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FORMANNEN HAR ORDET 


N aturvernfor
bundet og 
vassdrags
verngruppene 
21. mars 1982 ble det på Otta 
vedtatt å opprette et samarbeids
kontor (SAK) for frittstående 
vassdragsverngrupper i Norge. 
15 personer fra ulike informa
sjons- og aksjonsgrupper møtte. 

Norges Naturvernforbund var 
ved generalsekretæren, organi
sasjonssekretæren og formannen 
til stede som observatør. 

SAK vil operere uavhengig av 
Norges Naturvernforbund. Kon
toret blir liggende i Oslo. 

Selvsagt ser NNV positivt på 
tiltak som kan bidra til å berge 
de siste vassdrag i landet vårt fra 
kraftutbygging. Det er også den 
høyest prioriterte oppgave i for
bundet. Når vi ikke kan delta i 
SAK's arbeid, så skyldes det 
først og fremst en passus om at 
kontoret kan: 
- «Gjennomføre sams tiltak et
ter fullmakt frå Samrådingsmøtet 
eller Arbeidsutvalget.» 

Det er også grunn til å presise
re at etter direkte påtrykk fra 
Norges Naturvernforbund ble 
det vedtatt at SAK kun skal hen
vende seg til frittstående vass
dragsverngrupper. 

I praksis betyr dette at vass
dragsverngrupper som direkte er 

Landet er stort 

og naturvern er et mangfoldig begrep. Derfor regner vi med at 
mange av våre 30000 medlemmer, spredt over hele landet, kan 
gi oss verdifulle impulser av mange slag. En ting er korte lese
rinnlegg under «Min mening» - en annen ting er artikler og 
stoff (eller forslag til stoff) som kan passe andre steder i bladet. 
Skriv eller ring og lett ditt hjerte for «Norsk Natur»! 

oppnevnt av fylkes- eller lokallag 
i NNV, eller vedtektsmessig er 
knyttet til disse, ikke kan slutte 
seg til SAK. Dette er en klar or
ganisasjonsmessig sak. 

Når Norges Naturvernforbund 
ønsker SAK lykke til, skyldes det 
at vi har samme målsetting, nem
lig vern av de siste vassdrag i 
Norge. 

Altadommen i Høyesterett og 
den separate konsesjonsbehand
lingen av blant annet Breheimen, 
Etna/Dokka og Saltfjellet/Svart
isen gjør det nødvendig at N or
ges Naturvernforbund selv inten
siverer arbeidet med vern av 
vassdrag. 

Vårt arbeid med såvel vass
dragsvern som alle andre natur
og miljøvernsaker vil følge tidli
gere linje. Denne er nedfelt i ved
tekter, arbeidsprogram og beslut
ninger fattet av landsmøte/ 
landsstyre. 

Det ble på møtet i Otta fra 
Norges Naturvernforbunds side 
gitt uttrykk for at de informa
sjons- og formidlingsoppgaver 
som er tillagt SAK, kunne ivare
tas av forbundet. De fremmøtte 
gikk imidlertid inn for opprettel
se av SAK. Per Olav Tveita 
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J a, det var et 
mirakel! 
«Det er nesten et mirakel at de 17 
høyesterettsdommere i denne Nor
ges-historiens største sak ikke fant 
et eneste punkt å kritisere NVE 
for.» . 

Redaktør Knut Endresen i 
Ingeniør-nytt om Alta-dommen. 

KURS FOR 

LÆRERE 


- om livet i og bruken av sko

gen. 

Norges Naturvernforbund vil 

iår avholde kurs for lærere på 

Jønsberg Landbruksskoles 

kurssted Grøtbekklia i Trysil i 

tida 2. - 6. august. Kurset er i 

første rekke beregnet på lære

re i grunnskolen/ førskolelæ

rere, og vil med utgangspunkt 

i temaet skog legge vekt på un

dervisningsmetoder, praktisk 

tilrettelegging av miljøvernun

dervisningen og formidling av 

kunnskaper. 


Deltakeravgift: kr. 400, - inklu

derer opphold. 

Søknadsfrist: 25. juni 1982. 

Ytterligere opplysninger: NNVs 

sekretariat (02/ 33 79 32) ved Arild 

Ådem eller Sylvi Struksnes. 


Halve landet medlem av 
N aturvernf orbundet? 
43 prosent av alle nordmenn over 15 kan tenke seg å bli medlem av 
Norges Naturvernforbund eller å støtte forbundet på annen måte, 
fremgår det aven meningsmåling som Norges Markedsdata gjen
nomførte for forbundet i februar i år. 

Vi tror ikke at dette betyr at nær halvparteQ av landets voksne be
folkning bokstavelig talt står klar med sine 75 kroner for å betale års
kontingenten. Det vi derimot med sikkerhet kan gå ut fra, er at nær 
halvparten av befolkningen har en sterkt positiv holdning til vår or
ganisasjon og det den arbeider med. 

En liste med tilsammen ni navn på landsomfattende organisasjoner 
ble forelagt intervjuobjektene. Av disse var bare Nasjonalforeningen 
mot kreft bedre kjent enn forbundet (henholdsvis 94 og 93 prosent). 
Nasjonalforeningen er også den eneste som blir ansett for å ha et vik
tigere arbeidsfelt enn Naturvernforbundet. De øvrige organisasjone
ne var Norges Speiderforbund, Amnesty International, Norges Jeger
og Fiskerforbund, Folkereisning mot krig, Den Norske Turistfore
ning, World Wildlife Fund og Fremtiden i våre hender. 

Men ikke alle er like glad i Naturvernforbundet. Blant dem som 
ikke kunne tenke seg å bli medlem eller støtte forbundet, var det 10 
prosent som begrunnet dette med at de ikke liker våre arbeidsmeto
der. Like mange hadde en mer nøytral begrunnelse, nemlig at de støt
tet andre organisasjoner. 42 prosent svarte at de ikke visste hvorfor de 
ikke kunne støtte forbundet. 

På uspesifisert spørsmål om hvilke naturvernsaker som er de vik
tigste, svarte 40 prosent gift- og forurensningssaker, mens 19 prosent 
ville prioritere vassdragsvern og 11 prosent vern av plante- og dyreliv. 
Ved valg innenfor en liste med 12 konkrete saksområder ville 68 pro
sent prioritere gift- og forurensningssaker, mens gruppene nærmiljø 
og plante/ dyreliv begge ble prioritert av 39 prosent av intervjuobjek
tene, tett fulgt av vassdragsvern og sur nedbør. l* 

Norges Naturvernforbund 

Gateadresse: Alcersgt. 63, Oslo 
Postadresse: Boks 8268 Hammers
borg, Oslo I . 
Telefon sekretariat/ redaksjon : 
337932 
Telefon salg : 33 10 27 

Postgiro 5094602 . 
Bankgiro 6001 0570835 

Generalsekretær: Torbjørn Paule 
Kontorsjef: Roar Sæther 
Konsulent : Thor Midteng 
Organisasjonssekretær: Per Valset 
Informasjonssekretær; Sylvi Struks
nes 

Medlemskontigent 

Personlig medlem pr. år. kr. 75,

Familiemedlem (Hovedmedlems ek

tefelle eller hjemineværende harn un
der 25 år) pr. år. 10,- . 

Organisasjoner, bedrifter o.l . 

Minimum pr. år. kr. 500,-


Medlem av Norges Naturvernfor

bund er automatisk også medlem av 

den kretsforening (fylkesforening) 

vedkommende sokner til: 


Aust-Agder Naturvern 

Vest-Agder Naturvern 

Rogaland Naturvern 


ø 
Vestlandske Naturvernforening 
Sogn og Fjordane Naturvern 
Møre og Romsdal Naturvern 
Sør-Trøndelag Naturvern 
Nord-Trøndelag Naturvern 
Nordland Naturvernforening 
Troms Naturvern 
Finnmark Naturvern 
Oppland Naturvern 
Hedmark Naturvern 
Buskerud Natur- og Miljøvernforening 
Telemark Natur- og Miljøvern 
Vestfold Naturvern 
Østfold Naturvern 
Østlandske Naturvernforening 
Natur og Ungdom 
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Samlet plan for vassdragene 
- redning eller undergang? 

I et Dagbladintervju tidlig i år antydet mil dragsdebatt som et lysende håp for alle som 
jøvernminister Wenche Frogn Sælleg at Alta ønsker våre siste gjenværende vassdrag vernet 
vassdraget kunne vært spart dersom en Samlet for all fremtid. Departementet minner oss om 
plan for vassdrag hadde kommet tidligere. at selv om rundt 70 prosent av vassdrags-Nor

. Dagbladet kommenterte denne uttalelsen på ge er utbygd, eller er under utbygging, renner 
lederplass og mente at dette var en bitter pille ennå mange viktig vassdrag fritt og uhemmet 
å måtte svelge for alle dem som nå så Alta gjennom fjell og bygd - og går man fram på 
vassdraget tapt. Politisk hadde både Høyre og rette måten kan kanskje endel vassdrag sikres. 
Arbeiderpartiet flere muligheter til å unngå en At verneviljen er tilstede i de mange lokalsam
utbygging av Altavassdraget, men valgte like funn som vil bli berørt aven utbygging, er det 
vel å påføre vassdrags-Norge nok et banesår. heller ingen tvil om. Flere av de lokale verne

Mens vassdrags-N-orge slikket sårene etter gruppene, har gjennom mange år arbeidet så 
Alta-konfrontasjonene konkretiserte Mil godt at «deres vassdrag» er blitt oppfattet som 
jøverndepartementet sin nye vassdtagsplan, for kontroversielt å bygge ut - i hvert fall i 
og kastet den inn i en heller tilfrosset vass- første omgang. 

Før miljøvernminister Rolf Hansen dringer i budsjettet på dette punkt, nen.Såsant det ikke går ut over 
forlot skuta høsten 1981, fremmet og dermed lå det duket for den nye energidekningen, heter det i pros
han forslag til et opplegg for en miljøvernministeren å kjempe fram jektredegjørelsen, skal også konses
samlet plan for våre gjenværende et best mlliig utgangspunkt for en jonssøkte vassdrag inngå i samlet 
vassdrag. Regjeringen Brundtland samlet plan for vassdrag. plan. I tillegg skal forhåndsmeldte 
fulgte opp Hansens planer og satte Og kjempe måtte hun; i første vassdrag, de lO-års vernede og vass
av de nødvendige midler i regjerin rekke med olje- og energiministe drag i den såkalte restgruppen (dvs. 
gens budsjettforslag for 1982. Wil ren, for det er ikke bare sildrebek vassdrag man ennå ikke har vurdert 
loch-regjeringen gjorde ingen en- ker det er snakk om å få med i pla- i utbyggingsamenheng) med et ener-

Av Sylvi Struksnes 
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gipotentiale tilsvarende 21,9 TWh 
trekkes inn i planarbeidet (se figu
ren). 

