller fleste forslag som 
rammes av Curry-Lindahls voldsomme 
kritikk skjer uten dissens. 

Disse vitenskapsmenn, hvorav flere 
hører til verdens ledende innen sine 
respektive spesialiteter, skulle således 
stilltiende godta det Curry-Lindahl kal
ler en «opprørende hestehandel». 

Jeg er ikke så imponert over alle de 
internasjonale naturvernorganisasjo
nene hvis meninger fullstendig domine
rer i massemedia i utlandet (spesielt i 
England og USA). Målet er for flere av 
dem å stanse hvalfangsten uansett fakta 
fordi de mener at hvalene er så høyt 
utviklede dyr at mennesket ikke har 
moralsk rett til å beskatte disse. Målet 
kan være redelig nok, men deres argu
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STORVERK OM JÆREN 

«Opp frå den låge sandstranda tøygjer vill fugl ligg i løynde reir og blinkar og 
seg eit armt, grått land med lyngbrune blunda!'}). 
bakkar og bleike myrar, oversådd med 
kampestein, trelaust og berrt; avstengt Dette er litt av Ame Garborgs land
mot aust med ein lang, låg jjellgard. Enskapsbeskrivelse fra Jæren i innlednin
delaus synes den nakne hei. Men her og gen til «Fred», som kom i 1892. En god 
der blånar ei einsleg tjønn som ligg og del er nok forandret siden den gangen, 
gror att, eller eit stort, stilt vatn. Her Jæren er et område i intens bruk. Men 
susar vinden dag og natt. Og grå-vere fremdeles er det noe tilbake av de 
ligg lågt over vidda, der haren rømer frå bleike myrene, de nakne heiene, de 
stein til stein, og allslags brun og spett ut enslige tjønna og hele mangfoldigheten 

av fugler, både brune og spettete og 
mer til! Og nå har denne naturen også 

mentasjon er ikke alltid det. De forstår fått sin faglige og grundige beskrivelse, 
ikke, eller ønsker ikke å forstå at Den i tillegg til alle de skjønnlitterære skild
Internasjonale Hvalfangstkommisjo ringene som gjennom årene har malt 
nen arbeider for en fornuftig beskat Jærnaturen i ord . 
ning av hvalbestandene. Kommisjonen «Jærboka» heter det nye verket, som 
er ikke lenger en ensidig støttespiller til nå foreligger i to store bind med under
hvalfangstnasjonene. tittelen «Naturmiljøet», utgitt av Oi

kos Forlag og med Kåre Arnstein Lye 
som redaktør. Heller ikke her er den 
rene skildringen glemt, en stor avde
ling gjengir bruddstykker av hva som 
er skrevet om denne særegne landsde
len gjennom århundrene. Men først og 
fremst gir verket en inngående natur
historisk skildring av Jæren. En 
mengde forskjellige forfattere har bi
dratt med stoff om klima, berggrunn, 
planter og dyr. Økologiske forhold in
nenfor de enkelte naturtypene vi finner 
på Jæren har også fått en bred plass. 
Og verket avslutter med en oversikt 
over verneverdiene. Verket er gjen
nomillustrert med fotografier og teg
ninger. Ved henvendelse direkte til 
Norsk Oikos Forlag, kroer, 1430 ÅS, 
kan medlemmer av Naturvernforbun
det få kjøpt verket (2 bind) for kr. 
250,- (vanlig pris er kr. 296,-). 

Jærboka. Naturmiljøet 1-2. 
Redaktør Kåre Arnstein Lye. 
Norsk Oikos Forlag 1978 
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Perler i 
Rogaland 
Rogaland er et av våre minste fylker, 
og samtidig et av dem som er sterkest 
påvirket av menneskenes virksomhet 
gjennom tidene. Likevel er det kanskje 
et av de mest variasjonsrike når det 
gjelder natur og landskap - fra åpne 
havstrender med sanddyner og mare
halm (plantet), til snaufjell og villrein
vidder. 

Om denne mangfoldige mosaikken 
av natur og kulturlandskap har Roga
land naturvern laget bok, i samarbeid 
med stavangerforlaget Dreyer Bok. 
Påskuddet til utgivelsen er at forenin
gen fylte 50 å r i fjor. Og det skal vi 
være glad for. For «Perler i Rogalands
naturen» er blitt et fint lite verk som 
fortjener en utbredelse langt ut over 
fylkesgrensen. Boka er satt sammen av 
kapitler om de ulike landskapstypene, 
skjærgården, nordsjøstrendene, låglan
det , våtmarkene, ryfylkeøyene, låg
heiene, skogen, fjordene og dalene, 
vassdragene og høgheiene, alt sammen 
skrevet av kyndige folk som er nær 
knyttet til foreningen. Og det hele er 
gjennomillustrert med fargefotogra
fier. 

