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VI GREIER OSS! 

men det er ikke nok .. 

Les formannens appell på motstående side 

så kanskje du finner grunn til å bruke 

vedlagte postgiroblankett. .. 

I tilfelle 

VAR BESTE TAKK! 
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«Bidrag-80» 

BEDRE ØKONOMI 
- ØKT AKTIVITET 

AV HANS J. ENGAN 

Økonomien er en av de faktorer som 
har avgjørende innvirkning på Natur
vernforbundets arbeide og aktivitet. 
Naturlig nok vil vår økonomi aldri 
kunne stå i noe rimelig forhold til de 
enorme oppgavene vi til en hver tid er 
nødt til å ta på oss. Vi er alltid nødt til 
å strekke oss litt lenger enn skinnet 
rekker, og vi må alltid arbeide i gren
seland for hva som er økonomisk mu
lig. 

Som våre medlemmer vet, så har vi 
klart å komme ut med regnskapsmes
sig balanse gjennom de siste årene. 
Dette skyldes ikke minst kontingenter 
og ekstraordinære bidrag fra medlem
mene! Men det skyldes også et betyde
lig arbeide av forbundets ledelse og 
ansatte, hvor sparsommelighet og 
streng økonomisk prioritering og sty
ring har vært en daglig ledetråd. Men 

. begge deler har vært nødvendig for 
felles sak, og Naturvernforbundet er 
tross alt det viktigste arbeidsredskapet 
vårt! 

Inneværende år (1980) vil imidler
tid bli en økonomisk flaskehals for 
organisasjonen. Også Naturvernfor
bundet er blitt rammet for fullt av 
opphevelsen av lønns- og prisstoppen. 
Etter foreløbige kalkyler vil dette bety 
minst 300 000 kroner i merutgifter 
dette året, samtidig som vi bl.a. av tek
niske og organisasjonsmessige grun
ner ikke har kunnet gå til tilsvarende 
nødvendig heving av kontingentene. 
Bl.a. tidsskriftet «Norsk Natur» tatt i 
betraktning, har vi i dag en lav kontin
gent. . 

Samtidig er det tvingende nødven
dig å holde oppe, - eller helst øke ak
tiviteten! Våre medlemmer kan i en 
slik situasjon støtte organisasjonen på 
to måter. Den ene er å verve nye med-
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WWF - en gave til natur
vernets fiender 
For Norges Naturvernforbund har det vært et av de viktigste mål de siste par årene 
å få flest mulig til å forstå at utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget ikke kan 
aksepteres. At vårt syn ikke har hatt gjennomslagskraft i alle kretser må vi avfinne 
oss med - det står en hver fritt å mene hva han/hun vil om bruken av dette 
vassdraget. 

Men hva vi ikke kan akseptere er at man i naturvernets navn gir grønt lys for en 
kraftutbygging som vil rasere så store og mangfoldige naturverdier som Altavass
draget representerer. Det er dette styret i Verdens Villmarksfond (World WIldlife 
Fund i Norge) har gjort. For dem som ønsker utbygging for en hver pris er VVFs 
syn på Alta og oljeboring i nord en gave fra himmelen. Nå kan man henvise til at 
også en betydelig naturvernorganisasjon finner disse inngrepene akseptable - de 
truer ikke norsk natur! Vi kan føle oss trygge på at gaven vil bli brukt. 

Da WWF International ble stiftet i 1961 var hovedformålet å skaffe økonomisk 
støtte til naturvern prosjekter, først og fremst til den internasjonale naturvernunio
nen (lUeN). Som en konsekvens av dette ble ledelsen rekruttert fra de kretser der 
pengene fins. En erklært rettesnor for WWFs arbeid har vært at man bare skal 
satse på populære tiltak, som man ikke kan vente nevneverdig motstand mot. l 
dette ligger nøkkelen til publikumssuksessen, som er bygd planmessig opp av et 
effektivt og profesjonelt markedsføringsapparat. 

Mye godt kan gjøres på denne måten, hvis man samtidig erkjenner at det grunn
leggende naturvernarbeidet ligger på et annet plan. I den kampen om arealer og 
ressurser, som vi opplever i dag, ligger dype konflikter innebygget i så å si hver 
eneste sak. Naturvern krever kontroversielle standpunkter. Dette burde styret i 
VVF akseptere og forstå. 

Her i landet er vi vant til at de store organisasjonene som opptrer med menings
ytringer i massemedia og overfor myndighetene er bygd opp etter et demokratisk 
mønster og at det står en opinion bak valget av ledelse. Det er ikke tilfelle med 
VVF. Organisasjonen har et representantskap som ikke på noen måte sikrer natur
verninteresser og der en del av medlemmene bare representerer seg selv. Her 
diskuteres ikke naturvernsaker. Videre har VVF et styre på seks medlemmer - alle 
direktører i betydelige norske industribedrifter. Det ligger nær å anta at et styre 
m~d denne sammensetningen har andre interesser å ivareta, i sterk konkurranse 
med naturverninteressene. Derfor burde det også være en selvfølge at VVF ikke 
uttaler seg om naturvernsaker. WWFs berettigelse ligger i det som var det opprin
nelige mål. Går man videre, er det å føre folk bak lyset. 

Naturvernforbundet er blant de organisasjoner som til nå har sittet i VVFs 
representantskap. Som følge av VVF syn i de nevnte sakene har forbundet nå 
trukket seg fra samarbeidet. 

Vi beklager det som er skjedd, og vi håper at VVF vil ta sin arbeidsmåte og sine 
arbeidsområder opp til revisjon. Som VVF fremstår i dag representerer det en fare 
for naturvernarbeidet i Norge. Det er mange her i landet som ønsker seg et natur
vernalibi. For dem er VVF svaret. *!I'! 

lemmer direkte til forbundet på med
lemstalongene i tidsskriftet. (Obs. de 
nye og vakre vervepremiene bl.a. pre
sentert i dette nummeret av «Norsk 
Natur»). Den annen er å bruke den 
vedlagte postgiroblankett «Bidrag 
-80» til ev. ekstraordinære bidrag til 

Naturvernforbundet. Vi tror ikke at 
det er bortkastede penger-! Vi sier på 
forhånd takk for hjelpen! 

Synes dere dette er kjedelig stoff? 
Nei, - jeg håper dere forstår at dette er 
en meget viktig del av Naturvernfor
bundets arbeide for felles sak! *!I'! 
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Alta-saken i sum: 

PÅ 
SVIKTENDE 
PREMISSER 
- Mangelfull eller ingen drøf

ting av de fleste skadevirknin
ger 

- Tvil om tolkning av lovverket 
på en rekke punkter 

- Betenkelig behandling av 
spørsmålet om samiske rettig
heter 

- ~ortegnet bilde av kraftssitua
sJonen 

- Uholdbare kostnadskalkyler 

Slik oppsummerer Norges 
Naturvernforbund sine hoved
innvendinger i forbundets nylig 
framlagte motmelding til regje
ringens nye melding om Alta
Kautokeino-vassdraget. Det 
eneste positive med regjeringens 
melding, er at den på en rekke 
punkter avslører feil i tidligere 
saksbehandling. Det må derfor 
være riktig, sier Naturvernfor
bundet, at meldingen sendes til
bake til regjeringen for videre 
arbeid i påvente av de rettsaker 
som nå er bebudet. 

KRAFT FRA ALTA 
- EN PRESTISJESAK FOR 
REGJERINGEN 

Fredspipene som statsminister Nordli og samene foran Stortinget tente i okto
ber glødet ikke særlig lenge. Den nye meldingen kom som lovet, og viste en like 
stø kurs mot det opprinnelige målet: Alta skal bygges ut for en hver pris. 

30. april kom Naturvernforbundet med sin motmelding. På disse sidene pre
senterer vi i konsentrat vårt syn på Regjeringens nye melding om utbygging av . 
Alta- Kautokeinovassdraget. 

Når det gjelder skadevirkninger på vene som gjaldt den gangen. Dette 
vassdraget etter en utbygging, peker kan ikke godtas. I en sak som gjelder 
forbunder spesielt på forhold som an en av verdens beste lakseelver må man 
går laksefisket, reindriftsnæringen, ha tid til å avvente de undersøkelser 
flomskader i Masi og zoologisk verne som nå skal ta til, sier forbundet. 
interesser. Også når det gjelder samebygda 

Det er tragisk, mener Norges Na Masi, har Naturvernforbundet grunn 
turvernforbund, at gamle utilstrekke til å rette en advarende finger mot 
lige undersøkelser om laksefisket for Alta-utbyggingen. Det har hele tiden 
utsettes å gi tilfredsstillende grunnlag vært et ufravikelig krav fra Masi-be
for et utbyggingsvedtak, men det pre folkningens side at Masi skal vernes. I 
siseres nødvendigheten av å foreta nye en rapport fra firmaet Hydroconsult, 
undersøkelser for å kunne fastsette er heter ·det at hovedforutsetningen for 
statninger m.v. i forbindelse med konsesjonsbehandlingen har vært at 
skjønnet. Gfljnnen til dette er, ifølge reguleringen ikke skulle virke på for
regjeringen, at de undersøkelser som holdene syd for Virdnejavri, altså 
ble gjort tidligere, tilfredsstilte de kra- Masi. Beregninger viser imidlertid, 

se6JON 
. . ......... .. . ... ..... :UA~U su 


6Z/6 LO 'JU 91el Mt 
~NlaN3S!:l\f"S 

68 



c 

-~ 

~ 

IS navn: ... ... . . . . ... . ..... . . . 

SVARSENDING 
Avtale nr. 019/ 29 

Norges 

(l) 

3....... 
(l) 

~ 
O 
:1 

sier Hydroconsult, at det blir en virk
ning, fordi innsjøen Ladnetjavri vil ha 
en kunstig oppstuvet vannstand, mens 
isen legger seg på innsjøen. Dette kan 
få innvirkning på flomforholdene et
terfølgende vår, idet flommen kan 
komme før isen er gått. En konklusjon 
man kan trekke av dette er at Masi får 
forverrede isforhold og vil bli stående 
overfor større fare for skadeflom, me
ner Norges Naturvernforbund. 

Når det gjelder dyrelivet langs Al
ta-Kautokeinovassdraget, har den så
kalte Tømmeråsrapporten tilbakevist 
punkt for punkt rapport fra 1975 som 
konkluderte med Altavassdraget hu
ser en fattig fauna knyttet til strand og 
vann. Sannheten er, sier Tømmerås, at 
det i 1975 ble påvist den tetteste rov
fuglbestant som noensinne er regi
strert i Norge. Også Edvard K. Barth, 
en av landets ledende ornitologer har 
gitt sin uforbeholdne støtte til Per 
Tømmeraas i denne saken. 

Forbundet presiserer i sin motmel
ding at situasjonen tilsier at anleggs
start utsettes. Det må være riktig, også 
fra juridiske vurderinger at anleggs
arbeidene utsettes til rettssaken er av
sluttet. I motsatt fall vil det bety at 
domstolene i realiteten settes til side. 

Også Alta-utbyggingen i forhold til 
de samiske interesser blir grundig 
drøftet i Naturvernforbundets mel
ding. Forbundet mener her at den 
praktisering av lov og rett, og mani pa
lusjon av informasjon det legges opp 
til i regjeringens melding er et eksem
pel på den sterkes rett. Det vil ikke bli 
foreslått dersom Stortinget aksepterer 
en fremgangsmåte som fortier de fun
damentale og langsiktige konsekven
ser et slikt naturinngrep vil ha for det 
samiske folk, hevder Naturvernfor
bundet. 

Et av de forhold som er mest belyst 
i forbindelse med Altasaken er kraft
forsyningen til Finnmark fylke. Når 
regjeringen hevder at Altautbyggingen 
er den beste måten å sikre kraftforsy
ningen i Finnmark, beror dette på 
sviktende tekniske og økonomiske 
forutsetninger og tvilsomme regneme
toder. 

Regjeringens konklusjon kan ikke 
bety annet enn at Altautbyggingen nå 
er blitt et prestisjeprosjekt, som skal 
presses igjennom for enhver pris, slut

. ter Norges Naturvernforbund. ** 
Motstående side: Alta - mot (Fsere tider.? Foto Dag Kjelsaas. Over: Utsyn mot Altaelvas 
canyon. Foto Pål Hermansen . 
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Tegninger Morten M. KristiansenNVE- EN UFORSVARLIG 
MAKTKONSENTRASJON 

Regjeringen har nylig lagt fram en en
ergimelding. I den er det en rekke 
kontroversielle standpunkter som vil 
føre til stor politisk strid. Spørsmål om 
energi står helt sentralt i samfunnsde
batten. Ikke minst er konfliktene om
kring vassdragsutbygging gjenstand 
for stor oppmerksomhet. 