Olje og energiminister Vidkunn 
Hveding er ikke kjent for å gi noe 
ved dørene i vassdragssammenheng. 
Derfor ble drakampen de to depar
tementene imellom lang. Først den 
Il. februar i år - flere måneder et
ter at de første politiske signaler ble 
gitt fra Miljøverndepartementet 
kunne regjeringen legge fram sitt 
forslag til hvilke vassdragsprosjek
ter som skulle med i Samlet plan og 
hvilke som skulle holdes utenfor. 

Samlet plan for forvaltning av 
vannressursene 
har sitt utspring i energimeldingen 
og Miljøverndepartementets utkast 
til klassifisering a v vassdragspros
jekter etter grad av konflikt med an
dre brukerinteresser i vassdraget. 
Prosjektet «Samlet Plan» ledes av 
Miljøverndepartementet ved pros
jektleder Haakon Thaulow i nært 
samarbeid med bl.a. Olje- og energi
departementet og Norges vassdrags
og elektrisitetsvesen. I planen vil 
alle brukerinteresser bli vurdert. 
Dette gjelder foruten vannkraftut
bygging også vannforsyning, land
bruk, friluftsliv, vann som resipient 
(avfallsmottaker) osv. Samlet Plan 
skal være ferdig utarbeidet i 1984 og 
skal forelegges stortinget til behand
ling i løpet av 1985. Planens målset
ting er å unngå den bit-for-bit-poli
tikk myndighetene til idag har ført 
når det gjelder utnyttelsen av våre 
vassdrag. Man ønsker: 
- å fremme en plan med forslag 

om en gruppevis prioritert rekke
følge av vannkraftprosjekter for 
senere konsesjonsbehandling og 
konsesjonsgivning. I denne sam
menheng ønskes en prioritering 
av prosjektene som vil skje etter 
en vurdering av kraftverksøko
nomisk lønnsomhet og grad av 
konflikt med andre brukerinter
esser som en eventuell utbygging 
vil medføre. 

- å gi et grunnlag for å ta stilling til 
hvilke vassdrag som ikke bør ut
bygges, men disponeres til andre 
formål. 

Med andre ord: her ser det ut for at 
det legges opp til å bygge ut vass
drag på en mest mulig smidig måte. 
Der kostnadene er uforsvarlig høye 
og motstanden fra miljøbevegelsen 
mest utålelig er sjansene best for 
vern. 

n Vh" 172.0 
,----, Utnyttbart 

lIann k.ra ft-pot t! osia le 

Figuren viser nyttbar vannkraft i 
Norge pr. 1.12.1981 uttrykt i TWh 
midlere årsproduksjon. Kilde 
NVE. Bortsett fra gruppen «varig 
vernet» skal prosjektet Samlet Plan 
arbeide med en vurdering av ikke 
utbygde vassdrag innen gruppene 
konsesjonssøkt, forhåndsmeldt, 
rest og lO-års vernet. 

103,9 ' 
,., Utbygd og 
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Motstående side: Fra Tovdalsvassdraget . Foto : Petter Olsen. Over: Gaularvass
draget i Eldalsdalen, en strekning som vil bli tørrlagt ved regulering. Foto: Sylvi 
Struksnes. 
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Foruten Naturvernforbundet har 
mange av de lokale vernegruppene 
arbeidet så godt at flere særdeles 
verneverdige og høy-kontroversielle 
vassdrag kommer med i Samlet 
plan. Dermed er i hvertfall første 
runde vunnet for naturvernet i spil
let om deler av vår gjenværende 
vassdragsnatur. Den lista over kon
sesjonssøkte vassdrag som skal med 
i planarbeidet og som ble presentert 
av Regjeringen den Il. februar så 
slik ut : 

Øvre Gloma 
(Tolga/ Rien) - Hedmark 

Hovdefossen i 
Lågen - Oppland 

Øvre og nedre Otta 
(Del av 
Jotunheimen) - Oppland 

Grettefoss - Buskerud 

Tovdal - Aust-Agder 

Gaular - Sogn og Fjordane 

Fyrde - Møre og Romsdal 

Rauma - Møre og Romsdal 

Reppa - Nordland 

Kvalsund - Finnmark 

De vassdrag striden tydeligvis har 
stått om mellom Olje- og Energide
partementet og Miljøverndeparte
mentet var de livsviktige vassdrags
systemene i SaltfjelletiSvartisen
området i Nordland, Breheimen
området i Sogn og Fjordane og 
Etna-Dokkavassdraget i Oppland. 
Her trakk miljøvernministeren det 
korteste strå, og bl.a. disse vassdra
gene er henvist til videre konse
sjonsbehandling av hensyn til ener
gidekningen fram mot år 1990. 

Det våpen olje- og energiministe

ren brukte for å splitte og redusere 
betydningen aven Samlet vass
dragsplan er selvsagt energiprogno
sene. Vassdragsvesenet har i mange 
år brukt kraftkrisespøkelset som et 
effektivt skremsel overfor de beslut
tende myndigheter. At en rekke sen
trale politikere har gått på vass
dragsvesenets limpinne kan forstås. 
Men at tidligere generaldirektør i 
Norges Vassdrags- og Elektrisitets
vesen (NVE), Vidkunn Hveding, 
slutter seg til prognosemakerne i 
Middelthunsgate, kan bare bety at 
også han ønsker overproduksjon av 
elektrisk kraft. Energi er en god ek
sportartikkel i våre dager. Og stor
tinget har gjennom energimeldingen 
lagt forholdene vel til rette ved å 
sette et utbyggingstak for el-kraft på 
hele 125 TWh innen år 2000. N atur
vernforbundet har anbefalt et tak 
på 100 TWh innen 1990, og dette er 
forlengst overskredet i og med de 
pågående utbygginger av Orkla og 
Alta. Forbundets nestformann, pro-

Vassdragene omkring Svartisen er tatt ut av samlet plan og vil bli konsesjonsbehandlet. 

; 
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fessor Ragnhild Sundby, har i en ar
tikkel i «Norsk Natur» nr. 1/82 vist 
at vassdragsvesenets påstander, om 
at det går mot et kraftunderskudd 
på rundt 5 milliarder kWh i 1990 
om ikke store vassdragsutbygginger 
settes igang snarest og uavhengig av 
Samlet Plan, er grovt misvisende. 
Fordi NVE ikke har tatt hensyn til 
faktorer som bl.a. energiøkonomise
ring og alternative energikilder, blir 
svaret på NVEs regnestykke kraft
underskudd. Med utgangspunkt i 
mer fremtidsrettede og positive for
utsetninger for vår energiproduk
sjon, ville svaret ha blitt kraftover
skudd og vern av vår gjenværende 
vassdragsnatur. 

Også prosjektledelsen i Samlet 
plan vil arbeide ut fra NVEs tall. 
Det betyr at de store kraftmengder 
en effektiv energiøkonomisering vil 
bidra med til energiforsyningen, 
ikke blir vurdert i sammenheng med 
en Samlet plan for forvaltningen av 
vannressursene. Ettersom planen til 
enhver tid vil ha gjeldende energi
prognoser som en forutsetning for 
arbeidet, synes det derfor underlig 
at de forhold som klart vil påvirke 
prognosene, fullstendig blir negli
sjert. 

Små og billige prosjekter først 
De vassdrag prosjektgruppen for 
Samlet Plan først og fremst skal ar
beide med når det gjelder konse
kvenser ved en vassdragsutbygging, 
verneverdier, brukerkonflikter og 
kostnader, er vassdrag i gruppen 
forhåndmeldte og «restvassdrage
ne». I forbindelse med gjennomfø
ringen av prosjektets målsetting, vil 
man følge det prinsipp at rimeligere 
og mindre prosjekter bør realiseres 
før dyrere og mer konfliktfylte. Der
for vil det bli utarbeidet en oversikt 
som viser en gruppevis prioritert 
rekkefølge over vassdrag som skal 
gis konsesjon eller som skal henvi
ses til konsesjonsbehandling. Pro
sjektet har anledning til å prioritere 
prosjekter i restgruppen (dvs. rime
lige/ ikke kontroversielle vassdrag) 
før de konsesjonssøkte og forhånds
meldte (dvs. dyre og kontroversielle 
vassdrag). En slik fremgangsmåte 
for konsesjonsbehandling av vass
drag bryter med det normale møn
ster der man tar for seg ett og ett 
vassdrag, og krever derfor etter 
prosjektets mening styring. Det er 
skissert en strategi for en slik sty
ring. 

A bli klok på prosjektets strategi i 

denne sammenheng, er ikke gjort i 
en håndvending. Men det som slår 
en, er at de vassdrag som blir vur
dert i Samlet Plan skal - parallelt 
med planarbeidet - konsesjonsbe
handles som om ingen ting er 
hendt, slik at de kan gis konsesjon 
og stå utbyggingsklare raskt etter at 
planarbeidet er avsluttet. 

Punkt A. i strategien er forsåvidt 
gjennomført i og med at endel 
mindre kontroversielle vassdrag og 
vassdragssystemene i Saltfjellet/ 
Svartisen, Breheimen og Etna/Dok
ka-vassdragene er tatt ut av planar
beidet og henvist til separat konse
sjonsbehandling. Planens strategi 
legger opp til at disse vassdragene 
ikke skal behandles i regjering og 
storting før Samlet Plan foreligger, 
slik at de besluttende myndigheter 
kan sammenlikne disse prosjektene 
med de som fremkommer i Samlet 
Plan. Videre har regjeringen be
stemt seg for hvilke av de kon se
sjonsøkte vassdrag som skal med i 
planen. 
Strategiens punkt B understreker at 
man vil prioritere arbeidet med 
forhåndmeldte og «nye store» in
nen restgruppen, da disse skal kun
ne erstatte konsesjonssøkte og kon
troversielle vassdrag i utbyggings
sammenheng. Konsesjonsbehand
ling for endel «nye store» i rest
gruppen vil derfor bli igangsatt i lø
pet av første halvår 1982. 
Strategiens punkt C slår bare fast at 
de vassdrag som kommer med i 
Samlet Plan etter punkt a og b, for
uten andre som kommer til i plan
perioden (l O-årsvernede?) skal kon
sesjonsbehandles i planperioden for 
rask konsesjonsgiving etter 1985. 
Strategiens punkt D legger opp til at 
Olje- og energidepartementet og 
NVE arbeider med hvilke kraftverk 
som kan opprustes for bedre kraft
utnytting, som kan være lønnsom
me og som medfører få konflikter. 