Forbundets medlemmer får boka til 
spesialpris kr. 85,- , innbundet. Den 
kan bestilles i forbundets sekretariat. 

«Perler i Rogalandsnaturen». 
Redaksjon : Rolv Egelandsdal, 
Othar Hvoslej, Per Frøyland 
Pallesen og Erik Thoring. 160 
sider. Rogaland Naturvern og 
Dreyer bok 1978 
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Det vanskelige 
friluftslivet 
«Friluftsliv. Fra Fridtjof Nansen til 
våre dager» er tittelen på en antologi 
som Universitetsforlaget har gitt ut. 
En sånn bok kan lages på mange for
skjellige måter. Utvalget vil alltid bli 
preget av redaktørens legning og inter
esser. Og det er neppe særlig dristig å 
gjette på at redaktørene i dette tilfellet 
føler seg særlig tiltrukket av å klatre i 
fjell. Tindesporten er i alle fall meget 
sterkt representert i boka, sett i forhold 
til denne virksomhetens utbredelse i 
det jordbundne, norske folk. Men på 

den annen side er det klart at fjellklat
ringen har en betydelig utbredelse i fri
luftslitteraturen . Tindebestigere er skri
vende folk, til dels også filosoferende 
og teoretiserende. Det merkes i denne 
samlingen. 

På omslagets bakside presenteres 
boka med blant annet disse ordene : 

«Det er en bok om gleden og sæle
boten ved friluftslivet. . . . 

Perler av litteratur finnes spredt om
kring, ofte godt gjemt i foreningså rbø
ker og tidsskrifter. Tekster hvor forfat
terne oppviser en naturforståelse, na
turglede og samfølelse med elementene 
som til alle tider vil virke både forfri
skende og smittende». Og inne i boka 
finner vi f.eks. dette: 

«Økofeltmodellen er en intellektuell 
bro (som samtidig kan tjene til å gi 
oversikt) Endring av forståelse og mo
tivering til å handle i pakt med en ny 
forståelse, kan nok skje hos noen over 
den ensporede fornuftsbro. Men ut fra 
en etologisk/kulturhistorisk betrakt
ning synes det som en intellektuell/ 
kroppslig følelsesmessig treenighetsbro 
med dens aktivisering og opplevelses
innhold først har det potensial som 
skal til for å utvirke en bred endring i 
naturforståelse. Blant de økolivsfor
mer som i så måte er aktuelle, vil vi her 
kort drøfte friluftsliv som vei til alter
nativ forståelse .» 

De fleste vil vel finne at dette ikke 
virker umiddelbart «forfriskende og 
smittende», og at det heller ikke fortel
ler nevneverdig om «gleden og sæle bo
ten ved friluftslivet». Dessuten vil sik
kert mange finne at det er urettferdig å 
trekke fram et løsrevet sitat på denne 
måten. Og det har de selvfølgelig rett i. 
Når jeg likevel gjør det, er det fordi 
sitatet på aller enkleste måte viser hvor 
utilgjengelig den er, den friluftslivfilo
sofien som er lansert i senere år. Er det 
virkelig blitt så vanskelig? Er det frem
deles sånn at alle vi enkle sjeler som av 
og til livberger oss utendørs fordi det 
gir oss verdier av mange slag, at vi i 
virkeligheten har gått over treenighets
broen uten å være klar over det? Er vi 
frelst vi også, selv om vi mangler det 
teoretisk -filosofiske grunnlaget for na
turforståelse? Er det sånn at Nansen, 
den gang han så tilbake på ungdom
men da han kunne greie seg i uker med 
en fyrstikkeske og en fiskestang, egent
lig sa .det samme - bare med den for

skjellen at budskapet hans nådde 
fram ? 

Det var det. Og ellers? Jo, først og 
fremst skal det slås fast at dette er en 
meget interessant og verdifull samling 
av omkring femti artikler og skildrin
ger aven lang rekke mer eller mindre 
kjente forfattere opp gjennom det 
meste av vårt århundre. Det er aldri 
godt å vite om en antologi som denne 
er representatilv. Jeg tror den er det.Og 
jeg tror at den naturfjernhet som pre
ger de fleste innslagene (stort sett bare 
bortsett fra de rent skjønnlitterære) er 
og var karakteristisk for norsk frilufts
liv. Om ikke alltid i like utpreget grad, 
er vårt friluftsliv stort sett prestasjons
rettet. Det kunne være noe å filosofere 
over - ikke minst fordi det har noe 
med konflikten friluftsliv/naturvern å 
gjøre. Og alt tyder på at den konflikten 
vil tilspisse seg i tiden fremover. 