Samtidig er det klart at vassdragsut
byggingsperioden i Norge går mot 
slutten. De vassdragene som nå fore
slås utbygget av regjeringen er nesten 
alle ansett for å være svært vernever
dige. Det vil derfor settes ekstra store 
krav til en forsvarlig saksbehandling. 
Dette betyr sjølsagt at beslutningspro
sessen i vasskraftsaker vil stå sentralt. 
De siste årene har det vært stor strid 
om denne prosessen. 

I dette bildet framstår Norges Vass
drags og Elektrisistetsvesen - NVE 
som den desiderte maktkonsentrasjon. 

NVE's stilling 

Det er Stortinget som tar beslutnin

gene i vassdragsspørsmål etter innstil

ling via Regjeringen og Olje- og ener

gidepartementet. Disse bygger sine 

standpunkt på det som er gjort i Nor

ges Vassdrags og Elektrisistetsvesen 
NVE. NVE tillegges avgjørende vekt i 


vassdragsspørsmål. De har monopol 
på saksbehandlingen og hevder sjøl å 
ha monopol også på komptansen i 
slike spørsmål. Det er derfor grunn til 
å se nærmere på denne etaten som står 
så sentralt i viktige stridssaker. Til
fredsstiller NVE de krav som må set
tes til en etat som har en så avgjørende 
plass i vårt politiske system? 

Mitt svar er nei. NVE er en studie i 
maktkonsentrasjon og sammenblan
ding av motstridende oppgaver og in
teresser. NVE er organisert på en måte 
som reduserer muligheten for en sak
lig og forsvarlig saksbehandling. 

Bukken og havresekken 
NVE er delt opp i ulike direktorater. 
Disse er underlagt et felles hovedstyre. 
Dette er i seg sjøl en underlig organi
sering. Samtidig er hovedstyret valgt 
av Stortinget. Også dette er et brudd 
med vanlig praksis og må ses på som 
en forvaltningsmessig uting. Det van
lige er at slike styrer velges av regjerin
gen. A v hovedstyret velges av Stortin
get og ofte er sammensatt av stortings
politikere, binder opp beslutningene 
på en uheldig måte. Partipolitiske hen
syn kommer inn fra begynnelsen av. 

AV TORGEIR ANDA 

Dette hovedstyret har en vid opp
gave. I vassdragsutbyggsspørsmål har 
de hånd om de fleste leddene i pro
sessen. 
- Gjennom statskraftverkene søker 

hovedstyret om konsesjon til å 
bygge ut vassdrag. Statskraftver
kene står for en svært stor del av 
den krafta som bygges ut i Norge. 
Blant annet er Alta et prosjekt som 
Statskraftverkene står bak. Hoved
styret har derfor klare interesser i 
utbyggingen. 
Det samme hovedstyret sender søk
naden over til vassdragsdirektoratet 
som de sjøl er styre for. Etter at 
nødvendige undersøkelser er gjort 
er det hovedstyrets oppgave å vur
dere konsekvensene av den utbyg
gingen de sjøl har søkt om. De skal 
vurdere negative og positive virk
ninger. 
Det samme hovedstyret gir så sin 
innstilling til Olje- og energidepar
tementet. Her gir de råd om den 
søknaden de sjøl har sendt skal gis 
konsesjon, eller om den skal avslås. 
Det synspunkt hovedstyret kommer 
fram til blir som oftest støttet i Olje
og energidepartementet. De innstil
ler overfor Stortinget. 
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Men NVE har mange flere oppga
ver enn dette. I en oversikt over gjøre
mål går også inn at NVE skal finne ut 
hva behovet for kraft er. De utarbeider 
prognoser om behovet for den krafta 
de sjøl søker om å bygge ut. De har 
også en betydelig innflytelse på prisen 
på den krafta de sjøl bygger ut. 

Men oppgavene stopper ikke her. 
NVE skal også vokte over de all
menne interesser i vassdragsaker. De 
skal sørge for at det tas hensyn til na
tur- og miljøinteresser, til landbruks
interesser, fiskeriinteresser, friluftsliv 
osv. Kort sagt, de skal vurdere alt. 
NVE har også oppgaven med all for
valtning av vassdrag og ansvaret for å 
utarbeide hovedplaner for bruk av 
våre vassdrag. 

NVE's forutsetninger 

Det er ikke vanskelig å se at disse opp

gavene kommer i konflikt med hver

andre. Det er også rent prinsippielt 

uforsvarlig at utbyggingsinteresser 

blandes sammen med konsesjons

myndigheten. Det er en helt uhørt 

praksis i forvaltningsapparatet. 


NVE har heller ingen forutsetning 
for å foreta en brei vurdering av ener
gispørsmål. NVE er ensidig dominert 
av teknisk/ økonomisk personell. 
Dette vil klart prege deres holdninger 
til de spørsmål som vurderes. Motar
gumenter må plasseres innenfor en 
teknisk/ økonomisk ramme. De 
samme hovedsyn dominerer både i 
Hovedstyret og forsåvidt både i Olje
og Energidepartementet og Stortin
gets Industrikomite. 

NVE mangler i all hovedsak kom
petanse på områder som natur og mil
jøvern, jordbruk osv. Nettopp de 
spørsmål det står strid om. Disse sider 
er ikke tilstrekkelig representert i be
slutningsprosessen. NVE mangler 
også kompetanse på områder som en
ergisparing og alternative energikil
der. De ideer som måtte komme fram 
på disse områdene innenfor systemet, 
vil i tillegg ha liten gjennomslagskraft 
i de besluttende organer i organisasjo
nen. 

NVE har en klar egeninteresse i ut
byggingssaker. Dette svekker deres 
byråkratiske funksjon. Som andre by
råkratier ønsker også NVE å styrke 
sin stilling. Dette kan de bare gjøre 

gjennom videre vasskraftutbygging. 
Dette svekker ytterligere ansvarlig
heten i saksbehandlingen. 

På bakgrunn av dette er det også 
betenkelig at NVE har hovedansvaret 
for disponeringen av våre vassdrag. 
Det skulle i dag være en selvfølge at et 
vassdrag har andre formål enn å pro
dusere elektrisitet. Vassdragets opp
gave er spredt fra rekreasjon til jord
bruk. På tross av dette er det den elek
trisitetsutbyggende etaten som har ho
vedansvaret for å utarbeide planer for 
vassdragene. En side gis i utgangs
punktet fortrinnsrett til bruken aven 
naturressurs. 

Nødvendige endringer 
For å skape forutsetninger for en for
svarlig saksbehandling og for å sikre 
forvaltningsmessige prinsipper, er det 
nødvendig med en sterk oppdeling av 
NVE. 

Det første naturlige skrittet er å 
skille ut Statskraftverkene som et eget 
statlig selskap for kraftforsyning og 
kraftutbygging. 

Hvis den forvaltertanken som de 
fleste i dag forfekter skal ha noen me


. ning er det riktigste å legge Vassdrags

direktoratet under Miljøverndeparte

mentet. Det eneste naturlige er at det 

er dette departementet som skal ha an

svaret for forvaltningen av den natur

ressursen som et vassdrag er. Det må 

også være dette departementets opp
gave å vurdere natur og miljømessige 
virkninger aven utbygging. Miljø
verndepartementet vil også være en 
naturlig overvåker av allmenne inter
esser. 

De tekniske sider aven utbygging, 
samt den endelige konsesjonsbehand
lingen kan legges til et omorganisert 
NVE under ledelse av et styre valgt av 
regjeringen. 

Prognosearbeidet må vel naturlig 
høre inn under planleggingsdeparte
mentet. De kan samordne elektrisis
tetsforbruket med den økonomiske ut
viklingen og den langtidsplanlegging 
regjeringen vil føre. Dette bør i hoved
trekk være skissen av den framtidige 
sentrale beslutningsprosessen i vass
dragsspørsmål. 

Det vil bryte opp en prinsippielt 
uforsvarlig maktkonsentrasjon, og vil 
kunne gi forutsetninger for en breiere 

vurdering av vassdraggspørsmål. Det 
har skjedd en drastisk politisk endring 
siden NVE's oppgaver og organisa
sjonsform ble staket opp. Beslutnings
prosessen og organiseringen av det 
byråkrati som skal følge opp denne 
utviklingen må endres etter det. Det 
vil gi de besluttende myndigheter et 
bedre og mer korrekt grunnlag for å ta 
de viktige avveininger som ligger i dis
posisjonen av våre vassdrag. 

Derfor er det skremmende å se at 
regjeringen avviser en slik tankegang i 
den framlagte energimeldingen. Re
gjeringen vil tvert i mot styrke NVE's 
maktposisjon. Stortingsbehandlingen 
vil kunne gi regjeringen interessant 
motstand. Mellompartiene og SV vil 
sikkert gå inn for en deling av NVE. 
Også for Høyre må det være betenke
lig å støtte opp om en statlig maktkon
sentrasjon som hviler på et høyst tvil
somt grunnlag. 
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BREDO BERNTSEN 


ØRN OG HUBRO I MYTOLOGIEN 

FOlo: Ivar HG/jar. 

Få fugler har gjennom tidene vært 
omgitt av så merkverdige Ulyter og slik 
forskjelligartet overtro som de store 
rovfuglene og uglene - ikke minst ørn 
(kongeørn og havørn omtales ofte 
bare som ørn) og hubro. 

I de tradisjonene som er bevart i lit
terære kilder fremstår ørnen som et 
orakeldyr mere enn de fleste andre 
fugler. Ørnen var gudenes og skjeb
nens utsendte som spådde fremtiden 
for menneskene om de bare forsto å 
tolke de varsler som fuglen gav. På 
denne måten skildres ørnen i antik
ken. I diktet Odysseen, som ble skre
vet for snart tre tusen år siden, blir 
ønen levende beskrevet som en skjeb
nefugl. Ellers har man forestillinger 
om den udødelige ørnen eller om ør
nens magiske kraft opp gjennom ti
dene - og hos mange folkeslag rundt 
om på kloden. En utbredt forestilling 
har vært at ørnen uten å skade sine 
øyne kunne se inn i solen. Aristoteles 
skrev at havørnen tvinger sine unger 
til å gjøre dette. Og den slår den som 
ikke gjør det og dreper den ungen som 

først gråter. Denne forestillingen har 
vi funnet også i vårt eget land. 

For de gamle nordmenn var ørnen 
likeledes orakelfuglen fremfor noen. I 
Gunlaug Ormtunges saga drømmer en 
mann om to kjempende' ørner og me
ner selv at det bare var et varsel om et 
kommende uvær. Men en gjest tyder 
drømmen slik, at ørnene skulle vise 
seg å være stormenn som kom til å 
drepe hverandre for å vinne hans dat
ter til ekte. Og slik skjedde det også, 
forteller sagaen. I Asbjørnsen og 
Moes folkeeventyr er det flere hvor 
ørnen står sentralt - ofte tillagt over
naturlige evner. Helt opp til våre da
ger har man i Namdalen trodd at om 
noen så to ørner slåss, betydde det 
skilsmisse mellom to ektefeller. 

En eldgammel tro på Shetlands
øyene har vært at det er ørnen som 
frembringer nordavinden med sine 
brede vinger. På Island har folk hengt 
opp en ørneklo som beskyttelse mot 
ildebrann. I det gamle Grekenland 
trodde man ikke at ørnen døde av al
derdomssvakhet. Nei - den omkom 

av sult ved at nebbet med årene ble 
stadig mere krøket. Det hindret til slutt 
den mektige fuglen fra å ete, tross alle 
ørnens ivrige forsøk på å slipe av neb
bet mot stener og trær. En annen gam
mel forestilling er at ørnen er udøde
lig. Den kunne nemlig forynge seg 
selv. Fra Mandal kjennes følgende be
retning: «ørnen døer ikke. Naar den 
bliver gammel, flyver den saa højt op 
i Luften, at den bliver brænt paa Vin
gerne af Solens Straaler. Naar den saa 
er falden ned til Jorden igjen, for
vandles den og bliver paany ung». 