Organiseringen 

av prosjektet skjer på 2 nivåer: sen

tralt og på fylkesnivå. Det arbeidet 

som skal skje i fylkene skal under

legges den sentrale prosjektledelse 

og gjennomføres etter retningslinjer 

herfra. Prosjektledelsen har en sty

ringsgruppe som består av departe

mentsrådene i Olje- og energidepar

tementet, Landbruksdepartementet, 

Kommunaldepartementet og Mil
jøverndepartementet. Sosialdeparte
mentet og Helsedirektoratet er også 
representert i gruppen. Miljøvern

departementet har styringsgruppens 
formann. Prosjektet skal ledes gjen
nom følgende faser: planlegging, 
registrering, vurdering, høring og 
presentasjon. 

Prosjektledelsen vil knytte til seg 
ekspertise gjennom en rekke fag
grupper som skal arbeide tverrfaglig 
innen områdene: vannkraftprosjek
ter, naturvern, friluftsliv, viltinteres
ser, vannforsyning, forurensning, 
kulturminner, jord- og skogbruk, 
transport/flomsikring, økonomi og 
kart og data. Faggruppene utgjør 
det såkalte fagutvalget og har bl.a. 
som oppgave å bidra med data og 
materiale til prosjektadministrasjo
nen. 

Fylkesmannen 
og fylkeskommunen 
er aktivt med i prosjektet. Store de
ler av arbeidet vil foregå på fylkes
nivå, bl.a. viktig datainnsamling. 
Det er i denne forbindelse tatt hen
syn til opprettelsen av de nye mil
jøvernavdelingene i fylkene. 

Fordelene 
ved en samlet plan for forvaltning 
av vannressursene er etter Mil
jøverndepartementets mening at 
man kommer bort fra den «bit for 
bit» fremgangsmåten myndighetene 
har fulgt til nå ved at vassdragene er 
blitt konsesjonsbehandlet ett for ett. 
Nå kan alle resterende vassdrag ses 
under ett og man kan foreta sine 
disposisjoner deretter. Planen legger 
som sagt opp til at de minst kon
troversielle vassdrag bygges først ut. 
Om de store, vannrike og kon
troversielle vassdrag skal utbygges 
eller ikke, sies det intet om. Man 
plasserer dem bare nederst på en 
prioriteringsliste og overlater den 
politiske slåsskampen til opinionen 
og våre folkevalgte. Er vi riktig hel
dige kan det hende at regjering og 
storting, klok av skade etter Alta-tu
multene, holder fingrene av fatet og 
lar de store og kontroversielle vass
dragene komme med en Verneplan 
III for vassdrag. Men sitter verne
viljen løst, og energi prognosene ta
ler i vår disfavør, da kan dette bli en 
plan som sender resten av vår vass
dragsnatur i det store energisluket. 
Det må bli opp til N aturvernfor
bundet og de mange lokale verne
grupper å skape den nødvendige 
opinion for vassdragsvern slik at 
myndighetenes bit for bit-politikk 
ikke ender med «i en jafs»-politikk. 

~ 

71 



i 

Hva skal vi med alle måkene? 

Naturen legger på mange måter 
hindringer i veien for utfoldelsen 
av et sunt og godt frilufts- og fri
tidsIiv. Riktignok gjøres det i 
våre dager en del for å legge for
holdene til rette for et bekym
ringsfritt uteliv. Spesielt gjelder 
dette på skiløpingens område. 
Adgang til flombelyste løyper, 
ferdigpreparert for kunststoffski , 
betraktes i dag så å si som en 
menneskerett. Kveldsskituren er 
ikke lenger avhengig av naturens 
luner og fullmånens lys. Frem
skrittene på skiløpingens område 
gir oss håp, og vi aner en utvik
ling som til slutt vil gjøre frilufts
livet til herre over naturen. 

Men selv om utviklingen akku
rat på dette området er løfterik, 
er utsiktene som helhet ikke bare 
lyse. Det er mange skjær i sjøen. 
Og på disse skjærene sitter det 
måker. Noen påstår riktignok at 
det ikke er så mange igjen av 
dem, og Miljøverndepartementet 
hevder allerede for flere år siden 
at det var flere fritidsbåter enn 
måker i Oslofjorden. Men det er 
mange som vet bedre. Og de nø
ler ikke med å påstå at måkene. 
fremdeles er mange nok til å ut
gjøre en av naturens virkelige 
plager. Dette gjelder ikke minst 
«hettemåka, som forstyrrer alt og 
alle med sitt skrik og sin grådig
het», for å sitere «Fritidsbåten», 
organ for Kongelig Norsk Mo
torbåt-Forbund. 

Når spalteredaktør Jean Pierre 
Steen i «Fritidsbåten» på denne 
måten står fram og forsvarer fri
tidslivets interesser mot den om
seggripende naturen, er det fordi 
Miljøverndepartementet igjen 
har vært ute med strekene sine. 
Det er opprettet mer enn femti 
sjøfuglreservater i Oslofjorden. 
Og for å gjøre det så hyggelig 
som mulig for måkene, så de fritt 
kan utfolde sin grådighet og 
forstyrre omgivelsene med sine 

Skrikende sildemåke, et forstyrrende 
element i skjærgårdsidyllen, i følge 
«Fritidsbåten». Foto: Arild O. Gaute
stad. 

skrik mens de har egg og unger, 
er det innført landstigningsfor
bud i reservatene i tiden 15. april 
til 15. juli. Bakgrunnen for disse 
restriksjonene er at det i de de
partementale hjernevinningene 
er født en ide som går ut på at 
«den økende ferdsel på øyer og 
skjær i hekketiden, fuglenes mest 
sårbare tid», er blant de viktigste 
årsakene til at bestanden går til
bake. 

Måkene forstyrrer alt og alle. 
Motorbåten derimot forstyrrer 
ingen. Ta en tur på fjorden en 
stille sommer-søndag og hør selv. 
Men hør fremfor alt på hva «Fri
tidsbåtens» spalteredaktør har å 
si: De virkelige årsakene til at 
sjøfuglbestanden i Oslofjorden 
går tilbake, er måkene selv og 
villminken. 

Noen hevder at nyklekte fugle
unger omkommer etter kort tid 
om de blir liggende ubeskyttet i 
sola etter at foreldrene er skremt 
bort, og at mange fugler oppgir 
hekkingen om de stadig blir 
forstyrret. Den slags påstander 
kommer fra fagornitologer og det 
som værre er. Vi som ferdes på 
sjøen vet derimot at fuglene liker 
små visitter. Det er stusselig for 
dem å ligge der urørlige på egge
ne dag etter dag, og det er alltid 

et lyspunkt i den grå hverdagen 
når båtfolk dukker opp og slår 
seg ned med kaffe og propanap
parat mellom reirene. 

Mellom båtfolk og skikkelige 
sjøfugler hersker den beste 
forståelse, som det fremgår av 
det som er sagt ovenfor. Måker 
bør derimot bare forekomme 
små mengder. Når de får skrike 
fritt og forstyrre alt og alle, er det 
bare nok et eksempel på hvordan 
det går når man slipper naturen 
løs: Hvis vi ikke vil ta de nød
vendige skritt for å legge naturen 
til rette for motorbåter og andre 
gode ting, vil den bare bli til pla
ge. 

Selvfølgelig skal man lytte til 
sakkunnskap og ekspertise. Ta 
bare folk som konstruerer et Vol
vo Penta dieselaggregat til innen
bords montering, eller en 200 hk 
Mercury utenbordsmotor. Det er 
eksperter det står respekt av. 
Men la oss endelig en gang få 
slippe maset fra alle som kaller 
seg natureksperter. Vi ser hva vi 
ser med våre egne øyne når vi 
planer utover fjorden med Dra
co-cruiseren. Og med våre egne 
ører hører vi måkeskrikene som 
forstyrrer alt og alle. Hvor lenge 
skal vi finne oss i forstyrrelsene? 

- Anti Larus 

, i W Ol c; 
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Duene kurrer 
så runde og grå 
rundt om på 
tynne grener. 
Hundene knurrer, 
en katt går på skrå 
over de 
grønne plener. 

Under en lysende 
lysegrønn bjørk 
henger to blekrosa 
strømper til tørk. 
Bekkene frister 
med rislende vann. 
Gresset er gulgult 
av løvetann. 

AKVARELL OG 


Sommer 
Solveggen damper 
sin rødmalte duft, 
stranden har 
hvite stener. 
Svalene danser 
i sommermett luft, 
rosen på 
røde grener. 

. Over en skinnende, 
himmelblå hatt, 
farer en lysende 
stjerne j natt. 
Vindene nynner 
med susende ord: 
Sommersol, sommersol, 
lys over jord! 

TEKST AV SISSEL GJERSUM 
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Skal "forbundet bli et forbund? 

Vi vet at mennesket er en del av na
turen. Menneskets levekår er avhen
gig av naturgrunnlaget. Blant annet 
er vår økonomi betinget av økologi. 
Maktapparatet i vårt samfunn har 
nylig besluttet at naturgrunnlaget 
for en norsk folkegruppe skal for
ringes. Alta-elva skal reguleres. Na
turvernernes posisjon nå er derfor 
etter Alta og før Jotunheimen/ Bre
heimen. 

Hva tenker vi? Hva bør vi tenke? 
Hva bør vi gjøre? 

Naturvern er kamp mot utbytting 
og ødeleggelse av naturgrunnlaget. 
Ellers kjenner vi fra historien og vår 
egen tid til grov utbytting og under
trykking av mennesker og folke
grupper i form av slaveri og nedver
digende utsuging av lønnsarbeidere. 

Siden mennesket er en avhengig 
del av naturen, er det i prinsippet 
intet motsetningsforhold mellom 
kampen mot utbytting av mennes
ker og kampen mot utbytting av 
menneskenes naturgrunnlag. N atur
vern er derfor en grunnleggende 
kamp for rettferdighet. Det er «det 
gode» som skal virkeliggjøres. Vis

jonen er harmoni, samstemthet 
en fredlig grotid som kommer alt og 
alle til del. Intet mindre. 

Naturvernforbundet har talt den
ne rettferdige sak i flere tiår. Det 
har forbundet gjort i sterk tro på 
sannhetens iboende kraft til å slå 
igjennom og bli virkeliggjort bare 
den ble uttalt, omtalt og avdekket. I 
vår posisjon nå - mellom Alta og 
Jotunheimen/Breheimen - er det 
kanskje behov for å hente fram 
speilet, granske våre blå øyne, der
etter se på terrenget og foreta visse 
krysspeilinger. 