Sigmund Kvaløy har illustrert boka 
~ed fantasifulle og innholdsrike teg
ninger . 

«Friluftsliv. Fra Fridtjof Nan
sen til våre dager .» Redigert av 
Gunnar Breivik og Haakon 
Løvmo. 124 sider. Universi
tetsforlaget 1978. 
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Det meste om rypa 

Rypa er utbredt over 75 prosent av 
Norges totalareal. Dette er en klar ver
densrekord, ikke i noe annet land inn
tar rypa en så dominerende plass i fug
lefaunaen. Rypa skulle altså være na
sjonalfuglen fremfor noen hos oss. Og 
ikke noen fugl kan ha gjort seg mer 
fortjent til en egen bok. 

Det har da rypa også fått, og Johan 
B. Steens «Rypeboka» er blitt et prakt
verk i enhver forstand , både når det 
gjelder innhold, utstyr og format. Ry
peprofessoren har her samlet det meste 
av det vi vet om denne hønsefuglen, og 
han serverer det i en meget leseverdig 
form, personlig preget og ofte med 
synspunkter som kan vekke diskusjon. 
Boka er gjennomillustrert, for det 
meste med fine fargefotografier. 

Johan B. Steen : Rypeboka. 
232 sifler. Gyldendal 1978. 
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Med dette slagordet skal 
«AKSJON ROVFUGL» 
nå intensiveres 
Til tross for at alle 
rovfulger og ugler er 
fredet etter norsk lov 
trues de fortsatt av 
- uvitenhet 
- miljøgifter 
- falkonerer 
- samlere 
og av stadige innhogg 
i vå re naturområder. 

STØTT «AKSJON 

ROVFUGL» 
- kjøp merker! 

Nytt klebemerke (5 cm), 

sett it 5 stk. kr. 10,- . 

Nytt stoffmerke (8 cm) kr. 10,-. 

Bruk bestillingskupongen 
side 30. 

«Litteratur om natur» 
I 1972 utkom Bredo Berntsens 
«Litteratur om natur» - en anno
tert naturvernbibliografi. Siden 
den gangen ha r det vært en 
økende strøm av naturvernlitte
ratur, og nå foreligger et supple
ment for perioden 1972- 1977 . 

. Bredo Berntsen: «Litteratur om 
natur» - supplement 1972-1977. 
Format AS. 86 sider. 
Pris kr. 15,-. 

«Ringen slu{[es» 

MORTEN 
M. KRISTIANSEN 
har for vane å uttrykke seg 

«KORT OG GODT» 
og siste nytt er at han også 
uttrykker seg på prospekt- ~ 

kort. På 9 forskjellige kort 
belyser han en del natur- og 
miljøvernproblemer, og du 
får kjøpt hele serie for kr. 
10,-. 

Ny publikasjon fra Norges Natur
vernforbund - med det viktigste du 
trenger å vite i debatten. 24 sider 
format 18 x 24 cm - Pris kr. 10,-. 

De fem store 

- nå i tresnitt av Eivind Struksnes. 

Velg mellom bjørn, ulv , jerv, gaupe 

og oter - eller kjøp alle. 


Farge rustbrun på hvitt. 

Format ca . 20 x 25 cm. 

Pris pr. stk. kr. 35 ,- . 

Pris for hele serien 
5 stk. kr. 150,-. 
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Vassdragsvern ! 


Olje eller fisk? 
Aksjonsplakat fra «Alternativ oljedebatt» . 
Tegnet av Rune J. Andersson . Firefargetrykk . 
Format 50 x 50 cm . Pri s kr . 15 ,-. 

Plakat «Vassdragsvern» tegnet i fire 

farger av Morten M. Kristiansen. Et BRUSHANE
 Ny refleks ... 
muntert uttrykk for vassdragenes mange med vaktsom ugle i brunt på gul bunn, har funksjoner i menneskets miljø med vass LEIK pA en diameter på 6,5 cm og koster kr. 20,dragsutbyggeren som lyseslukker. 

for et sett a5 stk. Format: 60 x 90 cm. - Pris kr. 30,- . VARMYRA 

I L.":;';:';':'='::':;'::=';::':"~ 

latur- ~ 
kalenderen 1878 


Fargelitografi av 
... og den gode gamle Vivian Zahl Olsen 
«Unna meg»-refleksen i advarende rødt er 

Opplag : 250 eks. (nummererte fremdeles å få. Den måler 8,5 x 10,5 cm, 
og signerte) koster kr. 18.- for et sett a 5 stk. 
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 mellom
Afrika og er til og med obser
vert så langt syd som til Kapp

Ennå noen eksemplarer igjen! staden. 