Også omkring hubroen er det spun
net en vrimmel av de underligste fore
stillinger. Vi finner slike til alle tider 
og hos mange folkeslag. I den mel
lomeuropeiske folketro opptrer hu
broen som skogens overnaturlige ve
sen. Om et sykt menneske på Sicilia 
hørte hubroen, visste det at døden var 
sikker innen tre dager. I Sverige mente 
en at det ofte er den onde selv som 
viser seg som den store uglen. 

Fra Telemark berettes det at bergu
ven, berguglen eller hubroen har øyne 
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VERDENS NATURVERNSTRATEGI: 

Ja til olje i nord 
og utbygging av Alta? 
- Gir «World Conservation 
Strategy» sin støtte til utbygging 
av Alta-Kautokeinovassdraget 
og oljevirksomhet nord for 62 
breddegrad? 

Spøsmålet er aktuelt etter at 
styret i Verdens Villmarksfond 
(World Wildlife Fund) i Norge i 
slutten av april gjorde allmenn
heten kjent med sitt syn på disse 
to sentrale naturvernsakene. I en 
pressemelding fra VVF heter det 
at man «ikke går i mot det Stor
tingsvedtak som er truffet i 
spørsmål om prøveboring nord 
for 62 O. Videre finner ikke VVF 
å ville motsette seg en regulering 
av Alta-vassdraget som vedtatt 
av Stortinget». Til slutt i presse
meldingen heter det: 

«De synspunkter som VVF 
med sitt styrevedtak har gitt ut
trykk for er i tråd med den nye 
verdens naturvernstrategi som 
er fremmet av Verdens Natur
vernunion (lUCN), FNs utvik
lingsprogram (UNEP) og World 
Wildlife Fund og som også de 
norske myndigheter går inn 
fon>. (I parentes bemerket: 
UNEP står for United Nations 
Environment Programme - på 
norsk kalles det FNs miljøvern
program ikke utviklingspro
gram!) 

som flammer og en stemme så stygg at 
man skjelver når man hører den i nat
tens stillhet. Da tier alle andre fugler 
og den alene har ordet. Egentlig er det 
en brodermorder som ble omskapt til 
hubro fordi han dyttet sin bror utfor 
stupet K vangri-nuten i Omersdal. Si
den har han sittet hver natt på 
K vangri-nuten, sett ut over stupet, 
jamret seg og klaget: «Hu bror! Hu 
bror!» 

Mytene og sagnene om de største av 

Denne begrunnelsen setter 
Verdens Naturvernstrategi 
(WCS) i et underlig lys. Har de 
fremstående naturverneksper
tene som har utarbeidet WCS 
virkelig gitt grønt lys for inngrep 
som raserer enestående natur
dokumenter og som setter livs
viktige økosystemer i fare? 

Selvfølgelig ikke! 
Den norske avdelingen av 

World Wildlife Fund gjør seg i 
beste fall skyldig i en fundamen
tal misforståelse med sin sær
egne tolkning av strategien. 
WCS er en verdensstrategi, men 
hovedvekten legges likevel på 
forholdene i utviklingsland. 
Dette er i og for seg rimelig, et
tersom det er i disse områdene 
at krisen er mest akutt : Økende 
befolkning, økende nød og fat 
tigdom fører til et press på natur 
og ressurser som gjør det ende
lige sammenbruddet til en nær 
realitet. Det er i denne situasjo
nen at WCS peker på at utvik
ling (developement) - les øko
nomisk vekst og naturvern (con
servation) må gå hånd i hånd. 
Det er i disse områdene at utvik
ling - kall det gjerne økonomisk 
vekst - i form av ny teknologi og 
nye metoder for ressursutnyt
telse er tvingende nødvendig om 

våre rovfugler og ugler er tallrike og 
frodige. Det vitner om at menneskene 
til alle tider har vært påvirket og gre
pet av deres mektighet, deres skjønn
het og deres hemmelighetsfullhet. Idag 
viker mytene mere og mere til fordel 
for innsikt om hvordan deres rolle i 
naturen egentlig er - hvilken viktig 
plass de har i det store samspillet. Som 
toppene i næringspyramiden er de 
viktige på mange måter - også som 
tegn på om det økologiske system er i 

det skal lykkes å skaffe befolk
ningen en rimelig levestandard 
og å bevare naturgrunnlaget på 
lang sikt. 

Hva Verdens naturvernstra
tegi beskjeftiger seg for lite med, 
er de rike landenes skyld i den 
krisen verden opplever i dag. 
men det fremgår likevel klart og 
hevet over en hver tvil at utvik
ling i form av fortsatt vekst i vel
standslandene vil bidra helt av
gjørende til å forkorte veien mot 
sammenbruddet. 

Å påberope seg verdensstrate
giens ord om samspill mellom 
utvikling og vern som forsvar 
for utbygging av Altavassdraget 
og oljeboring i nordlige farvann 
er en tilsnikelse. Dette er inn
grep som på kort sikt bare vil 
øke den økonomiske veksten og 
velstanden i et land som fra før 
er blant de rikeste - og som på 
lang sikt vil true naturgrunnla
get. Og det er ikke en utvikling 
som Verdens naturvernstrategi 
anbefaler! :n 

balanse eller ikke. De velkjente og tall
rike inngrep i naturen i form av kraft
ledningsgater, flatehogster, insektsspr
øyting osv. representerer alvorlige 
trusler mot de store rovfuglene og ug
lene og må under kontroll. Den dagen 
man ikke lenger kan oppleve å høre 
hubroens dype ho-ho ivårvinterens 
nattestillhet, eller få se kongeørnens 
flukt mot det blå inne i fjellheimen, er 
vårt land blitt gråere og fattigere! 

:n 
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SKJÆRGARDEN OG OLJEN 


- et uløselig 
problem? 

Av 
Gunnar Holt 

Dødsdømte lom vier. Foto: Jostein Grastveit. 

V åren 1979 ble det observert flere 
oljedøde sjøfugl langs Telemarks

og Agderkysten enn noen vår tidli
gere. Viltkonsulenten i Sør-Vest 
Norge tok kontakt med naturvern
konsulentene i de aktuelle fylkene og 
fikk igang registreringer. Totalt ble det 
funnet 462 oljedøde sjøfugl, men man 
kunne ikke med sikkerhet si om fun
nene skrev seg fra ett spesielt oljeut
slipp eller fra en serie forurensninger i 
løpet av vinteren. Likevel, et naturens 
varsku. 

Enhver som tar seg en tur i skjær
gården eller rusler i strandkanten blir 
snart klar over de mange klebrige og 
svarte oljeflekkene og klumpene som 
sitter tilsmurt på stein og svaberg. 
Tegn på at en ugunstig utvikling er 
igang. Det er typisk at man først søker 
årsaken i utslipp fra båter. Selv om det 

etter l. januar 1978 er forbudt å 
tømme ut søppel fra skip i indre nor
ske farvann og i norsk sjøterritorium, 
hender det likevel ikke så sjelden at 
båter bidrar med forurensninger i fast 
og flytende form. Når et oljeflak opp
dages antas det at et skip har spylt tan
kene. Sjelden kan man derimot finne 
synderen. Det er blitt gjengs oppfat
ning at oljeforurensninger kommer 
utenfra sjøen og inn mot land. Er dette 
alltid riktig? . 

Olje fra land 
En har lenge trodd at det bare var 
gjennom dramatiske oljespill som 
skipskollisjoner og blow-out at men
nesket sølte olje i fjorder og kystfar
vann. Flere og flere undersøkelser vi
ser derimot at en overraskende høy 
prosent av den oljemengde som blir 

observert i kystfarvannene er kommet 
ut med elvevannet eller stammer fra 
småbåtene til fritidsfolket. En oversikt 
fra det amerikanske vitenskapsaka
demi viste at over 75% av all den olje
forurensning som når havet renner ut 
fra landsiden. Fritidsbåter på innsjøer, 
elver og fjorder er den største bidrags
yter med 26%. Raffinerier, kloakk og 
avløpsvann fra bygater, bensinstasjo
ner og lignende bidrar med 18%. Tørr
dokking og bunkring i havneområ
dene utgjør 12% av oljesølet, mens 
17% kommer fra rengjøring av tanker 
i havn. Alt dette er det altså vi land
krabber som spiller. Elver og vassdrag 
fører det ut skjærgården vår. 

Olje med nedbøren 
Bare 3% av oljesølet stammer fra 
skipsforlis, mens boringer til havs yter 
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4%. Med nedbøren regner man at 20% 
av oljemengdene kommer, og det reg
ner som kjent både til havs og over 
land. 

En undersøkelse fra Narragansett 
Bay i USA viste at i løpet av 1976 ble 
det sluppet ut 55 tonn olje fra ulike 
lekkasjer, spill, rengjøringsprosesser 
osv., mens 230 tonn olje ble tilført 
sjøen gjennom kloakken. 

Hydrokarboner i kloakkvann har 
sin opprinnelse dels fra bevisst eller 
ubevisst utslipp av petroleumsproduk
ter som smøreolje, brenselolje og spill
olje, dels fra hydrokarboner i atmo
sfæren tilført gjennom forbrenning av 
fossilt brensel og avsatt på veilegemet 
og på biler og senere spylt eller vasket 
ut i kloakken. Over 95% av hydrokar
bonene i kloakkvannet er funnet i for- . 
bindelse med partikulært materiale og 
i sedimentet. Tidevann og bunnstrøm
mer frakter partiklene utover i fjord
områdene. 

Stabile og giftige soffer 
Petroleumsprodukter får stadig større 
anvendelse, med det resultat at meng
den av giftige metaller tiltar i det ma
rine miljø. Olje er en blanding av flere 
hundre komponenter, hvorav mange 
er kreftfremkallende og ikke så lett 
nedbrytbare. Mye av det marine liv i 
kystnære farvann er derfor utsatt for 
et bredt spekter av stabile og giftige 
stoffer, og som kan føre til drastiske 
effekter i de marine næringskjeder. 

Havneområder, fjorder og kyst
nære farvann utsettes stadig for tilfør
sel av olje, både av tunge og lette for
bindelser, i konsentrasjoner fra 0,01 til 
I ppm. Selv dette lave nivå av oljefor
urensning kan virke kronisk på mange 
fastsittende dyr på bunn og i sedi
ment, og på drivende dyr i vannmas
sen. 

Imidlertid er denne påvirkningen 
ikke like iøynefallende som de store 
oljekatastrofer i likhet med Mexico

gulfen, Amoco Cadiz eller Torrey Ca
nyon. Derfor går de ofte usett forbi. 
Likevel representerer de en betydelig 
tilførsel av oljeforurensing til fjorder 
og kystfarvann. 

I 1978 ble det f.eks. registrert 266 
oljeutslipp i lite format langs svenske
kysten. De blir overlatt til seg selv. 

I USA tilføres 30000-50000 tonn 
hydrokarboner til de marine farvann 
gjennom kloakk hvert år. 

Hvert år tilføres 300000 tonn hyd- ' 
rokaroner fra menneskets virksomhe
ter på land gjennom kloakk til ver
denshavene på verdensbasis. En reg
ner videre med at det totale årlige ut
slipp av olje på verdensbasis til havet 
er 5-10 millioner tonn. Er det noe rart 
at det blir oljeflekker på svaberget? 

Sprayboksene 

/ Siden 1974 har diskusjonen om 

sprayboksene som en alvorlig 
miljøtrusel bare tiltatt. Det var 
dette året de to forskerne F. 
Sherwood Rowland og Mario 
Molino ved University of Cali
fornia slo alarm. De advarte mot 
bruk av spraybokser fordi visse 
klorholdige gasser i disse (de så
kalte klorfluormetaner), etter
hvert vil bryte ned oson/aget i 
stratosfæren - med økende ul
trafiolett stråling som resultat. 
Dette fører igjen til økende hud
kreftfrekvens hos mennesker og 
en rekke andre uheldige biolo
giske effekter! Det ble selvsagt 
rystet på de konvensjonelle ho
der over disse påstandene. 