Vi ser - i retning Alta - at et 
stortingsflertall ikke skaffer seg mer 
innsikt enn det som er nødvendig 
for å kunne innta det standpunktet 
som det på forhånd hadde bestemt 
seg for. Til det har Høyesterett ut
talt: Rett nok! Vi ser at hverken lov
lige midler eller sivil ulydighet har 
endret sakens realitet: Alta-elva skal 
bygges ut. 

Vi ser i retning Breheimen som nå 
ligger i skyggen av planene om de 
største naturinngrep i norgeshisto
rien, og ser disse planer bli applau

dert over i virkeligheten av det sam
me stortingsflertall. Så hva gjør vi 
nå? 

Før vi antyder et svar bør vi rette 
våre blå øyne mot den frustrerte li
beralismens venstre grøft. Der kom
mer den ensomme, rene og ranke 
idealist med ryggsekken full av dy
namitt og går hodestups inn i et in
ferno av hjelmer, køller, gassmasker 
og slikt vi finner i bilder fra dagens 
Syd- og Mellomeuropa. - og et
terpå blir det vassdragsregulering. 

Deretter bør vi vende våre blå 
øyne mot den frustrerte liberalis
mens høyre grøft. Der finner vi det 
store kor av alle som skriver under 
på alle oppropene og som lar sin 
rene samvittighet tone ut i «Oss har 
gjort ka gjerast kunne!» - og et
terpå blir det vassdragsregulering. 

Men det fins annet å rette blikket 
mot enn grøfter. 

For eksempel: 
Mot utbytting av mennesker reis

te arbeiderbevegelsen seg. I løpet av 
en lang historisk utvikling organi
serte arbeiderbevegelsen seg på tre 
måter: 
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AV ARILD ÅDNEM 

l. 	I partier - for å kunne erobre 
statsmakten. 

2. 	l kooperasjoner - for å inn
skrenke virkefeltet for den priva
te kapital i varehandel og 
produksjonsliv. 

3. 	 I fagbevegelser - mot kapitalen 
for å bedre lønns- og arbeids
vilkår. 

I bl.a. Frankrike, Tyskland og 
Sverige har deler av miljøbevegel
sen dannet politiske partier. Natur
vernforbundet bør diskutere hvorle
des det skal forholde seg til en slik 
mulig utvikling også i Norge. Vi bør 
også kunne diskutere virksomhet i 
slekt med den kooperative. Det er 
allerede gjennomført kjøp av natur 
og rettigheter til utnyttelse Ufr. Os
lofjordens Friluftsråd). Kan det ten
kes at nordmenn gjennom en orga
nisasjon ville kunne kjøpe retten til 
de frie fall i et vassdrag for å inn
skrenke virkefeltet til NVE? Og en
delig : Har vi noe å lære av å se til 
fagbevegelsen? 

TEGNING AV MORTEN M. KRISTIANSEN 


Lønnsarbeiderne organiserte seg i 
fagforeninger og forbund som 
reaksjon mot den kapitalistiske pro
duksjonsmåtens utbytting av ar
beidskraften. Denne organiseringen 
har vist seg som en nyttig kampor
ganisasjon. Resultatene av kampen 
kjenner vi - det ble oppnådd for
handlingsrett og streikerett, og 
lønnsarbeidernes kår er vesentlig 
forbedret. 

Vår tids produksjonsmåte utbyt
ter og raserer vårt naturgrunnlag. 
Burde da noen ha rett til å forhand
le på vegne av naturgrunnlaget? l 
tilfelle «ja» - burde noen ha rett til 
å streike dersom forhandlingene 
ikke førte til innfrielse av krav? 

Med andre ord: skulle alle natur
vernere (uansett fag og yrke) som er 
knyttet til et felles norsk natur
grunnlag, kunne organisere seg i et 
forbund som krever rett til forhand
linger og streik? Står Naturvernfor
bundet, som slåss for naturverd og 
mot utbytting av naturen, i noen ve
sentlig annen situasjon enn fagfor
bundet som sloss for menneskeverd 
og mot økonomisk utbytting? 

Makt er evnen til å nå de målene 
en setter seg. Makt er å seire i inter
essekonflikter. Er vi fornøyd med 
de målene vi har nådd? Er vi til
fredse med våre seire? Naturvern
forbundet har aldri bekymret seg 
nevneverdig om temaet «makt». 
Forbundet har vært salig i sin tro på 
de utmerkede meningers egenvekt. 
Kanskje har dette trosforhold fått et 
grunnskudd nå. 

l vårt demokratiske Norge har 
fagbevegelsen tilkjempet seg rett til 
å bruke et maktmiddel - streik 
for å oppnå allmenne og rettferdige 
mål. Naturvernforbundet har også 
allmenne og rettferdige mål øverst 
på sitt program. Tiden er derfor 
kanskje inne til at Naturvernfor
bundet krever Midler til makt, mid
ler som tilsvarer de som arbeiderbe
vegelsen har krevd og fått, nemlig 
maktmidler mot rovdrift og men
neskers naturgrunnlag. 

Er tiden inne til at Naturvernfor
bundet blir et forbund med for
handlingsrett og streikerett? Hva 
mener Naturvernforbundet? Hva 
mener fagbevegelsen? tt 
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Avlsstasjon for 
neshorn? 
Viltbiologer fra Afrika 
og andre verdensdeler 
har i et møte i Zimbabwe 
foreslått at det snarest 
opprettes en avlssentral 
for hvitt neshorn. Dette 
betraktes som en nødløs
ning for å sikre arten 
som nå befinner seg i 
overhengende fare for å 
bli utryddet av krypskyt
tere som er ute etter nes
horn-horn. Man regner 
med at det av underarten 
nordlig hvitt neshorn nå 
bare fins snaue 700 vilt
levende dyr. De aller 
fleste av disse lever i Zai
re og Sudan. Når de to 
afrikanske neshorn arte
ne kalles henholdsvis 
hvitt og svart neshorn, 
har det ingenting med 
dyrenes farge å gjøre. 
Betegnelsen hvitt nes
horn skyldes en mis
forståelse av det neder
landske ordet for vid el
ler bred, som refererer til 
at denne arten har videre 
eller bredere snuteparti 

NATURVERN 

I ANDRE LAND 


enn det svarte neshornet. 

Hvitt neshorn er forøv

rig regnet for å være mer 

fredelig enn den andre 

afrikanske neshornarten. 


En fremtid for 

oteren? 

Den britiske organisasjo

nen «Otter Trust» arran

gerte i vinter en konfer

anse der vel femti eks

perter fra hele verden 

drøftet oterens skjebne. · 

Det ble slått fast at oter

bestanden i Europa har 

vist fortsatt tilbakegang 

siden sist det ble holdt 

en lignende konferanse, 

i 1979, og det var enighet 

om at øyeblikkelige ver~ 

netiltak er påkrevet. 

Særlig sterk har tilbake

gangen vært i områdene 

som sogner til Rhinen. 

Nødvendigheten av å 

verne oterens biotoper 

ble sterkt understreket. 

Et lyspunkt er at oterbe

standen tilsynelatende er 

stabil j Sør-Europa, spe

sielt i Hellas og Spania. 


Osonlaget 

forsvinner 

Nyere forskningsresulta

ter viser at osonlaget i at

mosfæren vil minke med 

5 - 10 prosent i vår leve

tid, fremholdt Mustafa 

Tolba, sjef for FNs mil

jøvernprogram, under et 

møte i Stockholm i vin

ter, der eksperter fra 20 

nasjoner deltok. Den 

svenske landbruksminis

teren understreket at 

nedbrytningen av oson

laget kan få alvorlige 

konsekvenser for den 

biologiske produksjo

nen, og at det derfor her 

er tale om en global mil

jøtrusel av dimensjoner. 


Jakttid på truet ulv 

I staten Minnesota, 

USA, er ulven fredet. 

Men det statlige forvalt

ningsorganet for vilt og 

fisk, som blant annet har 

til oppgave å oppretthol

de vern om truede arter, 

vil nå lette på restriksjo

nene når det gjelder ul

ven, og tillate felling av 
et visst antall dyr årlig. 
Disse planene har møtt 
sterk motstand i natur
vernkretser, og det hev
des, i følge «New Scien
tist», at det man egentlig 
tar sikte på er å innføre 
jakttid på en truet art. 
Jakt på en truet art må 
ikke finne sted så lenge 
bestanden ikke er så tall
rik at den belaster sitt 
eget livsgrunnlag, slik at 
en reduksjon er til artens 
beste, hevdes det. Hvis 
utvidet jakt på ulv i Min
nesota virkelig blir inn
ført, akter naturvernfolk 
å gå til rettssak mot sta
ten. 

Kvikksølv truer 
svenske innsjøer 
Kvikksølvsituasjonen i 
Sverige er langt mer al
vorlig enn man hittil har 
trodd, i følge det svenske 
N aturvårdsverkets pu
blikasjon «Miljøaktu
elt». I dag er omkring 
200 innsjøer svartelistet, 

I 

\ 

I 


Gjedda brukes som målestokk for kvikksølvforurensning. Når den inneholder mer enn l milligram kvikksølv pr. kilo fiske
kjøtt , kommer den på svarteliste og er ikke lenger brukbar mat. 
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men nye undersøkelser 
tyder på at flere tusen 
sjøer burde stått på den
ne listen. Når gjeddene 
inneholder mer enn I mg 
kvikksølv pr. kilo fiske
kjøtt, skal en innsjø set- . 
tes på svarteliste, det in
nebærer at fisk fra ved
kommende innsjø ikke 
må spises. 

Man mener at den 
økende forurensningen 
skyldes kvikksølv som 
fraktes luftveien fra både 
hjemlige og utenlandske 
kilder. De nye undersø
kelsene omfatter 59 
skogssjøer som ikke er 
påvirket av direkte ut-

Stær på trekk. På trekkfuglenes faste ruter fins det enkelte 
punkter som er av særlig stor betydning. Et slikt trekkfugl
pass er nå fredet i Pyreneene. Foto : Rolf Sørensen. 

slipp. Fem av disse had
de så høyt kvikksølvinn
hold at de nå er satt på 
svarteliste. Det er også 
påvist klar sammenheng 
mellom innsjøenes 
kvikksølvinnhold og den 
geografiske beliggenhe
ten. Forurensningen av
tar mot nord. 