Pris kr. 38,-. 

NA KAN DU PYNTE DEG MEDLEMSNALEN 
- eller bilen eller båten eller barnevognen eller bag'en eller med Forbundets emblem i 

ryggsekken eller sykkelen eller postkassen eller hva som to utgaver - begge i for

helst med forbundets emblem. Klebemerker (stickers) selges mat 9 x 9 mm. 

i sett å 4 stk. (2 stk. i glatt vinyl 8,5 cm diameter, 2 stk. i I forgylt sølv kr. 20,

satin cloth 3,8 cm) trykt i grønt og brunt kr. 10,-. I nysølv kr. 10,

[ 
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VEGGPRYD? 
N atu rvernforbu ndets 
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,-. 

"'.
l{J 

r}, W 
( ,~ 

ri~! '1 
følft 
~I 

III 
:~ 

ULF HAFSTEN: 

Naturvernets århundre 
Når fikk du sist så mye naturvern 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,-. 

Stikk innom, ta en telefon, send et kort, eller bruk bestillingskupongen på side 62! 

NASJONAL
PARKENE 

I denne prospektkortserien pre

senteres 9 av våre nasjonalparker 

- (Øvre Dividal, Ånderdalen, 

Rago , Børgefjell, Dovrefjell, Ron

dane, Femundsmarka, Gutulia og 

Ormtjernkampen). Vanlig kort

format. 

Kortene selges ikke enkeltvis. 

Pris pr. serie il 9 forskjellige kort 

kr. 12,-. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO 1 TLF . SALG 
POSTGIRO 5094602 - BANKGIRQ 6001.05.70835 331027 

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

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

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

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

eks. «Energi , miljø og samfunmJ å kr. 60. - [ils. kr. 


o •• eks . «Vassdragsve r11>J - av 1\'lortcn M. Kristiansen cl kr, 30.- ti ls. kr. 


o" eks . Bredo Berntsen : «Litteratur om natupl - supplemen t a kr. 15. tils . kr 

. eks. «Naturkalendercll 1979) akr. 38, [ils. kr. 


eks. Bjørn. tresnitt E. Struksnes å kr. 35.  tils. kr 


.. eks . U lv. tresnitl E. Struksncs;l kr. 35,- ti ls. kr 


o •• eks. G aupe. tresnitt E. Struksnes it kr . 35.-	 tils. kr. 

o • • eks . Jerv. trcsnitl E. Struksncs it kr. 35.-	 tils. kr. 

o • • eks . Oter. tres nitt E. SIruksnes ,'\ kr. 35. 	 tils. kr. 

o • • sett a5 tresniu (bjørn. ulv, j erv. gaupe og oter) it. kr. J 50, ti ls. kr. 

"' " eks. Storrmerk e «Aksjon Rovfugl» il kr. 10.- [ils. kr. 


o • • seil å 5 stk . klebemerker «Aksjon Rovfugh) cl kr . 10.- t ils . kr. 

o • • eks. «D ell kone sannhet)) il kr. 28. 	 til s. kr . 

o • • eks . «Ell e r OSS) ;1 kr. l S,-	 tils kr 

o. eks . «Brushane lcik» litografi av Vi vian Za hl Olsen å kr. 300, tils. kr. 

. . e ks. 	plak a t «Gaupe» (Eivind StrukSlles) il kr. 50.- ti lS . kr. 


Helge Solhei m : «Olje eller risk» il kr 24.· l ils. k r. 


e ks . plakat «Olje eller nsb) (Rune Andersson) il kr. 15. [il s. kr. 


. . eks. Prospektkortserie «Kort og godt» 


(M o rten M . Kristiansen) il kr. 10.- 01 3. k r. 


. . eks. Prospek[kortserie «Nasjonalparken) :ol kr. 12, tils. kr. 


eks . plakat «Fjellbakkes tjerne>l a kr . 20, - til s. kr. 


eks . plakat «(Svale.stjert» it kr. 20, lil s. kr. 


eks. plakat «Perleugle» å kr . 20.  lils. kr. 


eks. plakat «R ådyrkalv» il kr. 20,- lils. kr. 