Men forskerne samlet seg til 
nye angrep og i 1977 ble det 
holdt en konferanse i Washing
ton i regi av United Nations En
vironment Programme (UNEP) 
omkring disse problemene. Alle 
var enige om alvoret i situasjo
nen. De europeiske produsent
landene ville helst forske mer 

en alvorlig miljøtlUsel 

før det ble handlet. USA hevdet tes iverk. USA har allerede ned
imidlertid at man visste nok til å lagt forbud mot sprayboksene. 
kunne si at en aksjon var tvin~ Nå har en helt ny rapport fra 
gende nødvendig. De interna USA's Vitenskapsakademi (The 
sjonalt anerkjente norske for National Academy of Sciences) 
skerne Eigil Hesstvedt og Ivar bare verifisert alvoret i situasjo
S.A. Isaksen ved Institutt for nen. Dessuten har også andre 

geofysikk, Universitetet i Oslo, kilder enn spraybokser, f.eks. in

var blant dem som mente at nen kjøleindustrien, kommet i 

strenge restriksjoner mot de far søkelyset. 

lige gassene er nødvendig. (Se Hittil har bare Norge og Sve

Eigil Hesstvedts artikkel rige valgt å følge USA i denne 

«Spraybokser og miljø» i Norsk saken. De nye rapportene får 

Natur 1977 :6). forhåpentlig stadig flere land i . 


Spørsmålet ble tatt opp til den industrialiserte verden til å 
drøfting på et møte i Produkt gripe inn mot de livstruende 
kontrollrådet i 1977. Det ble da stoffene. 
bestemt at det skulle utarbeides I Norge tok 'Miljødepartementet in
forskrifter med sikte på forbud itiativ til et møte i april i år, der sen
mot produksjon og import av trale land deltok. Man kom der fram 
spraybokser med klorfluormeta til et aktivt handlingsprogram mot 
ner. Rådet besluttet å tilrå for bruken av klorfluorkarboner. På 
Miljøverndepartementet at et denne osonkonferansen lyktes det å 
slikt forbud iverksettes. Tross komme fram til en enstemmig utta
protester fra aerosolindustrien lelse med advarsel mot å la utviklin
og kosmetikkbransjen har hel gen fortsette som hittil. 
digvis Miljøverndepartementet 
vedtatt at forbud snart skal set- B.B. 
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Neshorn blir knivskaft 
Takket være stadig økende etterspør
sel og stadig mer svimlende priser på 
neshorn-horn, er bestanden av de to Naturvern 
afrikanske neshornartene nå sterkt 
truet. En bestandsreduksjon på 90 
prosent er antydet. Troen på hornets 
medisinske egenskaper, blant annetandre land 

Englands naturreservater i fare 
44 av . England 166 naturreservater 
kan komme i faresonen i løpet av de 
nærmeste årene. Nature Conservancy 
Council, som forvalter naturreserva
tene, eier 35 av dem. For de resterende 
eksisterer det forskjellige former for 
avtaler og leiekontrakter med grunn
eierne. I løpet av 1980-årene utløper 
44 av disse leieavtalene, og i betrakt
ning av de prisøkningene som har 
funnet sted siden avtalene ble inngått, 
ikke minst når det gjelder grunn, fryk
ter man at en fornyelse av kontraktene 
vil ligge utenfor NCCs økonomiske 
rekkevidde. 

Kakaduer for 10 millioner 
En bande som har drevet storstilet 
smugling av levende fugler er avslørt i 
Australia. Blant de arresterte er en 
høyere tollfunksjonær og en tidligere 
Mafialeder. Fuglene, blant dem for
skjellige kakaduer, er smuglet til Ame
rika i bedøvet tilstand og pakket som 
sardiner. For enkelte kakaduearter be
tales det svimlende summer på det 
amerikanske markedet. I forbindelse 
med opprullingen beslagla det austral
ske politiet omkring 900 fugler, som 
ville ha innbrakt smuglerne omkring 
10 millioner kroner i USA. 

Bambus dør - sultedød truer 
pandaen 
Fra Sichuan-provinsen i Kina der den 
eneste viltlevende bestanden av stor 
panda holder til, meldes det at mange 
dyr er funnet døde. Årsaken er den 
spesielle reproduksjonsmetoden som 
bambusen, som er livsnødvendig for 
pandaen, benytter seg av. Bambus, 
som tilhører gressfamilien, formerer 
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seg på to måter. Ved vegetativ forme
ring vokser nye skudd opp fra plan
tens rotsystem, og det oppstår etter 
hvert en sammenhende bestand av 
identisk like bambusplanter, en klon. 
Men bambus formerer seg også ved 
frø. Noen arter blomstrer imidlertid 
bare en gang. Deretter dør de, og etter
later seg frø som skal føre bestandet 
videre. Hos noen arter kan det gå hun
dre år mellom hver blomstring. I løpet 
av denne tiden kan det oppstå store 
bambusskoger med opphave i en 
eneste plante. Når en sånn skog går til 
grunne vil det nødvendigvis ta tid før 
frøene er blitt til en ny generasjon av 
bambus, tilstrekkelig stor til å fø en 
pandabestand. I mellomtiden sulter 
pandaen. 

Før i tiden, da bambusskogene var 
langt mer vidstrakte og pandaene 
langt flere, spilte det ikke noen rolle at 
en bambusskog døde ut. Dyrene 
kunne vandre til et annet sted for å 
finne mat. Den muligheten har ikke 
pandaen nå lenger, i det begrensede 
området der den ennå lever. 

Del svarle neshornets sloll
hel og plJ'd - en lung bør til 
3500 kroner kiloen - kan 
bli artens skjebne. Fola 
R.F. 
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som potensstimulerende middel, er 
som kjent utbredt i Asia, og er den 
viktigste årsaken til at de afrikanske 
neshornartene nå er i faresonen. I til
legg er det kommet et nytt moment: 
Blant unge menn i Midt-Østen, særlig 
i Yemen, er dolker med skaft av nes
horn det fremste statussymbol. Impor
ten av neshornhorn til Yemen ble fire
doblet i løpet av 1960-årene og ytterli
gere åttedoblet i 1970-årene. En for
klaring på den økende interessen for 
neshorn i Yemen er at en stor del av 
landets unge menn arbeider i de rike 
oljestatene i Midt-Østen og tjener godt 
nok til å kjøpe dolk med neshornskaft, 
i steden for et av kuhorn eller bein. 
Den årlige importen av horn til Ye
men tilsvarer nær 2000 neshorn. 

IUCN (Den internasjonale natur
vernunionen) har nedsatt en forsker
gruppe som skal undersøke neshorne
nes situasjon i Afrika i dag og komme 
med forslag til hva som kan gjøres for 
å redde de to artene. Det er helt klart 
at en medvirkende årsak til tilbake
gangen er at neshornets leveområder 
stadig blir mindre. Men den helt do
minerende og avgjørende årsaken er 
den organiserte krypskytingen med 
sikte på å skaffe råstoffer for eksport 
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til skyhøye priser. I løpet av de siste ti 
årene har engroprisen for neshorn
horn steget fra vel 150 kroner til ca. 
3 500 kroner pr. kilo. Den økende et
terspørselen som har resultert i disse 

• 	 svimlende prisene, er neppe en følge 
av reellt behov, antyder lederen for 
neshorngruppen. Forklaringen må 
være at det har lykkes dyktige mar
kedsførere å skape et behov, og å ut
nytte markedet til det ytterste. Å be
kjempe de kreftene som på den måten 
er satt i sving, er ikke den letteste opp
gaven for naturvernet. ' 

Enda svartere for regnskogen 
Ferske undersøkelser viser at det er 
enda sterkere grunn til bekymring for 
de tropiske regnskogene enn man hit
til har regnet med. Det har lenge vært 
klart at fremtidsutsiktene har vært 
dystre for den mest mangfoldige og 
produktive av alle naturtyper. Men nå 
er bildet enda svartere. US National 
Acadamy of Sciences regner med at 
245000 kvadratkilometer regnskog, 
det vil si et område like stort som Stor
britannia, årlig må vike plass for an
nen utnyttelse. En fortsatt utvikling i 
samme spor innebærer at den tropiske 
regnskogen vil være forsvunnet om 
femti år. Det betyr at to millioner av 
klodens fem millioner plante- og dy
rearter vil gå til grunne. 

Det er to hovedårsaker til at regn
skogen forsvinner. Den ene er stadig 
økende oppdyrking som følge av vek
sten i folketall. Den andre er forret
ningsmessig skogsdrift. Begge disse ty
pene av inngrep får fatale følger for de 
sårbare økosystemene i den tropiske 
skogen. Når skogen fjernes vaskes 
jorda ut og blir uproduktiv i løpet av 
kort tid. De fleste regnskogene har 
jord som bare tåler noen få års jord
bruksdrift, mens husdyrbeite kan dri
ves i opptil femten år før jorda bryter 
sammen. Den rene skogsdriften i tro
peskogene konsentrerer seg om ut
valgte trær som river mange andre 
trær med seg i fallet. Resultatet er om
fattende skogødeleggelse. I et intervju 
med «New Scientist» sier imdiertid 
dr. Norman Myers, en av forskerne 
bak rapporten fra National Academy 
of Sciences, at det fins metoder som 
gjør det mulig å drive både jordbruk, 
husdyrbruk og skogsdrift i disse sko
gene uten å ødelegge dem. 
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Lysbøie modell 1901 
- eller da barnebladet «MAGNE» 
løste energiproblemene 
Var «Barneavholdsbladet Magne» 

forut for sin lid. eller trenger gode 
tanker hundre år/or å modnes? Si
tat fra «Magne» nr. 12 - 16. juni 
1901 : 

Di.. ved, der er en mægtig kraft i 
bølgeslagene. Selv om det er stille 
veir, saa er dog altid havbølgerne i 
bevægelse og kan hæve og sænke 
de største skibe. Nu har mennes
kene, som jo af Gud er, sat til at 
herske over naturen og bruge dens 
kræfter i sin tjeneste, ogsaa fundet 
paa at bruge de kræfter, som ligger 
i bølgeslagene, til at fabrikere elek
tricitet, denne vidunderlige natur
kraft, som i de forskjelligste retnin
ger kan tjene menneskene til nytte. 

Paa billedet ser du en stor pære
formet bøie, som ligger paa vandet. 
Bølgerne hæver den op og sænker 
den ned, og de slaar imod den, 
snart stille og fredelige, snart vold
somme, skummende, forfærdelige. 

Bøien er indrettet slig, at en del 
af den stadig hæver sig og sænker 
sig paa grund af bølgernes bevæ
gelser. Derved sættes en pumpe i 

Lysbøye el/er bølgekraftverk av årgang 
/90/. Ill. 	 fra Magne. 

bevægelse, og pumpen slynger en 
vandstrøm imod en turbin , og tur
binen sætter en maskine i gang, 
maskinen (dynamo kaldes den) 
frembringer elektricitet, og elektri
citeten igjen et kraftigt lys. 

Paa sjøen kan det være mørkt, 
og farlige banker, holmer og skjær 
truer ski bene. Det er derfor godt at 
faa kraftige og kjendte lys at rette 
sig efter. Derfor har man paa far
lige steder sat opp fyrtaarne, som 
du ved. Men de er kostbare at 
bygge, og belysningen falder dyr, 
og der maa være en fyrvagt til at 
tænde, passe og slukke lysene. 

Denne bøie har et overmaade 
kraftigt lys og behøver ingen fyr
vogter. Det er bølgerne selv som 
tænder dette lys. 

Alt er indrettet slig, at det gaar af 
sig selv. Endog den allermindste 
bevægelse af havet i blikstille er 
nok til at sætte maskineriet i gang, 
og lampen er tændt og lyser med sit 
kraftige, klare lys langt ud over ha
vet. Og lyset kan være indrettet saa
dan at det lyser stille og roligt, eller 
kaster lysglimt med passende mel
lemrum udover sjøen, og kan lyse i 
de forskjellige farver. 

Du ved kanske, at man ogsaa har 
ski be, som gaar med elektricitet 
istedenfor med damp. Saadanne 
fartøier kan lægge til ved elektriske 
bøier og hente elektricitet til sit 
brug, med andre ord laste med 
denne usynlige last, som ingen kan 
se, og som intet veier, men som al
ligevel er en vidunderlig og mægtig 
kraft, og atter gaar skibet mange 
mil med den kraft, det tog ind fra 
bøien. 

I fremtiden vil nok slige bøier 
være anbragt langs alle kyster og 
elektriske skibe vil have let for at 
finde drivkraft selv til de længste 
reiser, saasandt de bare kan naa 
frem til en elektrisk bøie. 
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Skjærgården er et grenseland 
hvor skjønnheten leker med sten og vann. 

Skjærgården er en stenprojil 
som bølger har formet til rene smil. 

Skjærgården er vårt lands emblem, 
et gullbrodert, levende økosystem. 

(Dikter ogfotograf: Arild Adnem 
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Over: Bruk og kast . Foto : Dag Kjelsaas. 