Fri passasje for 
trekkfugler! 
Undersøkelser viser at 
Orgambidpasset i Pyre
neene er av aller største 
betydning for store 
mengder av trekkfugler, 
og det er nå lagt fram 

forslag om totalforbud 
mot jakt i området. Pas
set er et så viktig punkt 
på fuglenes trekkrute at 
ornitologer sammenlig
ner det med Gibraltar og 
Falsterbo i Skåne. Fred
ningsforslaget har fått 
bred støtte både i Frank
rike og Spania. 

Trær trues av salt 
Saltstrøing med sikte på 
å smelte is og snø på 
veiene kan føre til store 
skader på trær. I Tysk
land har man funnet ut 
at en tredjedel av de to 
millioner trær langs ga
ter i byene, vil være 
døde innen 1986 hvis 
saltstrøingen fortsetter 
som hittil. Hvert år dør 
20 000 trær som følge av 
saltingen. Disse trærne 
representerer en samlet 
verdi av 100 millioner 
DM. Naturvernorgani
sasjonene går inn for 
sterk reduksjon av sal
tingen og foreslår som 
erstatning at sand og 
grus stilles til ·gratis dis
posisjon for folk i byene. 

Nye nasjonalparker 
i Sverige 
Sverige, som fra før har 
16 nasjonalparker med 
et samlet areal på 61 000 
kvadratkilometer, har nå 
fått tre nye verne
områder med nasjonal
parkstatus. Store Mosse 
er et 75000 mål stort 
område med vann, myr 
og sumpmark i Sør-Sve
rige, mens Tiveden i 
Vest-Sverige er et bar
skogområde på ca. 
14000 mål. Den tredje 
nye nasjonalparken er 
Skuleskogen som ligger 
lenger nord i landet. 
Karakteristisk for dette 
24 000 mål store sko

gområdet er at det er 
møtested for sørlige og 
nordlige plantearter. 

Naturvern også i 
Italia 
I Italia ble det i fjor opp
rettet 11 nye naturreser
vater med et samlet areal 
på omkring 275 000 mål. 
Blant de nye reservatene 
er et våtmarksområde i 
Toscana som er et viktig 
overvintringsområde og 
rasteplass for trekkfug
ler. I Mont Maielle
reservatet i Abruzzene er 
det et artsrikt dyreliv, 
med blant annet konge
ørn og bjørn. 

Kongelig 
visepresident 
Den internasjonale na
turvernunionen (lUCN) 
har valgt prins Philip 
som ny visepresident. 
Han skal ha sete i «the 
Counsil», det vil si det 
IUCN-organet som har 
besluttende myndighet 
mellom generalforsam
lingene. 

Søppelforbrenning 
eller fugleliv? 
Omfattende planer om å 
fylle ut strendene ved ut
løpet av elva Mersey i 
England med sikte på å 
innvinne land til byg
ging av et kjempemes
sig søppelforbrennings
anlegg, truer nå et viktig 
viltreservat. Prosjektets 
gode hensikt er å innvin
ne energi fra avfall, men 
medaljens bakside er at 
et fugleområde av høy 
vitenskapelig verdi vil 
bli ødelagt. Området an
ses for å være det viktig
ste i Storbrittannia for 
blant annet krikkand og 
stjertand. 

77 



INGE LIEN 

Da gaupa 
tok elg 

ligget i løpet av natta. Gaupa har hoppet på den, 

Gaupa har teke elg! Store overskrifter i fylkes-avi som det nattdyret den er, og bitt seg fast i buken 
sene. Som sakkunnig på åstaden nytta avisene ein mellom bakbeina. De to dyrene har gått kast i kast 
bonde. Han finn spor i snøen og merkje på skrot nedover lia der elgen har kjempet en håpløs kamp 
ten etter tenner og klør som sikre teikn på gaupe. for å bli kvitt gaupa. Elgen har tydeligvis sett sin 
Ei av avisene kan dermed gje fylgjande detaljar redning i å nå ned til vannet like under der den ble 
om det som hende: funnet. Kreftene strakk ikke til. Den måtte gi seg 

«Elgkua har trolig blitt overrasket mens den har for det utrolig raske rovdyret». 

N este dag byrjar avisene likevel å lure 
på om det virkeleg var gaupe. Kan det 
ha vore ulv? Elgkua blir så sett i saman
heng med andre elgfall og at «fire karer 
fredag morgen bestemt mener at de så 
ulv» på Sørlandet. Spekulasjonane blir 
understøtta av ein universitets-student 
som ikkje kan utelukke noko som helst. 
Spørsmålet får nytt sensasjons-oppslag i 
avisen, og mellom linene kan vi liksom 
lese: Kva var det vi sa - har ikkje na
turvernet gått for langt i frednings
iveren sin? 

Spørsmålet om elgkua kan ha lidd ein 
mindre dramatisk daude er ikkje inter
essant stoff for avisene å taka opp. 

Kva som verkeleg hende: 
I mellomtida har Viltforskinga ved 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 
fått elgkua tilsendt. Resultatet frå Vilt
forskinga blir eit trist anti-klimaks for 
avisene: Elgkua har døydd av seg sjølv 
etter eit kraftig slag på ryggen og nedo
ver den eine sida, truleg etter eit fall i 
det bratte lendet der ho vart funnen, el
ler etter ein påkøyrsel. Dyret kan ha gått 
med skaden ei tid, og til slutt døydd av 
han. Viltforskinga seier det er heilt ute
lukka at elgkua har hatt veidedyr på seg 
medan ho var i live, men veidedyr har 
truleg vore og ete etter at ho var daud! 
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Sjå det vart ei heilt anna soge. Lat oss 
ta ei reprise frå ein ny og betre synsvin
kel, sett frå naturvernets synsstad : 

Ei elgku blir funnen daud. Hol i bu
ken. Innvollane er dregne utover. Store 
spor i snøen. Kan det vere gaupe? Det 
må vere gaupe. Gaupa har teke elg! Sen
sasjon i fylkes-avisene, som bombastisk 
slår fast at her har ei (eller /leire) gauper 
herja. «Ei gaupe beit og klorte ut inn
vollene på ei velvoksen elgku. Det må 
ha vært litt aven kamp for elgkua før 
den måtte bøte med livet», kan vi lese. 
Lause spekulasjonar blir nytta som blo
dige fakta, og på dette grunnlaget blir 
det utmana «sannferdige» skildringar, 
omlag som mellomalderens framstillin
gar av hekse-samlingane i Bloksberg! 
Det må ha vore reine djevle-dansen 
ikring utdregne tarm ar medan den li
dande elgkua kjempa i dødskamp. Fy 
for udyr! 

Bonden på åstaden blir nytta som ein 
rein fagmann i viltgransking og økologi, 
men han er mest oppteken av å fremje 
myter og negative holdningar til veide
dyra : «En gutt så for en tid tilbake ei 
gaupe med en hare i kjeften . Også det er 
et bevis (!) for at bestanden er på vei 
oppover ... . Aller helst skulle vi sittet 
vakt for å ta knekken på dette fryktelige 
rovdyret. Her hos oss er det ikke rådyr 
igjen . ... også sauen og elgkalvene blir 
tatt av rovdyret» . 

Veide dyr-hetsen 
Bonden ville helst ha sitti vakt ved ka
daveret «for å ta knekken på dette fryk
telige rovdyret». Da ville den leie san
ninga om sjølvdøya aldri ha kome fram, 
medan den utropte syndaren kanskje 
ville blitt skoten. Jegeren hadde fått bi
lete av seg på heidersplass, og kommun
anene hadde spytta nye tusenlappar i 
skotpremie-kassa. Dei lause spekulas
jonane og fantasi-fostera ville blitt fol
keleg kunnskap om veidedyra. og kor 
ofte hendar ikkje dette i veidedyr-het
sen? 

Kva skreiv så fylkes-avisene etter 
meldinga frå Viltforskinga ? Gaupa er 
uskyldig, skreiv den eine. Både gaupa og 
ulven blankt frifunnet, skreiv den andre. 
For eit natursyn avisene ber utover lan
det! 

Om det no hadde vore ein ulv eller til 
og med ei gaupe som hadde teke livet av 
elgkua og greid å skaffe seg eit måltid, 
så hadde det altså vore forbrytarar på 
ferde! Ja, for elles hadde dei vel ikkje 
hatt behov for å frifinnast? 

Mat er ein naturleg ting! 

Det uvanlege i denne saka er at sannin

ga vann over fåkunna og myteskapara

ne. Men kvar dag i dette landet gjer 

aviser eit nummer av at veidedyr skaffar 




'" • t. 'Mf?rl -~ 

seg mat. Dette skjer trass i det enkle fak
tum at sume dyr er meint å skulle leve 
av kjøt, og då må nokon drepe. Så en
kelt er det også i menneske-samfunnet. 
At ulven tek elg og at gaupa tek rådyr er 
ikkje rarare enn at mennesket tek sau i 
kulturlandskapet (slakteriet). 

Samstundes med oppslaga av veidar
måltida blir det gjerne gjeve framstillin
gar, forklaringar og slutningar som er 
grunna på tru, håp og tilfeldige obser
vasjonar som ikkje er kontrollerte av 
sakkunnige. Og samstundes med funnet 
av elgkua kunne ei lokalavis i same 
distriktet også melde at ein kar hadde 
funne eit rådyr-kadaver der berre bein 
og skinnfiller låg att. Det låg heilt nede i 
skogkanten berre hundre meter ovanfor 
busetnaden. Tre gauper hadde felt rådy
ret, hevdar han etter å ha sett spora. Det 
avteiknar seg eit bilete : Veidedyra har 
blitt frykteleg freidige, og det er kolos
salt kor dei har formeira seg! Avisene 
skriv som om det i naturen korkje er 
pardanning i mars eller årsvarige fami
lie-skipnader med gaupemor og barn. 
Og som om det ikkje er van leg at rådyra 
held til ved knopprike busker om vinte
ren. Slike busker er vanlege nettopp i 
skogkanten. Og dersom gaupa ikkje 
misser mora si det fyrste året, vil ho ha 
lært å søkje til slike stelle der rådyra er å 
finne. Noko anna ville vere dumt. 

Motarbeider naturvernet 
Norges Naturvernforbund vil verne 
mangfaldet og kvaliteten til naturen, og 
organisasjonen prøvar å vek kje 
forståing for den vørnad som også vei
dedyra har krav på. Mennesket har 
ikkje rett til å forvalte desse dyra utfrå 
ei fordømande eller uforstandig hold
ning, sjølv om naturens lover skulle av
vike frå gjeldande prinsipp i det moder
ne menneske-samfunnet. 