.. eks . (d ngen kraftkri se i No rge» a kr. 10.-	 tils. kr. 

eks. U . Hafstcn : «Na turve rnets å rhundre» a kr. 14. lil s. kr. 

. . eks. M. Segnes tam «Den førs te natu rbo ka » it kr. 10. ti ls. kr. 


eks. P. Skog : «Økologi» it kr. 15.- lils. kr . 


eks. ø. Dalland: «Finnmarksvidda for hvem?» il kr. 5,- Ij ls. ·kr . 


eks. Oddvar Skre : «Sur nedbør» <l kr. 13.-· li ls. kr 


eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natuD>it kr . 5.- tils . kr. 


eks. Bredo Berntsen «Na turverne ts historie i No rge» il kr . 65. - til s. kr. 


eks. A.- l. Jensen «Hvem gjør hva i natur- og miljø verne t» ;\ kr. 20.- tils . kr. 


... ek s. «Dei siste v<lssdra ga») il kr. 15.~ ti1 s. kr. 


eks.;, 5 ilk . sy-pii-reOeks «Unn", meg») a kr. 18. til s. kr. 


se tt il 5 Slk. sy-på -reOek s «rund) <1 kr. 20,- pr sett ti1 s. kr. 


. s~lI il 4 stk . klcbemerk~t (slicke rs) «Du sk~ tte tid» il kr. 1 0 .~ pr . sc tl ti1s. kr. 


eks . medlcmsJl ål i søh! il kr. 10,- ti Is. kr. 


eks. medlcmsnå l i gull <\ kr. 20,- lil s. kr. 


Navn: 

Adresse: 

Poststed 

c: 	 Det samlede beløp i kr. (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk! 

sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning . 

(Stryk det som ikke passer r) 

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

porto i tillegg . 

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

riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tvdelig navn og adresse 

94 

Alle snakker om økologi 
- men ikke alle vet hva det er. Denne publikasjonen 

gir klar beskjed, En lettlest og oversiktlig innføring i 

det fagområdet som er selve grunnlaget for naturvern

arbeidet. 

Perarvid Skoog: «Økolog»>. 40 s. Format AS. Pris kr. 

15,-. 


For de nest minste 
har Naturvernforbundet utgitt «Den første natur
boka», en enkel innføring i økologi, bygd på tegnese
rieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn. Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/foreldre. Segne
stam/Helin: «Den første naturboka». 16. s. Format A4. 
Pris kr. 10,-. 

Det regner fortsatt svovel 
og løsningen på problemene omkring sur nedbør er 
fortsatt fjern, Men ved hjelp av denne boka er det i 
alle fall ikke noe problem å sette seg inn i saken! 
Oddvar Skre: <<Sur nedbør. Årsaker og verknader». 50 
s. Format AS. Kr. 13,-. 

Om Jotunheimen 
verneverdier, utbyggingsplaner osv. kan du lese i to · 

bøker: 

«Etter oss». Utgitt av Sjeltrekogruppen. 96 s. Format 

A 5. Kr. 18. 

<<Den korte sannhet». Utgitt av Grøndahl & Søn. 64 s. 

Format AS. Kr. 28,-. 

Begge fås kjøpt i Naturvernforbundet. 


Billig og godt 
Restopplaget av noen eldre NN-publikasjoner selges 

ekstra rimelig: 

«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet» (1972). 352 s. 

Fonnat A4. Kr. 20,- (før kr. 77,-). 

«Litteratur og natur» (1972) Kjøp den sammen med 

det nyutgltte supplementet! 96 s. FOlmat AS. Kr. 5, 

(før kr. 16,- ) 

«Finnmarksvidda - for hvem?» (1972. 48 s. Format AS, 

Kr. 5,- (før kr. 12,- ). 




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 selvet 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 
å ville bli medlemmer av forbundet : 

naturvern, og kan tenkes 

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 = 

ØKTTILLITT 
STØRRE 
GJENNOMSLAGSKRAFT 
FOR NATURVERN 

Jeg har vervet følgende nye medlemmer. Arskontingent for 
1979 (kr. 50,- pr. medlem) ti Is . kr. . .. sendes over 
Postgiro 5094602 
Bankgiro 6001 -05-70835 

Navn: 

Adresse : 

Poststed : 

Navn: 

Adresse : 

Poststed: 

Navn : 


Adresse : 


Poststed: 


Navn: 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: 


Adresse : 


Poststed: .I . 


Navn: 


Adresse : 


Poststed : . . . 
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