Til venstre: Devdisjokka i Troms - på norsk 

Dødeselva - troll i ord? 

Under: Ut i den friske luften. Skien 1980. Foto: 

Birger Aaase. 
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FOlo Fred Friberg. . 

Vårt syn på energibruken i Norge 
Hovedpunkter i Norges Naturvernforbunds motmelding til Regjeringens 
energimelding 

Norges Naturvernforbund er enig med Regjeringen i at tikken. Desto mer skuffende er det å konstatere at Regje
energipolitikken må utformes slik at den bidrar til å ringen i sin energimelding ikke foretar noen form for inn
fremme den' samfunnsutviklingen vi ønsker. Vi er også gående drøfting av selve grunnlaget for energipolitikken 
enige i at flere av de hovedmål som er omtalt i Regjerin sammenhengen mellom energibruk og samfunnsutvikling. 
gens langstidsprogram for 1978 - 1981, berører energipoli-

Norges Naturvernforbund mener 
også at det burde satses atskillig mer i 
form av forskningsressurser for å 
finne veier mot en stabil og balansert 
energiframtid, enn det Regjeringen 
legger opp til. Samtidig bør det under
søkes hvilke konflikter som oppstår i 
forhold til andre samfunnsmålsettin
ger ved produksjon og bruk av energi 
etter ulike alternativ. Slike undersø
kelser kan med fordel knyttes til en 
større utredning som gir et alternativ 
til hele industrivekst-utvalgets (Lied
utvalgets) innstilling. 

Prinsipielt mener Norges Natur
vernforbund at et program for Norges 
framtidige energibruk og -produksjon 
må bygge på andre mål for samfunns

utviklingen enn de prognoser som 
framkommer under forutsetninger 
som ikke innebærer noen aktiv ener
gipolitikk fra myndighetenes side. Når 
det gjelder de prognoser Regjeringen 
har valgt å legge sitt energi program 
opp etter, har vi også påpekt store 
svakheter. 

Vi nevner her følgende: 
I. 	 Prognosenes forutsetninger er me

get usikre. 
2. 	 Regjeringen har ikke vist vilje til å 

stabilisere energibruken. 
3. 	 Regjeringen har unnlatt å ta hen

syn til energiøkonomiseringsgevin
ster som er pekt på andre steder i 
energimeldingen. 

4. 	 Bidragene fra alternative energikil
der er neglisjert før år 2000. 

5. 	 Regjeringens prognoser gir høyere 
anslag enn Miljøverndepartemen
tets, der det ble bygget på samme 
vekstforutsetninger, men med ut
gangspunkt i senere beregninger. 

6. 	 Regjeringen baserer sitt energi pro
gram på såkalte fastkraftberegnin
ger, noe som vil gi store mengder 
overskuddskraft - tilfeldig kraft - i 
normale nedbørsår. 

7. 	 Det økonomiske fastkraftsnivået 
Regjeringen nå baserer sine prog
noser på, ligger 4 TWh lavere enn 
det tidligere fysisk definerte fast
kraftnivået. Dette skyldes blant an
net at ulempene ved leveringsinn-
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skrenking av fastkraft er anslått alt
for høyt. 

8. 	 Regjeringen har unnlatt å ta hen
syn til fleksibiliteten i energibærere 
ved sine fastkraftvurderinger. I 
følge energimeldingens egne tall 
fører dette til en årlig undervurde
ring av energitilgangen på minst 8 
TWh.

f 
9. 	Regjeringens prognoser for elektri

sistetsforbruket inneholdet et tvil
somt begrunnet og politisk betinget 
påslag på 4 TWh. i 1985 og 2 TWh 
i 1990. 

Et energiprogram som tok hensyn til 
ovenforstående punkter, ville komme 
ut med et overskudd av elektrisk kraft 
såvel i 1985 som i 1990. Selv om ener
gimeldingen understreker at bl.a. ut
byggingen av vår vannkraft i sin hel
het er tilpasset vårt nasjonale forsy
ningsbehov, legges det opp til ret
ningslinjer som vil føre til økt produk
sjon av tilfeldig kraft. Samtidig gis det 
i energimeldingen også uttrykk for et 
stort potensielt marked for tilfeldig 
kraft i utlandet. En kraftutbyggings
politikk som gir et fast overskudd av 
kraft innenlands, samtidig som eks
portmulighetene til utlandet forster
kes, vil føre til en kvalitativt ny situa
sjon, der både økonomisk og politisk 
press for økt norsk kraftutbygging kan 
bli betydelig. Dette vil være en så 
grunnleggende endring i norsk energi
politikk at den må drøftes inngående 
som en viktig politisk prinsippsak. 

Som et skritt mot målet om å stabi
lisere norsk energiproduksjon mener 
Norges Naturvernforbund at det ikke 
bør gis ytterligere krafttildelinger til 
kraftkrevende industri. I den grad 
eksisterende bedrifter moderniserer 
og rasjonaliserer sitt produksjonsap
parat, bør ikke dette skje under forut
setning av ytterligere krafttildelinger 
til den enkelte bedrift uten at krafttil
gangen synker tilsvarende innen an
dre bedrifter. Gjennom en aktiv indu 
stripolitikk må det være myndighete
nes ansvar å sørge for trygge arbeids
plasser i alternativ virksomhet dersom 
moderniseringsbehov skulle føre til 
synkende behov for arbeidskraft. 

Norges Naturvernforbund ser det 
som prinsipielt positivt at det innføres 
et tak for videre vannkraftutbygging, 
men mener at det tak på 125 TWh som 

Regjeringen antyder, er uakseptabelt 
høyt. Også i følge Regjeringens egen 
melding (s. 49) vil en så sterk vann
kraftutbygging føre til meget sterke 
brukskonflikter. 

Norges Naturvernforbund mener at 
taket for Norges vannkraftproduksjon 
bør sette til 100 TWh. Krafttildelingen 
bør begrensen til 30 TWh til kraftkre
vende industri, noe som i overskuelig 
framtid vil gi rikelig krafttildeling til 
andre formål. Kraftforsyningen bør 
baseres på middelårs produksjon
sevne pluss tørrårsikring. Den utbyg
gingen som er vedtatt pr. 1/ 1-1980, vil 
i et middelår gi 98 TWh når kraften fra 
Alta- og Orkla/ Granatutbyggingene 
ikke medregnes. De resterende 2 TWh 
vil 	kunne fås ved opprusting av eksi
sterende kraftverk eller utbygging av 
småkraftverk. 

Norges Naturvernforbund mener, 
med utgangspunkt i det ovenforstå
ende, at vi allerede har dekket vår 
kraftbalanse for I980-åra, i det minste 
dersom mer av de pengene som Re
gjeringen planlegger satt inn i ytterli
gere vannkraftubygging, istedet settes 
inn i energiøkonomiserende tiltak. 
Nye vassdragsutbygginger er derfor 
unødvendige. Det samme gjelder den 
«planleggingsreserve» som Regjerin
gen legger opp til at skal kjøres gjen
nom hele konsesjonsbehandlingen 
uten at den er begrunnet med at det er 
behov for den. I denne forbindelse vil 
vi også gå sterkt mot planene om et 
kull/oljefyrt kraftverk i Oslofjord
området, som Regjeringen begrunner 
i ønsket om en «tilfredsstillende og 
mer fleksibel planleggingsreserve». 

Norges Naturvernforbund vil såle
des motsette seg såvel nye større vann
kraftutbygginger som anlegging av 
varmekraftverk. Norges Naturvern
forbund tar også sterk avstand fra alle 
eventuelle planer om eller forbere
delse til atomkraft i Norge. 

Framover mot århundreskiftet vil 
energikilder som solenergi, vindkraft, 
bølgekraft og biologisk brensel kunne 
gi vesentlige bidrag til energiforsynin
gen dersom det satses mer på disse en
ergikildene. Norges Naturvernfor
bund går inn for at vår samlede ener
gibruk stabiliseres innen 1990 og at ol
jeforbruket gradvis erstattes av energi 
fra vedvarende kilder. Dersom myn
dighetene går inn for det, er det ikke 

på noen måte urealistisk at vi innen år 
2000 har erstattet mer enn en tredjedel 
av vårt nåværende oljeforbruk med 
energi fra slike kilder. Dette er en ut
vikling som kan fortsette, og som i 
neste århundre kan gi oss et energisys
tem fullstendig basert på ikke-foruren
sende, vedvarende energikilder. 

Norges Naturvernforbund er enig 
med Regjeringen i at energiprisene er 
et viktig virkemiddel for å påvirke ut
viklingen av energibruken og forde
lingen mellom ulike energibærere. Vi 
vil i utgangspunkt støtte Regjeringens 
syn på at kraftprisene må dekke de 
samfunnsøkonomiske kostnader ved 
forsyning av mer elektrisitet (langtids 
grensekostnad), men mener at hensy
net til våre natur- og miljøverdier må 
komme i tillegg. Prisen på elektrisk 
kraft må således settes tilstrekkelig 
høyt til at våre verneverdige natur- og 
miljøverdier kan spares. 

Kraftprisen til kraftkrevende indu
stri bør også gradvis økes til den når 
samme nivå som prisen for annen 
kraft, fratrukket den kostnadsreduk
sjonen som kraftkrevende virksomhet 
innebærer i forhold til annen elektrisi
tetsbruk. 

I sin prispolitikk legger Regjeringen 
opp til et kostnadskriterium for elek
trisk kraft og et markedskriterium for 
olje. Norges Naturvernforbund mener 
at samme type kriterium bør brukes 
for prissettinger av alle energikilder, 
slik at også oljen prises i henhold til 
den bruk av oljeprodukter som anses 
ønskelig. Også for oljens vedkom
mende må prisen være et viktig virke
middel til å påvirke forbruksutviklin
gen. 

Norges Naturvernforbund er enig 
med Regjeringen i at energiforsynin
gens sentrale betydning for samfunns
utviklingen tilsier omfattende offent
lig engasjement og styring. Vi er enig 
med Regjeringen i at et nødvendig 
fundament da vil være et hensiktsmes
sig og framtidsrettet lovgrunnlag, men 
mener i motsetning til Regjeringen at 
også den lokale energiplanleggingen 
bør sikres gjennom et slikt lovgrunn
lag. 

Norges Naturvernforbund mener 
videre at Norges vassdrags- og elektri
sistetsvesen bør deles slik at Vass
dragsdirektoratet overføres til Miljø
verndepartementet og ledelsen av 
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henholdsvis Statskraftverkene og 
Elektrisistetsdirektoratet skilles. Dette 
vil hindre en sammenblanding av ut
byggingsinteresser, forvaltningsinter
esser og utredningsinteresser. Dersom 
NVE fremdeles skal ha et hovedstyre, 
mener vi at det ut fra konstitusjonelle 
grunnprinsipper må være et hoved
krav at medlemmene utnevnes av 
Regjeringen og ikke av Stortinget. 

Norges Naturvernforbund vil ta 
sterk avstand fra at NVE utvikles til en 
energi etat. I stedet bør arbeidet med 
mer generelle energispørsmål og med 
andre energibærere enn vannkraft 
overføres til departementsnivå i nært 
samarbeid med berørte instanser og 
lokale myndigheter. Vi er enige i at de 
enkelte elektrisistetsverk bør utvikles 
til energiverk, men mener at disse en
ergiverkene bør ligge under folkevalgt 
kontroll. 

Det sies i energimeldingen at en stor 
internasjonal aktivitet på energiområ
det har gitt en rekke ringvirkninger i 
Norge. Dette gjelder deltakelse i eller 
kontakt med organer for energisamar
beid på ulike felter. Det sies videre at 
det bør tilstrebes å konsentere denne 
internasjonale aktiviteten om saker og 
saksområder der det må kunne antas 
at de ressursene som brukes ved delta
kelse, står i et rimelig forhold til den 
nytten Norge har ved å delta i de ulike 
aktivitetene og til de bidrag vi kan yte. 

På denne bakgrunn finner Norges 
Naturvernforbund det skuffende at 
energimeldingen ikke kan nevne en 
eneste konkret ringvirkning eller et 
eneste positivt resultat av Norges in
ternasjonale samarbeid på energiom
rådet, men at den bare nevner arbeids
områdene for dette samarbeidet. Det 
må være grunn til å spørre om utbyttet 
virkelig har vært så magert som ener
gimeldingen gir inntrykk av. 