/' Det er eit simpelt drag ved menneske
samfunnet når det prøvar å skape eit 
usant bilete av ei dyregruppe og dermed 
gjere det ekstra vanskeleg for menneska 
å godtaka desse dyre. Veidedyra har 
som regel ein svært så effektiv måte å 
avlive byttedyra på. Eit raskt bit på rette 
staden, og så er det kanskje overstått. 
Men vil ikkje gaupa utrydde byttedyra 
sine der ho kjem? Den økologiske til
pasninga gjer dette vanskeleg å ten kje 
seg. Under bestemte vilkår, kanskje. 
Men til vanleg vil vel svolten drive burt 
gaupa lenge før det skjer. 

Gaupa vil helst dukke opp når rådyra 
er i framgang. Veidedyra regulerar talet 
på beitande dyr, som gjerne er utan 
sjølv-regulerande evner. Det er grunn til 
å framheve den funksjon som veidedyra 
har i dynamisk likevektige økosystem. 

Men for avisene, tolv år etter Natur
vernåret, gjeld det visst framleis å nøre 
opp under falsk veidedyr-spenning for å 
styrke lesehugen. Dermed skapar dei 
økologisk fåkunne og natur-fjerne hold
ningar i samfunnet. På grunnleggjande 
vis motarbeider dette naturvernets strev 
med å verne livet på Jorda. ~ 

8 

Aktiv eggrøver - 33 000 i bot 

Ved husundersøkelse hjemme hos den østerrikske eggsamleren 
Alfred Hovorka er det funnet en meget betydelig eggsamling. 
Eggene var omhyggelig katalogisert, nøyaktig artsbestemt og ut
styrt med alle funndata. Politiet kunne derfor fastslå at 383 av 
eggene, fordelt på 43 fuglearter, stammet fra Norge og Sval
bard. Husundersøkelsen kom i stand som ledd i etterforsknin
gen da Hovorka sto tiltalt for å ha røvet egg fra hegrereir ved 
Neusiedlersee i Østerrike. For dette forhold ble han idømt en 
bot på 90 000 shilling, det vil si omkring 33 000 norske kroner. 

Blant godbitene Hovorka har samlet i Norge/Svalbard er 
f.eks. egg av lappfiskand og kortnebbgås. Den østerrikske egg
røveren har også vært i søkelyset i Norge tidligere. Sammen 
med tre kolleger ble han i 1974 tatt a v politiet i Finnmark, som 
beslagla eggsamlerutstyret og 350 egg. Hver av eggsamlerne ble 
den gang ilagt en bot på 500 kroner. 

Via den norske ambassaden i Wien er norske myndigheter 
anmodet om å kreve den norske delen av Hovorkas eggsamiing 
utlevert. Dette vil nå bli gjort. 

Over: 14 havhestunger kom aldri på vingene. takket være den østerrikske eggrø
veren Hovorka . Foto: Sigurd Halvorsen. Under: Blant Hovorkas trojeer var 
også egg av storlom. Foto: Fred Friberg. 
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MANGELFULLT OLJEVERN 
FOR 
FUGLER? 

En artikkel i «NORSK NATUR» 
nr. 4 - 1981 av Svein Myrberget 
(SM) om: «Oljevernberedskapen og 
sjøfuglene» gir meg en kjærkom
men anledning til kommentarer og 
spørsmål. 

Jeg er enig med SM i at oljesøl 
utgjør en økende trussel for sjøfug
lene våre. Men jeg er uenig når han 
antyder at de ca. 100 000 alkefugle
ne, som ble oljedrept i Skagerak 
vinteren 1980/ 81, ikke «får påvis
bare negative følger for hekkebe
standene, ...». 

Jeg er også enig med ham i at 01
jeoppløsende kjemikalier bør kunne 
brukes i Norge, hvis f.eks . titusener 
av fuglefjell-fugler eller noen tusen 
mytende grågjess trues av oljesøl. 

Her stiller jeg et spørsmål: Har 
SM's etat - Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk (DVF) - klargjort! 
prøvet slike kjemikalier? Eller er 
beredskapen i denne sektor like 
dårlig som når det gjelder oppsam
ling av oljesøl på sjøen? 

Det har vært antydet at DVF som 
regel er litt handlingslammet hver 
gang tusenvis av oljeskadete fugler 
kryper på land langs kysten vår. En 
unntagelse fra regelen er at DVF 
stadig bevilger store pengesummer 

til sitt eneste «behandlingstilbud» 
for oljeskadete fugler: avliving ved 
skyting! Om dette skriver SM: «Av
livingen koster samfunnet penger, 
kanskje 50 - 100 kroner for hver av
livet fugl. . .. » 

Fristelse for jaktglade 
I Norge ble det i januar 1981 an
tagelig avlivet ca. 5000 sjøfugl, i 
Sverige bortimot 30 000. Om denne 
skytingen et sitat fra «Arbeiderbla
det» 6.1.1981: «Fristelsen ble for 
stor for jaktglade i Sverige. Mandag 
kom det for dagen at ikke bare 01
jeskadete fugl har stått i fokus for 
enkeltpersoner og frivillige deltage
re i jakten på ofre fra oljekatastro
fen. Mange har benyttet sjansen til å 
jakte på alt vilt i de svenske kyst
områdene. I Sverige er det derfor 
besluttet at bare politiet og jakt
nemndene heretter skal delta i jak
ten på oljeskadete sjøfugler. - Det 
kan hende at noen har fått lyst til å 
skyte og jakte på annet også i Nor
ge». Det var nok også noen av de i 
Norge skutte «oljeskadete» alkefug
ler som ikke hadde livstruende olje
mengder i fjærdrakten! Slike fugler 
så jeg blant de ca. 1500 som var inn

samlet og ble undersøkt på Zoolo
gisk museum i Oslo. 

Hvorfor skytes fuglene? 
Avlivingen skjer av humanitære 
grunner. De fleste oljeskadete fugler 
vil om vinteren fryse ihjel. Denne 
dødsmåte er av nesten ihjelfrossete 
mennesker karakterisert som ikke 
særlig smertefull. Det er derfor 
grunn til å spørre : Bør de ganske 
store pengesummer som nå bevilges 
til skyting av oljeskadete fugler hel
ler brukes til andre og bedre 
formål? 

Kan man redde oljeskadd sjø
fugl? SM stilte spørsmålet og be
svarte det med: «Det er lite en kan 
eller bør gjøre for å redde sjøfugl 
som er tilgriset, - det er ihvertfall 
neppe noe offentlig ansvar å bygge 
renseanlegg.» Dette svaret bygger 
han blant annet på foreldete opp
lysninger om vasking, - hvor 8 
personer daglig kan vaske ca. 30 fu
gler. Vasketeknikken er forbedret, 
og jeg siterer fra Folkestad (1980, i 
«Beskyttelse av sjøfugl») som skri
ver at med: «godt trenet mannskap, 
greier 4 mann å vaske 24 fugl pr. 
dag ...». 

AV Hl. MUNTHE-KAAS LUND 
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skandinaviske vinterbestanden sam
let i en eller noen få flokker i dans
ke farvann. Der er de meget utsatt 
for oljesøl. Vi har idag ingen organi
sert behandlingsmulighet for oljeska
detefugler i Norden. Jeg mener dette 
er uholdbart, og foreslår at oljelan
det Norge bør bygge forskningssta
sjon for bedre behandling av oljes
kadete fugler. Da vil vi i fremtiden 
kunne redde noen tusen individer 
av truete arter / Iokalbestander. 

~ 

~ 

Hele bergandbestanden 
Merkelig nok skrev SM også: «Når 
det gjelder enkelte truete bestander, 
kunne man tenke seg å ta i bruk 
rensing av sjøfugl i spesielle situas
joner.» Et spørsmål: Vil SM i denne 
«spesielle situasjonen» (f.eks. hvis 
2000 mytende grågjess blir oljetil
sølt) sende fuglene til England for 
behandling. 

SM omtalte et ekspertmøte om 
sjøfugl for Nord-Europa i Oslo 
mars 1981. Jeg deltok der, som re
presentant' for Det Internasjonale 
Naturvernforbund. Mitt hovedinn
legg på møtet var følgende: 

I mytetiden eller om vinteren kan 
meget store mengder av enkelte 
dykkandarter iblant samles på me
get små områder. Et eksempel er 
bergand. Iblant er nesten hele den 
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Det er gledelig å se at stadig flere 
støtter planen om å øke vår ol
jevernberedskap ved å opprette en 
slik stasjon. 

På et ornitologmøte i Finland ok
tober 1980 om vern av trekkfugl i 
østersjøen, var 9 land representert. 
Man vedtok blant annet en opp
fordring til kyst-statene om å bedre 
behandlingsmetodene for oljekade
te fugler. 

Forskningsstasjon? 
Norges Dyrebeskyttelsesforbund 
sendte 30.4.1981 et brev til mil
jøvernminister Rolf Hansen, med 5 
resolusjoner fra forbundets lands
møte 26.4.1981. Her siteres fra nr. 2: 
«Det må opprettes en forsknings
stasjon for oljeskadet fugl, gjerne i 
samarbeid med andre nordiske 
land.» 

I «Vestfold-Ornitologen» 1981 er 
gjengitt et brev til miljøvernministe
ren om samme sak, fra Norsk Orni
tologisk Forenings avdeling i Vest
fold og Telemark, og veterinær Liv 
Sandbu, Sandefjord. Et sitat fra 
brevet: «Vi mener at det snarest bør 
etableres et vaske- og rehabilite
ringssenter i Norge. Vi foreslår at et 
slikt legges til Jæren. Rogaland har 

tradisjon i norsk ornitologi, og olje
virksomheten i Nordsjøen er nær. 
Lange sandstrender er gunstig ved 
innsamling av fugl. 

Midler fra oljeselskapene? 
Midler til opprettelse og drift bør 
kunne hentes fra oljeselskapene, di
verse organisasjoner og offentlig 
hold. Dette er ikke privatpersoners 
ansvar. Ifølge C. Swensen gir neder
landske myndigheter noe økono
misk støtte til tilsvarende sentre.» 

Norges Naturvernforbund vedtok 
juni 1979 å oppfordre myndighete
ne om å opprette en «forsknings
sentral for arbeidet med oljeskadet 
sjøfugl». 

Prorektor, professor dr. Odd 
Skjerven ved Norges Veterinær
høgskole uttalte på et møte der 
25.11.1976, at høgskolen var interes
sert i å delta i forskningsarbeid ved
rørende oljeskadete dyr. 

Med milliardinntekter innen olje
sektoren bør Norge gjøre en aktiv 
innsats for å redde truete arter/ be
stander av sjøfugl, ved blant annet å 
utforske bedre behandlingsmetoder 
for oljetilsølte fugler. ** 

Alkefuglene, som lunde (motstående side) og alke (over) er sterkt utsatt for oljesøl. Foto: Sigurd Halvorsen . 
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Boligområdet Love Canal måtte avsperres fordi giftig av
falliekket ut og tmet beboernes helse. 