NNV synes også det er beklagelig at 
verken kap. ·11 eller andre deler av en
ergimeldingen inneholder noen grun
dig drøfting av samarbeidet med an
dre land på området energiforsyning. 
Vi etterlyser bl.a. en mer utførlig dis
kusjon omkring Norges framtidige 
kraftutveksling med de andre nor
diske land, samt muligheter for sam
arbeid omkring andre former for en
ergiproduksjon. n 

ID1----.1• 

meni'lg! 
Naturvernforbundet over alt! 
Naturvernforbundet trekker seg fra 
Oljevernrådet, stod det å lese i Vår 
mening i Norsk Natur nr. I 1980. 

Begrunnelsen for dette kunne vært 
interessant, men jeg vil heller dvele litt 
ved den prinsipielle siden ved beslut
ningen. 

I utgangspunktet mener jeg det er 
viktig at representanter for Norges 
Naturvernforbund er tilstede i alle de 
utvalg de kan være med i, selv om re
presentanten møter nederlag. 

Bakgrunnen for dette utgangspunk
tet er at uten en representant kan ikke 
Naturvernforbundet utrette noe eller 
motta noen sentral informasjon. 

Et viktig virkemiddel i Naturvern
arbeidet er å få andre til å forstå våre 
synspunkter, og å kunne fremme våre 
synspunkter. Det kan bare skje ved 
kommunikassjon og fremfor alt di
rekte kontakt. Denne kontakten må 
derfor opprettholdes så langt og så 
lenge som mulig, over alt hvor Natur
vernforbundet er representert. Derved 
har Naturvernforbundet en mulighet 
til å forklare og ikke minst oppklare. 

Kommunikasjon på det mest di
rekte plan er samtale mellom mennes
ker, et plan hvor uklarheter kan opp
klares, og hvor det kan forklares om 
og om igjen. For mange vil dette for
tone seg som en Sisyfos jobb, men det 
er nettopp her vi må vise vår styrke. 
Når Naturvernforbundets represen
tant ikke er til stede er det færre eller 
ingen som taler naturvernets sak, og 
det er et tap for naturvernarbeidet. 

Umiddelbart synes det som noe 
uklokt å trekke Naturvernforbundets 
representant ut av Oljevernrådet selv 
om vedkommendes arbeid synes hen
siktsløst. Vedkommende bør kanskje 

sitte der om ikke annet som observa
tør, og en som tross alt kan naturvern. 
Om nødvendig, skoler vedkommende 
for oppgaven, slik at vedkommende 
styrkes i sitt arbeid og får støtte. 

Videre må det finnes frem til hvor
dan vedkommende kan komme fra 
oppgaven uten å bli et alibi for at na
turvernet har vært representert. - Med 
kjennskap til møteteknikk og betyd
ningen av å gå ut og klargjøre sitt di
vergerende syn m.m. kan denne situa
sjon unngåes. 

Jeg mener vi har alt å vinne og lite 
å tape ved å være til stede over alt. Da 
kan vi la oss høre inntil vi bli kastet ut. 

Øystein Linnerud 

Nå går det over alle grenser! 
Slik begynner Oddbjørn Aardalen sitt 
innlegg i Norsk Natur nr. I 1980. Jeg 
er nesten fristet til å bruke samme ut
trykk om ditt innlegg, Aardalen, men 
jeg skal nøye meg med å påstå at du 
skyter langt til side for målet. Hvor i 
Lise Henriksens artikkel finner du noe 
angrep på de 36 grunneiere i Åraksbø 
og Sandnes? Og hvor finner du 
påstanden om at skogen i Ardalen er 
«urørt» ? 

Som det ganske riktig er påpekt i 
lederartikkelen i samme nr. av N.N. 
(1-1980), er angrepet i Lise Henrik
sens artikkel rettet mot stats- og fylkes
myndighetene som i så liten grad er 
villig til å ta omsyn til de vernetanker 
og verneplaner som Øvre Tovdal og 
Tovdalsvassdraget har vært gjenstand 
for i lange tider nå. 

Når det gjelder skogen, så er det 
graden av urørthet L.H. omtaler. Hvis 
fullstendig urørthet skulle være et av
gjørende kriterium for verneverdi, 
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ville det være lite å verne i dette land. 
Fra ditt tidligere arbeide som sekre

tær i Aust-Agder Naturvern kjenner 
du godt til de motsetninger og interes
sekollisjoner som kan oppstå mellom 
vern og bruk, mellom byfolk og byg
defolk. At du nå som herredskogsmes
ter i Bygland stiller deg solidarisk med 
grunneierne - skogbrukerne i ditt di
strikt, skal ingen fortenke deg i. Men 
derfor behøver du vel ikke fullstendig 
miste gangsynet når det gjelder verne 
tanken? 

Du vet like godt som jeg at i Årda
len er det snakk om et landskapsvern
område og de muligheter dette inne
bærer for en kombinasjon av bruk og 
vern. 

Har du aldri vært inne på tanken 
om å yte din bistand til en bruksplan 
for området? Med dine kvalifikasjo
ner og ditt kjennskap til folk og natur 
i området, skulle det være store mulig
heter for et brukbart og akseptabelt re
sultat. 

Dessverre er det slik at de landska
per som er interessante som natur
vernområder, svært ofte finnes i deler 
av vårt land hvor næringsgrunnlaget 
fra før er svakt og hvor det derfor er 
ønskelig å utnytte naturressursene 
maksimalt. For oss i AA Naturvern 
har det derfor vært litt av et tankekors 
og også en belastning å bli sett på og 
omtalt som en «luksusorganisasjon» 
som bare tenker på å sikre friluftsliv 
og eksklusive naturopplevelser. 

At man i naturvernarbeidet også 
legger avgjørende vekt på økologisk 
balanse og forsvarlig forvaltning også 
av våre «matnyttige» naturressurser, 
synes det være liten vilje til å akseptere 
eller tillegge noen særlig betydning. 
Dette gjelder ikke minst hos de an
svarlige myndigheter innen jord- og 
skogbruk. 

Jeg tror også du, Oddbjørn Aarda
len ser den sammenheng der er mel
lom primærnæringene og den betyd
ningen det har å verne om Øvre Tov
dal som et naturvitenskapelig referan
seområde. Jeg vil også håpe og tro at 
du tillegger forskningsprosjektet «Sur 

, - - -. - - _ . I 
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uf ra nkert I 
ligger ikke noen nedvurdering av den 
økonomiske betydning dette har for 
disse. Med støtte i Naturvernloven ser 
vi det i AA Naturvern som en forut
setning at ingen skal bli økonomisk 
skadelidende ved opprettelsen av et 
evt. landskapsvernområde. 

Den omtalte veg ligger der nå som 
et ubestridelig faktum. Det må også 
være helt ubestridelig at grunneierne 
ikke kan kritiseres for dette tiltak - de 
har gjort en kjempeinnsats for å sikre · 
sitt næringsgrunnlag og denned hin
dre utflytting og utanning av et bygde
samfunn. 

Men vegen er et dårlig eksempel på 
ansvarlige planleggende og hevil
gende myndigheters vilje til samar
beide og hensynstagen til naturvern i 
videste betydning. Det som nå kan og 
bør gjøres, er å innarbeide vegen som 
et eksisterende element i planen for et 
landskapsvernområde hvor vern av 
Tovdalsvassdraget står helt sentralt. 

Her ligger der en utfordring også til 
deg, Oddbjørn Aardalen. Dette gir 
deg større muligheter til å få fram dine 
synspunkter enn demonstrativt å stille 
seg utenfor en organisasjon som du så 
naturlig tilhører. 

Med hilsen 
Steffen Mjaaland 

Fortsatt Øvre Tovdal 
Jeg har ikke tenkt å lage noen fortset
telsesfølgetong i Norsk Natur, men i 
og med at jeg er blitt kommentert på 
lederplass i nr. I - 1980, må jeg be om 
å få lov til å komme med noen be
merkninger. 

Det gjelder mitt innlegg til Lise 
Henriksen's artikkel om TovaIdsvass
draget i Norsk Natur nr. 6 - 1979. 

La følgende være helt klart. 
I. Jeg tror vi har behov for et Natur

vernforbund her i landet, og jeg er 
enig i mange av de standpunktene 
som dette forbundet står for. 

2. Norges Naturvernforbund har 
store, viktige oppgaver å arbeide 
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forringelsen av våre nærmiljøer 
m.m. 

3. Bl.a. ut i fra ovenfornevnte, er det 
derfor meget beklagelig når repre
sentanter for Norges Naturvernfor
bund til stadighet ser ut til å ha som 
en av sine hovedoppgaver å an
gripe bygdesamfunnene og repre
sentanter for disse. Dette er blitt en 
stor belastning i forholdet mellom 
disse to grupper  og avstanden ser 
dessverre bare ut til å øke. 
- Skal en overhodet få til en dialog 
med folk på bygdene, for f.eks. å 
kunne diskutere eventuelt vern av 
enkelte naturtyper, må etter mitt 
skjønn tonen fra Norges Natur
vernforbund's side bli en helt an
nen enn den har vært og er i dag. 

Jeg har arbeidet innen primærnærin
gene flere steder i landet vårt, så jeg 
vet hva jeg snakker om. Norges Na
turvernforbund's representanter ser 
stadig ut til å distansere seg lenger og 
lenger fra bygdefolket. Dette er en me
get beklagelig utvikling. 

Er det kan hende slik at Norges Na
turvernforbund mer og mer tenker 
rent politisk - på stemmekveg? Det er 
jo slik at størstedelen av befolkningen 
her tillands bor i byer og tettsteder. Er 
det disse Norges Naturvernforbund i 
første rekke er talsmann for? 

Dette er nærliggende å tro - ikke 
minst på grunnlag av lederen i Norsk 
Natur nr. I - 1980. Det vitner om 
mangelfull forståelse for bygdefolkets 
interesser når Norsk Natur's redaktør 
i fullt alvor støtter Lise Henriksen's ar
tikkel i nr. 6 - 1979. 

Vi som jobber i skogbruket har på
legg i vårt lovverk om å forsøke å iva
reta naturvernhensyn m.v. i våre dis
posisjoner i skogen. Vi prøver etter 
evne å gjøre dette. La dette vært helt 
klart! - La det også være klart at 
grunneierne de steder jeg kjenner til 
neppe trenger noe særlig mer infor
masjon om hva Norges Naturvernfor
bund står for. 

Informasjon er viktig, men viktigere 
er at Norges Naturvernforbund nå 
innser at kursen ovenfor bygdene og 

nedbørs virkning på skog og fisk» den med i dag og framover. I stikkords de som bor der og arbeider der må 

betydning det fortjener - ikke minst form, og uten tanke på prioritetert legges radikalt om dersom ikke for

fordi det jo har særlig betydning for rekkefølge, kan nevnes: Forurens holdet dem imellom skal gå helt i styk

den næring og det miljø du arbeider i. ningene av luft, vann og jord, den ker. 

Dette har vyer langt utover 50000m3 stadig tiltagende rovdriften på våre Bygland, 28, mars 1980 

skog fordelt på 36 grunneiere. I dette lagerressurser, den generelle miljø- Oddbjørn Aardalen 
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NYTI FRA NATUR OG 
UNGDOM 

NATUR OG UNGDOM 
TRENGER 
DIN STØTIE! 

Ved inngangen til 80-åra har Natur og 
Ungdom er tung bør å bære, et under
skudd på nesten 130000,- kr. 

I 1978 flyttet Natur og Ungdom fra 
Naturvernforbundets lokaler til eget 
kontor i Stenergsgt. 16. Lokalene var i 
dårlig forfatning og måtte pusses kraf
tig opp, og nytt kontorutstyr måtte an
skaffes. Dette har kostet mye, og er 
hovedårsaken til underskuddet. Det 
har vist seg umulig å dekke dette uten 
samtidig å trappe ned på aktiviteten. 

I Stenersgt. er det bygget opp et ak
tivt miljø for natur- og miljøverninter
essert ungdom. Fra Natur og Ungdom 
sentralt gis det ut to blader, «Natur og 
Samfunn» og «Nytt fra Natur og 
Ungdom.» Det arrangeres landsom
fattende seminarer og leire, utgis te
mahefter, og aksjoner for lokallagene 
blir forberedt her. I år vil Natur og 
Ungdom som et prøveprosjekt ansette 
halvdaggsekretær for kretsen på Vest
landet. 