Kjemisk industriavfall er i mange år blitt 
gravd ned i jorda eller sluppet ut i elver i 
USA. Disse kjemikaliene er nå i ferd med å 
forgifte amerikanerne. 

Kjemisk industriavfall 
truer millioner 

AV OLAV DALGARD, VILLY INNDAL OG 
GEIR THRANA 

Energi og miljøkurset ved Den Reisende 
Folkhøgskole har vært på en studiereise i 
USA, og studert denne forurensingskatastro
fen, og tre av elevene har laget denne rappor

«Drikkevannet til 5 millioner men
nesker rundt Ontariosjøen er iferd 
med å bli ødelagt. Industrien nær 
sjøen og her i Niagara Falls har i 
flere år sluppet sitt avfall i elver 
som renner ut i sjøen, eller direkte i 
innsjøen.» Dette sier Donald Hen
ry, lederen for Operation Clean 
(aksjon opprenskning) i Niagara 
Falls. Han er meget bekymret for 
hva framtida vil bringe. 

«Undersøkelser som er gjort av 
helsemyndighetene har vist at men
neskene her i byen har sykdommer 
som er forårsaket av gasser fra lag
ringsplassene for kjemisk avfall og 
forurenset drikkevann,» forteller 
han, og understreker at Niagara 
Falls har det høyeste antall kreft-til
feller i hele USA. 

«Av andre sykdommer kan jeg 
nevne at kvinnene her i distriktet 
har hatt uvanlig mange spontan
aborter. Barn er blitt født med mis
dannelser som for eksempel tre 
ører, dobbelt sett av tenner, defor
merte kroppsdeler o.s.v. En forsker 
her på stedet, Beverly Paigen, har i 
flere undersøkelser pekt på årsaken 
til disse sykdommene. Hun mener 
det er en klar sammenheng mellom 
årsak og måten industrien kvitter 
seg med sitt avfall på. Folk kommer 
lettere og oftere i kontakt med kje
mikalier og resultatet er at de blir 
syke. Mange . mennesker som bor 
nær Niagaraelva og de kjemiske av
fallsplassene plages av hudutslett, 
svimmelhet og nedsatt smak og luk
tesans,» sier Donald Henry. «Når 
vi prøver å få myndighetene og in
dustrien til å ta ansvaret for at av

ten. 
fallsproduktene skal behandles på 
en forsvarlig måte, sier de at kjemi
kaliene ikke er farlige. Jeg vet ikke 
hvor mange bevis vi må legge på 
bordet før det blir gjort noe,» av
slutter Donald Henry. 

Bedriftene i Niagara Falls kvitter 
seg med sine avfallsprodukter på 
forskjellige måter. Noe blir lagret 
på såkalte avfallsdumper, d. v.s. at 
avfallet oppbevares i tønner som . 
blir gravd ned i bakken. Den letteste 
måten å kvitte seg med avfallet på, 
er å pumpe det ut i avløpsvann, klo
akksystem eller direkte ut i elver. 
Det finnes ca. 215 avfallsdumper i 
Niagara Falls, og de fleste av dem 
lekker slik at kjemikaliene når Nia
garaelva. Elva renner ut i Ontario
sjøen og på den måten trues både li
vet i innsjøen og drikkevannet. 

Helsemyndighetene har foretatt 
undersøkelser i Ontariosjøen. Re
sultatet var at det ble satt begrens
ninger på å spise fisk fra innsjøen, 
på grunn av det høye innhold av 
kvikksølv og forskjellige klorforbin
delser. En voksen person bør ikke 
spise mer enn et halvt kilo fisk pr. 
mnd. Gravide kvinner og barn bør 
ikke spise fisk fra Ontariosjøen i det 
hele tatt. 

Det var skremmende for oss å 
høre hvordan menneskene i Niaga
ra Falls hadde det. Folks helse ble 
satt på spill til fordel for den øko
nomiske vinning ved å ikke behand
le avfallet på en skikkelig måte. 
Myndighetene fulgte heller ikke 
opp forsøkene på å få stoppet den
ne utviklinga. 

Det har vist seg etterhvert at pro

blemet med industriavfall eksisterer 
over hele USA. Det er til nå regi
strert 50 000 farlige avfallsplasser. 
Dette er iferd med å bli et av de al
vorligste helseproblemer i USA. 

Det er all grunn til å stille 
spørsmål om hvordan kjemisk av
fall blir behandlet i Norge. Dr. Be
verly Pai gen sier : «Problemene med 
industriavfall er ikke bare begrenset 
til USA. Ethvert land som har kje
misk industri har også kjemisk av
fall de må bli kvitt. Nå blir dette 
gjort på billigste måte, ved å dumpe 
det i bakken.» 

Vi bør være oppmerksomme på 
farene ved industriavfall, så det som 
har skjedd med amerikanerne og 
deres omgivelser ikke får skje her i 
Norge. ~ 

Drikkevann for 5 millioner men
nesker er i ferd med å bli ødelagt, 
sier Lederen for Operation Clean, 
Donald Henry. 
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Ærfugl 
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En fargerik hann, hvit, svart, grønn. 

En spraglet hunn, grå, brun. 

Et ærfugl-par over skjærgården, 

på vei - inn i oljealder. 

Lurende, på overflaten, 

etterlatenskaper, 

etter forlengst utdødde dinosaurier. 

En liten flekk, seig og klebrig. 

Farvesprakende : svart, grønn, blå, rød. 

Oljens spill i fjærdrakt. Farvesprakende, kald død. 


TEKST OG FOTO: JARLE MÆHLUM 

BRUK NATURVERNFOR
BUNDETS POPULÆRE 
POSTKORT MED FUGLE
MOTIVER I SOMMER! 
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PYNT DEG 
eller andre med for
bundets vakre em
blem. Her i stoff 
(grønt på grønn 

;,' bunn). ~ 
Kr.: 10,- pr. eks. 

SISTE: Høysterettsdommen i Alta-saken 
foreligger nå i bokform - utgitt av Universitetsforlaget og Norges Naturvernforbund. 221 sider. Pris kr. 87, -. 
Kjøp den i forbundets sekretariat - eller bruk bestitlingskupongen på side 94. 
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Et nordis 

Kraftproduksjonen 
Hele tolv (1rlige t ..r"wnffl 

flommer overskuddSllannel 
ne,' kraft som lett kan overføres 

Nord-Sverige er rikt. Skogen breier seg mile står folk i Nord-Sverige nå med ryggen mot 
vidt og Norrlands fjell har lagt grunnen for. veggen. Næringsstrukturen brytes ned, tunge 
begrepet svensk stål. Og ikke minst, Norrland industrigreiner er i akutt krise og manglende 
er et gigantisk vannkraftverk som årlig gir mer satsing på ny virksomhet gjør trusselen om av
enn 50 av de om lag 60 terawattimene vann folking nær og skremmende. Paradokset er at 
kraft som blir produsert i Sverige. de som sitter på rikdommen ikke blir i stand 

Til tross for et naturgitt overflødighetshorn til å livnære seg. 

Kraftutbyggingsepoken 
ugjenkallelig forbi 
Det er en meget hard kraftutbyg
ging som har ført til at Nord-Sveri
ge gir hele 5/ 6 av Sveriges vann
kraft. Dette er noe ikke minst same
ne har fått føle. Nå gjenstår kun et 
par større elver det er mulig å bygge 
ut - Kalix og Piteå. Dermed er den 
store kraftutbyggingsepoken ugjen
kallelig forbi . 

Norrbotten Hin er ubetinget det 
betydeligste kraftfylket. Lule elv 
står i en særstilling med hele 13 årli
ge terawatt-timer kraft. Dette er 
enormt, noe en får et bilde av når vi 
vet at den samlete norske kraftpro
duksjonen er noe over 80 terawatti
mer. 

Her var mer enn 1000 mennesker 
i arbeid med kraftanlegg i 1975, 
mens en venter nedgang til 55 i 
1985. 
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Overskuddet bidrar til 
atomkraft 
Sveriges parallell til NVE er det 
statlige Vattenfall. De står for om
kring 2/3 av landets kraftforsyning. 
Nettoverdien av Vattenfalls kraft
produksjon i Norrbotten var hele 
1.2 milliarder sV.kr. i 1979, avdekker 
forskeren Kjell Ostrom. 

Dermed skulle en tro at Norrbot
ten var godt forspent med inntekter 
fra kraftproduksjon, særlig ettersom 
hele 70 % av denne produksjonen 
eksporteres til Sør-Sverige. Inntek
tene går imidlertid rett inn i Vatten
falls kasse, uten øremerking for 
Norrbotten. Slik bidrar utkanten til 
å finansiere Vattenfalls energipro
grammer, ikke minst de som har 
med atomkraft å gjøre. Med innfø
ringen av atomkraft fikk også Norr
bottens vannkraft en ny og mindre 
gunstig stilling. Nå blir kraftmagasi

nene i nord brukt som effekteregu
latorer. Det betyr at atomkraftver
kene går for fullt hele tiden, mens 
vannkraftmagasinene blir koplet 
inn ved driftsavbrudd og når det 
trengs mer kraft enn atomkraftver
kene kan gi. 

Sverige har kraftoverskudd 
Vann- og atom.kraftutbyggingen ble 
grunnlagt på forbruks prognoser av 
kjent varemerke, illustrasjoner av 
en freudiansk forventning til veks
ten. Den har falt. I dag snakkes det 
helst om hvor stor reduksjon i kraft
forbruket en får i Sverige. Landet 
har ganske utvetydig et betydelig og 
langsiktig kraftoverskudd. En kon
sekvens av dette er at vannet flom

. mer over kanten på magasinene i 
Norrbotten. Det fins ikke noe øko
logisk poeng i en slik såkalt spill
tapping. Vi har et uttrykk for re-
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surssløsingen i utbyggingshysteriet 
som faktisk kan fotograferes. Nå 
ligger spilltappingen i Norrbotten 
på om lag 10% av vanntilsiget. 