For å rette på økonomien har Natur 
og Ungdom nå startet en innsamlings
aksjon. Målet er høyt, så derfor tren
ger vi all den hjelp vi kan få. Vi håper 
på din støtte! 

Støtte til Natur og Ungdom kan be
tales inn på postgirokonto 2353639 
eller bankgiro 16002070689. 

På forhånd takk! 
Hilsen Natur og Ungdom 
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SAMFERDSEL 
- HOVEDSAK I ÅR 

1980 er av Natur og Ungdom utpekt 
til samferdse1sår. Det betyr at det blir 
lagt mer vekt på dette temaet enn an
dre vel så viktige tema ved planlegging 
av årets arbeid. 

Samferdsel er derfor emne for et 
spesialnummer av Natur og Samfunn. 
heftet er beregnet ferdig i begynnelsen 
av juni. Det skal bestå aven rekke ar
tikler som tar for seg samferdsel og 
miljø, samferdsel og ressursproble
mer, samferdsel og økonomi, forskjel
lige sektorer innen samferdsel, sam
ferdsel sett i forhold til distriktsutbyg
ging og til slutt en oversikt over hvor 
og hvordan samferdselspolitikk dri
ves, og kan drives. 

Samferdsel er også tema for et fire
dagers seminar på Hamar. Det er lagt 
opp til et meget tett program med 
foredragsholdere som på forskjellige 
måter er tilknyttet samferdsel og sam
ferdselspolitikk. Etter hvert foredrag 
skal det være mulighet for spørsmål 
og bearbeiding av stoffet i grupper. 
Alle interesserte unge som gamle 
NUere er hjertelig velkomne. 

Til sommeren skal Natur og Ung
dom ha sommerleir på Bjørnsund, et 
nedlagt fiskevær utenfor Mørekysten. 
Leiren varer en uke, og gir deltagerne 
en fin mulighet til å bli kjent med 
NU'ere fra forskjellige kanter av lan
det. Hovedintensjonen med leiren er å 
prøve sjølberging i praksis. Selv om 
leiren ikke er tenkt å være seminar, vil 
derfor en del av aktivitetene være viet 
sjølberging. Lillehammer NU arran
gerer leiren, som varer fra 23 juni - 2. 
juli. 

Til sommeren vil også en annen be
givenhet av stor betydning for NU 
finne sted. Vi er blitt invitert av 
Flimra, NRK, til å lage et fjersynspro
gram om oss selv. Den PR-messige 
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verdi av et slikt program er antagelig 
ganske stor, og vi har nedsatt en egen 
planleggingskomite som skal arbeide 
med programopplegget. Foreløpig fo
religger det en ide som går ut på å fylle 
en buss med et tredvetalls NUere som 
skal turnere rundt i Norge i en ukes 
tid. Her og der stopper bussen for å 
lage en aksjon, treffe mennesker og 
snakke med dem om forskjellige mil
jøproblemer som er typiske for stedet. 
Kanskje lager vi også litt underhold
ning med musikk, sang og ablegøyer 
av ymse slag. 

Bussaksjoner - også en del av NU-lagenes 
aktiviteter. 

J\3H8 
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NYE 
BØKER 
Om gorilla 
og andre slekninger 
CAPPELENS DYRELEKSIKON er 
kommet. Foreløpig med to bind, og 
med opplysninger om dyr fra A-I. 
Ikke bare dyr, men også dyrets miljø, 
og naturhistoriske utvikling. Skal jeg 
velge må det bli gorillaen. Enda jeg 
kunne ha valgt blant ellevilt mange 
dyr fra insekter, fisk, fugl og pattedyr 
av mange slag. Men enhver er seg sjøl 
nærmest. Leksikonet kan fortelle at 
gorillaen er den største av alle prima
ter og at den er i nær slekt med men
nesket. Afrika er dens hjemland og 
skogen dens hjemsted. Gorillaen er 
som mennesket inndelt i raser uten, at 
den slåss for mye av den grunn. Plan
ter er gorillaens hovedrett, og i områ
der der mennesket konkurrerer med 
den i matfatet, forsyner den seg av av
lingene. Dette blir den selvsagt straffet 
for. Pygmeene spiser gorillakjøtt står 
det, fordi gorillaflokkene ødelegger 
plantasjene. Ikke nok med dette, goril
laen har også den stygge vanen at den 
ikke spiser opp maten sin, men kaster 
restene fra seg etter at den har valgt ut 
de beste delene. Får meg til å tenke på 
Grønmo søppelfyllplass i Oslo og de 
125 000 tonn husholdningsavfall som 
hoper seg opp her hvert år. 

Har pygmeene først fått tak i han
nen i sin gorillajakt, er det ute med 
slekta. For hannen er alene i et harem 
på 15-30 dyr. Hunnene er forsvarsløse 
uten hannen, og dermed har pygmeen 
kjøtt i ukevis fremover. Men det er 
ganske lJrettferdig at mypgmeene skal 
få skylda for utryddelsen av gorillaen 
alene. For som leksikonet ganske rik
tig påpeker, er det moderne teknologi 
i jord- og skogbruket som er hovedår
sak til ødeleggelsen av gorillaens leve
områder, og som truer den som art. 

Forøvrig må jeg innrømme at jeg 
nyter å bla, se, lese og forundres over 
det vidunderlige dyrelivet og artenes 
mangeartede egenskaper. Bombarder
billen f.eks. forsvarer seg ved å sprute 

ut en kokende varm og illeluktende 
væske som eksploderer når den kom
mer i berøring med luft. Så heldig er 
ikke vår menneskeliknende venn go
rillaen. Den bruker bare rå kraft når 
den er truet, mens den i det daglige er 
et fredsommelig dyr. At den er farlig i 
visse situasjoner må vi bare respektere. 
Sammenliknet med mennesket er den 
jo uskyldig som barn i mors liv. 

Cappelens dyreleksikon bygger på 
et til svarende internasjonalt bokverk 
«Encyclopedia of the Animal World» 
og lagt til rette for norske forhold . Ho
vedredaktør Arne Semb Johansson 
har gjort en svært god jobb, og jeg kan 
bare bekrefte at forlagets og redaktø
rens intensjoner om at leksikonet skal 
være lett å bruke holder mål. Også bil
ledmaterialet er godt og velassortert 
som det heter. Men for å skryte litt av 
egne krefter har forlaget fornuftig nok 
valgt Naturvernforbundets Ragnar 
Frislid som billedredaktør. Oversikt 
over fotografene kommer først i sjette 
og siste bind, noe som i grunnen irrite
rer med fordi det hadde vært enkelt å 
føre fotografens navn under hvert 
bilde, så vi alle fikk syn for sagn med 
en gang. Men det ser ut som om forla
gene elsker lange lister til slutt i alle 
bokverk, slik at folk skal ha noe å irri
tere seg over. For sikkerhets skyld er 
dyreleksikonet utstyrt med en forkla- · 
rende ordliste i siste bind, sier Semb 
Johansson i forordet. Og den kan nok 
komme godt med for det kryr av vi- . 
tenskapelige ord og uttrykk som skri
ker etter en forklaring. Så endelig ut
bytte av leksikonet får ikke jeg før siste 
bind foreligger. Men da skal du se! 

Cappelens dyreleksikon. bind 1- 2 
J. W. Cappelens Forlag A .S 

Sy /vi Struksnes 

Anderledes naturvernårbok 
Naturvernårbøker henter gjerne sitt 
stoff fra det fjerne, sjeldne og ube
rørte. Svenska Naturskyddsforeningens 
årbok 1979snur på steken under stikk
ordet « Natur på nara håll - vårt be
hov av vardagsnatuf». 

Alt stoff er hentet fra byene og der
nes nærmeste omgivelser, og i 35 korte 
og lettleste artiker får vi et innblikk i 
alt som gror og rører på seg, og om 
artenes forutsetninger. Her er artikler 
om berg og jord, kulturlandskap og 
våtmarker, fugler og blomster, små
pattedyr og insekter, kolonihager, 
krypdyr, nyttevekster og den natur
vennlige hagen. Her synes intet å være 
glemt, fra elgen via pinnsvin og flag
germus til de bitte små myggene som 
svermer over utslagsrøret i vasken. De 
uheldige sider av «forparkning» og 
«plenomani» blir berørt, og selv lor
tete vasshøl får sin pedagogiske betyd
ning. 

«I charterresornas och TV -eskapis
mens tid ar det latt att bli hemma
blind.. . » - og denne årboken åpner 
øynene for meget som selv naturver
nere vel også kan gå forbi - på veien 
til Hardangervidda eller Oslomarka. 
Som for eksempel «Blommor - utan 
blommor» - om vinterstandere og de
res formeringsmetode, et felt som det 
skal være skrevet og tegnet lite om: 
« FridIysta vaxter har forresten också 
fridlysta vinterståndare. Naturligtvis. 
Men hur många av oss kanner igen en 
guck usko på vintern? Gor Du?» 

Boken minner meg om at det vok
ser meldestokk under Haussmanns 
bro. Er det betenkelig å spise den i vår 
forurensede by, eller kan vi få byluf
ten så ren at det går an? 

N Borchgrevink 

BARE EN LITEN
& PÅMINNELSE ur om postgiroblanketten du 

finner i dette nummeret av 
«NORSK NATUR» 
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DETTE ER 
VERVE
PREMIENE 

Naturvernforbundets emblem som anheng i 
sølv - 10 medlemmer 

Neverbuttfra Trysil
4-5 medlemmer 

Glass med forbundets 
emblem - 6-7 
medlemmer 

Keramikkopp i storfor
mat, medforbundets 
emblem - 8-9 

Kniv fra Karasjok - 15 medlemmer medlemmer 

I
• 

uaOllod 

slelsq I!" 

a610N I 

llalluell" 
I sapuas uell 1\3\:18,----" ---' 

. . . .... 
. ..... . 

88 



i 

Hammersborg 

. " . . " . . " 
 OSLO 1 tsted : , 

,- - - -" - .... -- IBREV I Kan sendes 
ufrankert 

I Norge u 
Ad,essalen (D 
vil betale 
portoen ~.R0V A - - _.- - .~  (D

Ar ....., ,ra 

HERER 
PREMIELISTEN 
Premieverving 
med helt nye og spesielle premier som nok vil vekke verve
lyst hos noen og enhver. .. 

Premiene gjelder for vervede hovedmedlemmer - men 2 fa
miliemedlemmer regnes som ett hovedmedlem. 
l nytt medlem . ..... : Et stoffmerke, Norges Natur

vernforbund 
2 og 3 nye medlemmer: Fossekall (Norges nasjonalfugl), 

tresnitt av Eivind Struksnes 

4 og 5 nye medlemmer 	En neverbutt, laget av Koll 
Granli, Trysil 

6 og 7 nye medlemmer Et glass, type Tangen fra Hade
lands Glassverk 

8 og 9 nye medlemmer 	En stor keramikk-kopp (te/ des
sert/ suppe), laget av Pille og Ve
gard, Fredrikstad 
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10 nye medlemmer .. : 	 Naturvernforbundets emblem 
sølv utførelse som anheng (leveres 
uten kjede) 

15 nye medlemmer .. : 	 En kniv, laget av knivsmed Isak 
.Strømeng, Karasjok 

20 nye medlemmer .. : En ryggsekk fra lill-Sport 
25 nye medlemmer .. : En akvarell av Sissel Gjersum. 

(Akvarellene er benyttet som il
lustrasjon i Norsk Natur) 

Slik verver du: 
Vervekortet finner du på siste omslagsside i Norsk Natur. 
her fører du opp navn og adresse på de personer som ver
ves som nye medlemmer. 

NB! Husk å angi hovedmedlem/ familiemedlem. 
Kortet sendes så til oss. Portoen betaler vi. Straks vi har 

mottatt kortet sender vi ut Norsk Natur til de nye medlem
mene! 

Innbetaling av kontingent: 
For å få premie må du ta inn kontingenten for de nye 
medlemmene og sende den til oss. 

Kontingent for hovedmedlemmer er kr. 50,- inkl. Norsk 
Natur, for familiemedlemmer kr. 10,-
Kontingenten sendes inn over postgiro 5094602 eller 

bankgiro 6001-05-70835 
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For de nest minste 
har Naturvernforbundet utgitt «Den første natur
boka», en enkel innføring i økologi, bygd på tegne
serieprinsippet. For barn på lavere skoletrinn. Enkle 
oppgaver og veiledning for lærere/ foreldre. 
Segnestam/Helin: «Den første naturboka». 16 s. For
mat 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,-. 

Medlemsmerke 
med sikkerhetsnål - for alle dem som ønsker et 

sikrere feste. 

Nålen er i nysølv og størrelsen er 1,5 x 1,5 cm. 

PRIS Kr. 20,-


Billig og godt 
Restopplaget av noen eldre NN-publikasjoner sel

ges ekstra rimelig: 

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

Format A4. Kr. 20,- (før kr. 77,-). 

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

det nyutgitte supplement! 96 s. Format AS. Kr. 5, 

(før kr. 16,-) 


ULF HAFSTEN: 

Naturvernets århundre 

Når fikk du sist så nye naturvern for 14 kroner? En 
bok til å bruke! 

BREDO BERNTSEN: 

Naturvernets historie i Norge 
Er du en av dem som ennå ikke vet riktig alt om natur
vern i Norge? Da anbefaler vi denne. Pris kr. 65,-. 

o o .. na ogsa som 
stoffmerke 
- nydelig brodert i 
to grønnfarger 
- noe å ha i ryggsek
ken, vindjakka, 
anorakken osv. 

Diameter 7,5 cm 
Pris kr. 10,- . 

BOOKS ·FROM TERRY 
PLANT 
VIKING JOURNEY TO HAPINESS 20 Kr. 
TRAIN JOURNEYS IN VIKING LANDS 20 Kr. 
SPIRIT OF THE NORTHERN SKIES 15 Kr. 
IDEAS AND IDEALS lO Kr. 
or 4 books for 60 Kr.N. 
Please write to Terry Plant, 
Il , Lyndhurst Avenue, 
KINGSKERSWELL - Newton Abbot, Devon, England. 

«NATUR I VESTFOLD» 1980 

Vestfold Naturvern er kommet med sin tredje årbok, som 
vanlig med rikt og variert innhold om naturen i fylket. 

Forbundet har boka på lager. 

Pris kr. 25,-. 

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 fo r natur

vernarbeidet. 

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

15,-. 
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STØTT «AKSJON 
ROVFUGL» 
- kjøp merker! 

Nytt klebemerke (5 cm), 
sett il 5 stk. kr. 10,-. 
Nytt stoffmerke (8 cm) kr. 10,-. 

Som sitter på alt (nesten) 
i brunt og grønt på hvit bunn. Dia

meter 8,5 cm. 

Sett a4 stk. kr. 10,

.. ennå noen 
eksemplarerlatur- ** igjen. - Pris kr. 38,

kalenderen 

«Ringen sluties» 

«KORT OG GODT» 
Prospektkort av Morten M. 
Kristiansen. 9 forskjellige kort 
med rask belysning av natur- og 
miljøvernproblemer. 
Kr. 10,-. 

Ny re- . . og den 
fleks . . . gode gamle 
brun ugle på i advarende 
hvit bunn. Dia rødt. 8,5 x 10,5 

meter 6,5 cm. cm. 

Sett a5 stk. Sett a5 stk. 

kr. 20,- kr. 18,-


Medlemsnålen Klebemerke 

med forbundets emblem i grønt, fo

religger i to utgaver - begge i format 


. 9 x 9 mm. 
I forgylt sølv kr. 20,
I nysølv 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,-. 


Stikk innom, telefoner eller bruk bestillingskupongen på side 94. 
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«Indianer
brevet» 
- høvding Seathls 
berømte henven
delse til den ameri
kanske presidenten 
- foreligger nå på 
et vakkert korres
pondansekort 
med akvarell av 
SISSEL 
GJERSUM 
Format A5 
Sett i 5 kort med 
konvolutter 
kr. 35,-. 

Olje eller 
fisk? 
Aksjonsplakat 
fra «Alternativ 01
jedebatt ». 
Tegnet av Rune 
1. Andersson. Fire
farge tryk k. 
Format 50 x 50 
cm. Pris kr. 15, 

BRUSHANELEIK 
Fargelitografi av Vivian Zahl Olsen. 
Opplag 250 eks. (nummererte og signerte). 
Format 40 x 60 cm. Pris kr. 300,- . 

92 

Vassdrags
vern! 
Pla ka t «Vass
dragsve rn » tegnet i 
fi re farge r av Monen 
M. Kristiansen. Et 
munte rt utt rykk 
fo r vassd rage nes 
mange fu nksjoner i 
menneskets miljø 
med vassd rags
utbyggeren som Iy
seslu kke r. 
Format : 60 x 90 
cm. - Pris kr. 
30. 
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navn: . . .. ... .......... . . . . . 

.... .. ... . .. . . . . . . . .. . .. 

. .... . . .. . 

Norges 
Naturvernforbund 

Hammersborg 
OSLO 1 

~ 
~ 

En fullt utvokst gaupe 

- Nordens store katt i full størrelse - plakatformat 125 

x 83 cm - tegnet av Eivind Struksnes - for kr. 50,

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,-. 


VEGGPRYD? 
Naturvernforbundets 
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 
«Fjell bakkestjerne». 
Du finner dem i mi
niatyr til venstre. 
Pris pr. stk. kr. 20,-. 

VINTERKORT! 
Våre julekort er like gode som vinterkort! 
Sett cl 9 dobbelte kort med forskjellige vintermotiver 
med konvolutter - kr. 38,

93 



TIL 
NO RGES NAT URV ERNFO RB UN D TLF. SALG: 
POSTBO KS 8268 HAM MERSBORG - OSLO I 33 1027 
POSTG I RO 2362259 (gj eld er hare sa lge t) - BAN KG I RO 6001.05.70835 

JEG/VI BESTILLER MED DETrE: 

NB' I tillegg til de oppgil.le priser kommer porto- og ekspedisjo nsgebyr etter fø lgende satser : 

Sa mlet 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. -

Na vn : . . 

Adresse: 

Poststed : 

NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det vilfå bestilte varer tilsendt pr. oppkrav. 

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

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

Ved el/lm' r il/I/he/alil/g. l'el/I/ligsl skri!' hm he/alil/gel/ g jelder! Og hllsk - rask og riklig ek,p ederil/g er arhengig a l' al beslillerel/ harl\'delig l/al'/1 og adresse. 

Va renr. Anl a ll Vare 	 Beløp Va renr. Anta ll Vare Be løp 

100 

101 
102 
103 
104 
105 

106 

107 

200 

20 1 

202 

203 

300 

30 1 

302 
.'0.1 
304 

305 

eks. « Naturkalende ren 1980» il kr.38. 
ek s. «Nalurka lenderen 1979» il kr. 15. 
eks. Plakat « Fje llba kkestj erne» il kr. 20. 
eks. Plakal «Svalesljen » il kr. 20. 
eks. Pl akat «Per leugle» il kr. 20. 
eks. Plakal « Råuyrka lv» ,i kr. 20. 
eks. Plakat «Gaupe» (E. SIru ksnes) 

,l kr. 50. 
eks. Plakal «Olje elle r fisk?» (Rune 

Anuerso n) il kr. 15. 
eks. Plakat «( Vas.sd ragsver ll » (Morten 

M. Krisliansen) <i kr. 30. 

seil 	 Prospeklkortse rie « Ko rt og god l» (Mor
ten M. Krisliansen ) a kr. 10. - . seil 
il 9 stk . 

seil Prospekl kortse rie «Nasjo na lpa rker» 
it kr. I 2. - . seil <i 9 st k. 

seil Vin lerkon (No rske Na lurfotogra fer) 
,i kr. 38. - seil a9 Slk. 

seil <<1 ndianerbrevel» il kr. 35. - seil it 5 Slk . 

eks. Stoffmerke « Norges Nalurve rn
fo rbund » il kr. 10. 

seil Seil il 4 st k. klebemerker « Norges 
Naturve rnforbund» il kr. 10. 

eks. Med lemsnål i sø lv il kr. 10. 
eks. Med lemsn,i l i gu ll il kr. 20. 
seil Seil ,i 5 SI k. sy-pil-refleks « U n na meg» 

il kr. 18. 
seil Seil i, 5 Slk. sy-pil- ref leks «ru nd» 

il kr. 20. -

Iils. kr. 
lils. kr. 
lils. kr. 
Iils. kr. 
lils. kr. 
lils. kr. 

lils. kr. 

lils. kr. 

lils. kr. 

lils. kr. 

li ls. kr. 

lils. kr. 
t ils. kr. 

tils. kr. 

lils. kr. 
Iils. kr. 
ti ls. kr. 

tils. kr. 

li ls. kr. 

306 

.1 07 

400 
401 
402 
.:103 
404 

405 

500 

50 1 

502 

503 

504 

505 
506 
507 
508 

509 
5 10 

eks. SlolTmcrke «Aksjo n Rod 'ug!» 
il kr. 10. - lil>. kr. 

seil Seil il 5 slk. klebc mcrker «Aksjon 
RO\'fug l» i, kr. 10. - lils. kr. 

eks. Tresnill bjø rn (E. SIruksnes) il kr. 35.  lils. kr. 
eks. T resnill ul v ( E. Siruksncs ) il kr. 35.  Iils. kr. 
eks. T res nill ga upe (E. Stru ksnes) il kr. 35.  li ls. kr. 
eks. T resnill jerv ( E. Siruk sncs) it kr. 35.  I iIs. kr. 
eks. T res nill Olc r (E. SIruksnes) ~ kr. 35.  lil s. kr. 
seil Seil il SsIk . tres Ilill (bjø rn. ul v. gaupc. 

jerv. OIe r) il kr. 150.- lils. kr. 
eks. Litografi « Brushanel eik» (Vi vian Za hl 

O lse n) il kr. 300.  lils. kr. 

eks. 

eks. 

e ks. 

U. Harste n « I at urvernets tll"hundre» 
il kr. 14. -
Bredo Be rnisen « Lilleralu r om nat ur» 
<i kr. 5. -
Bredo Be rnise n «Lilleralur om 
nalu rs uppleme nt » il kr. 15. 

I 
Iil s. kr. 

lil s. kr. 

lils. kr. 
eks. 	 A-I. Jansen « Hve m gjør hva i natur- og 

miljøvernel » il kr. 20. - tils. kr. 
eks. M. Segnestam «Den førsle nalurboka» 

il kr. 10. - lils. kr. 
eks. Pera rvid Skog «Økologi» il kr. 15.  lils. kr. 
eks. Odd var Skre «Sur nedbør» il kr. 13,  tils. kr. 
eks. <<Inge n kra ftkrise i Norge il kr. 10.  tils. kr. 
eks. Bredo Bernise n « Nal urve rnets hislorie i 

Norge» il kr. 65. - lils. kr. 
eks. H. Solhe im «Olje e llcr fi sk?» il kr. 24,  lils. kr. 
eks. Bryne/ Ga rn åsjordetiHoselh Pa rr. 

«Energi. miljø og sa mfunn» il kr. 60. - lils. kr. 
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Hammersborg 
.. . . .. .. . . .. . . .. . . . . ... .. OSLO 1 

.- - - -.- ----.BREV I Kan sendes 
ufrankerl 

I Norge 


Adressaten 


vil betale 

porloen
~v A 

Dette kortet gir ikke .
premie 
men brukes av dem som vil gjøre Natur
vernforbundet en tjeneste, men som selv 
ikke vil gå til direkte verving. 

På dette kortet føres opp navn på per
soner som kan tenkes å ville bli medlem
mer av forbundet. 

Send prøveeksemplar av Norsk Natur og annet 

materiell til : 


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! 

Premiekort 
Dette kortet brukes bare når du verver 
nye medlemmer, og når du selv tar inn 
kontingenten for disse og sender inn kon
tingentbeløpet til Naturvernforbundet. 

Kontingentsatser for 1980: 

kr. 50, - for hovedmedlemmer (inkl. Norsk 

Natur) 

kr . 10, - for familiemedlemmer (hovedmedlems 

ektefelle eller hjemmeværende barn under 25 år) 

kr. 1000, - for livsvarig medlemsskap for hoved

medlem. 


+ 	Kortet klippes ut og sendes forbundet. 
+ 	Portoen er betalt av oss. 
+ 	Kontingentbeløpet for de nye medlemmene 

sendes over 
postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05.70835 

+ 	Når vi har mottatt kontingentbeløpet sender vi 
premien til deg. 

Navn : 


Adresse: 


Poststed : 


Navn : 


Adresse: 


Poststed : 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: 


Adresse : 


Poststed: 


Navn : 


Adresse : 


Poststed : 


Navn: ... .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 


Adresse: 


Poststed: 
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