Muligheter for felles framtid 
Tar vi fram et kart over nordkalot
ten, vil vi se kontrasten mellom 
Nord-Sveriges spisse fjell og det 

" , .l. .... " 

myke landskapet i Finnmark. Større 
innsikt skulle ikke trenges for å slå 
fast at mens svenskesiden gir gode 
forutsetninger for vannkraft, så er 
Finnmark helt uegnet. Henter vi 
også et kart over kraftlinjenettet, så 
vil vi finne at linjene er lagt langset
ter grensen, både i Norge og Sveri
ge. Dette er meget lange ledninger, 
noe som betyr store krafttap. Over
slag viser at en bare i nordregionene 
ville redusere det direkte krafttapet 
med en hel terawattime hvis en i ste
det leverte kraften fra nærmeste 
produsent. Dette er atskillig mer 
enn hele Altautbyggingen. Fra 

\ svensk side er det ingen tekniske 
hindringer for å levere betydelig 
kraftmengder til Nord-Norge. Et 

~ topp moderne linjenett med god ka
pasitet står til rådighet, med en 
splitter ny overføringsledning til 
norsk side i Ofoten-området. Denne 
overføringsledningen er så lite 
brukt at den i dag er ulønnsom og 
går med tap. De tekniske begrens
ningene ligger på norsk side med et 
elendig linjenett nordover. 

Slik duker alle rasjonelle argu
menter bordet for å utvikle et nord
isk kraftsamarbeid på Nord-Kalot
ten. 

Stor nord-svensk interesse 
l Nord-Sverige finner vi en aktiv, 
bred og betydelig interesse for å ut
vikle et kraftsamarbeid med Norge. 
Interessen spenner fra Norrbotten 
LO-distrikt, som har egne vedtak 
for en slik utvikling, over politiske 
partier, forskere og organisasjoner 
til kraftverkdirektører. Den regiona
le kraftforsyningen har også stad
festet at det ikke vil være problemer 
knyttet til å levere Norge flere tera
wattimer kraft pr. år som jevne 
leveranser. 

Er vi interessert? 
Interessen fra norske myndigheters 
side synes imidlertid å være temme
lig laber. Det blir dyrt å kjøpe kraft 
fra Sverige, er standardargumentet. 
Dagens avtaleverk gir utvilsomt en 
relativt høy pris. Etter den nye 
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kraftavtalen med sikte på kraftga
rantier mellom Norge og Sverige vil 
den koste 21 1981-øre/ K Wh levert 
«sentralt sted i det norske hovednet
tet.» De sentrale stedene er utpekt 
til å være områder i Sør-Norge. En 
havner dermed opp i meget store 
overføringskostnader. Levert nord
på vil det sannsynligvis også være 
billigere å ta ut kraft fra Sverige enn 
å bygge ut her til lands med det gjel
dende avtalesystemet. Dermed kan 
vi umiddelbart fremme svensk kraft 
som alternativ til utbygging nord i 
Norge. 

Vårt hovedpoeng bør imidlertid 
bli at avtaleverket må justeres i for
hold til de faktiske produksjons- og 
overføringskostnadene av kraft. 
Den relativt høye prisen etter da
gens avtaler skyldes ikke minst at vi 
må betale 48 millioner svenske kro
ner i året for å ha et kraftverk ståen
de som garanti, nå enten vi bruker 
kraft eller ikke. De avtaler vi bør 
sikte på må diskuteres ut fra mulig

hetene til å overføre jevne forsynin
ger. Dermed skulle alle solemerker 
tyde på at dette blir langt billigere 
for norske strømforbrukere enn å 
tilføre ny nord-norsk kraft. 

Det skulle være innlysende at dis
se mulighetene innebærer helt sen
trale politiske poenger. Ved å gå inn 
for kraftoverføring fra Nord-Sveri
ge vil vi bl.a. oppnå: 
- En sikker forsyning og trolig bil
ligere strømregninger for norske 
forbrukere enn ny nord-norsk ut
bygging. Å få et håndfast grep på 
utviklingen av et meget omtalt men 
lite realisert nordisk samarbeid til 
fordel for utkant-Sverige. 
- En ny giv til å forklare folk her 
hjemme hvor galt det er å bruke fler 
naturarealer til kraftproduksjon 
nordpå. 

Disse mulighetene burde gjøre 
det unødvendig å tenke på utbyg
ging av Saltfjellet og andre større 
vannkraftprosjekter. Det er på alle 
måter ulønnsomt. ~ 

Sagt om Norrbottenkraft til 
Nord-Norge 
- På de lange ledningene til Sør-Sverige har vi store tap. Bare av den 
grunn ville det være en stor fordel å selge kraften til Nord-Norge. 

Kjell Ostrom, planeringsdirektør i Luleå og koordinator for regio
nal forskning ved høyskolen i Luleå. 

- Er det slik at Nord-Norge trenger kraften, vil vi gjøre alt på vår 
side for å omsette kraften dit. 

Manny Lindquist, leder for Norbotten LO-distrikt. 
- Det er ingen problem for oss å levere 2 TWh årlig til Nord-Norge. 
Uno Kihlslrom, dirktør Norrbotten kraftverk. 
- Det er vannvittig å føre kraften herfra sørover hvis en trenger 

kraften i Nord-Norge. I Nordkalottsamarbeidet ligger det nettopp at 
vi vil utvikle kommunikasjon på tvers av grensene. 

Sievert Nordvall, sekretariatsmedlem Nordkalottkomiteen. 

Hindringene for samkjøring av kraft må fjernes . Foto: Ole Røe. 
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Alta og avisene 
Bård Michaelsen har i Norsk 
Natur nr. 1/82 en artikkel om Al
tasaken og avisene i Finnmark. 

I denne artikkelen blir Sågat 
fremstilt som et organ for ar
beiderpartiet, på tross av at avisa 
vitterlig er et frittstående og uav
hengig talerør for den samiske 
befolkning. Jeg vet ikke hvor 
holdbare Michaelsens øvrige 
opplysninger er, men dersom de 
er like «riktige» som Sågat's 
påståtte partitilhørighet, synes 
det ikke å ha krav på særlig til
tro. Forøvrig er jeg helt enig med 
Michaelsen i at vår kollega Såmi 
Aigi må sikres tilstrekkelige stats
midler for å overleve, men dette 
må også gjelde for Sågat. 

En monopolisert, ensrettet me
diasituasjon er like lite ønskelig 
for den samiske som for den 
norske befolkning. 

Sagat - Samisk avis A .S. 

Ja, - jeg har en mening 
om Norsk Natur 
NORSK NATUR er på mange 
måter et bra' blad - kanskje kan 
særlig fotografier og trykk/ pa
pir-kvalitet fremheves positivt. 

I vennekretsen og ellers har jeg 
vært med på å diskutere bladet, 
og da kommer en lett inn på en 
sammenlikning Rygjavern/ 
Norsk Natur. (Rygjavern er med
lemsbladet for Rogaland Natur
vern). Samtlige jeg har snakket 
med holder en knapp på Rygja
vern! 

Dette forteller selvsagt sitt om 
hvilket arbeid redaksjonen for 
Rygjavern nedlegger med utgi
velsen. Men redaksjonsutvalget 
for NORSK NATUR bør tenke 
nærmere over dette faktum. 

Hva er det som gjør at Rygja
vern «går mer hjem»? Hva er det 
som gjør at det enkelte medlem 
føler en fjernhet til Norsk Natur? 

Dette har med IDENTIFI
KASJON å gjøre! 

I lederen for Norsk Natur nr. 1 
-82, hvor vi oppfordres til å sen
de inn bidrag, heter det bl.a. : 

•

MIN 


MENiNG 

«(jo kortere jo bedre, og jo større 
sjanser for å få meningene på 
trykk)>>. I dette ligger en irrite
rende og ødeleggende nedvurde
ring av den ressurs medlemmene 
representerer - og dette avslører 
en holdning som skaper avstand. 
DETTE ER FARLIG FOR VAR 
ORGANISASJON! 

La meg, som medlem i NNV, 
få lov til å komme med et råd til 
redaksjonsutvalget: 

Prioriter medlemmene og de
res ytringer på en måte som gjør 
at vi TØR å skrive. Få med stoff 
fra krets- og lokalavdelingene, 
slik at en kan kjenne seg igjen. 
Få fram at en ikke trenger å være 
fagutdannet for å være natur
verninteressert! En vil likevel ha 
tilstrekkelig plass til faglige artik
ler, bokomtaler etc. - som også 
hører naturlig med, og som da vil 
være med på å balansere bladet 
og lage en bedre helhet. 

Håper det finnes plass til den
ne ærlige, velmente meningsyt
ring, som p.g.a. plassmangel
frykt ikke ble enda mer utfyllen
de. 

Per Reiersen 

Kjære Norsk Natur! 
Jeg sender noen ord for å takke 
for tidsskriftet i ny skikkelse og 
for å uttrykke min tilfredshet 
med det. Jeg tror ikke dere behø
ver frykte for at det nye, standar
diserte formatet skal skremme 
mange. Hvordan det vil bli med 
reaksjonen på annonsene er ikke 
godt å si, men som gammel rev i 
pressebransjen tør jeg gi det råd 
at dere ikke er alt for redd for å 
avvise annonser som kan irritere 
følsomme lesere som mener det 
alvorlig med sin interesse for 
vern av naturen. Jeg synes spore
ne skremmer fra idrettens hold
ning til kommersialisering i ut
styrsbransjen og reklame på fot
ballbaner. Fordi om dere må ta 
økonomiske hensyn ved trykk og 
annen finansiering må dere ikke 
gjøre dere totalt avhengige av 
forretninger som har andre mål 
enn naturvernet står for. Rossig
nol og Fischers korrumpering av 
norsk skiidrett og eJ?gelsk fot

; . 

balls tapte ære bør fortelle litt om 
hva hensynsløs forretningsmoral 
kan føre til hvis man er redd for 
å stå på vakt. 

Unnskyld disse ellers velmente 
advarsler. Bladet er godt og tåler 
å ha prinsipper. 

Så min eneste innvending: 
Glimrende naturbiIder fortjener 
en identifikasjon i billedteksten! 
Fred Fribergs strålende forside 
avbildet hva? Personlig kan jeg 
tenke meg at det er et solfylt parti 
av Norefjell sett fra Pål Gunnar 
Mikkelsplass' hjembygd Brom
ma i Hallingdal (slik jeg i erind
ringen mener å ha sett det), men 
min mistanke om jeg kan huske 
feil kan koste meg nattesøvnen. 
Ikke gjør slikt mot trofaste natur~ 
venner. 

Noen av bildene er stedfestet, 
men andre er det ikke! Det er 
ikke nok for en gammel natur
venn å få vite at «dette er en av 
Finlands 1000 sjøer». Hvilken ?! 

Med hilsen fra en som forgje
ves forsøkte å verne Dyraheio 
mot Ulla-Førre Kraft og som 
håper at Gaular og Gauldalen 
ikke skal lide Altas og Orklas 
skjebne. 

Stå på! 
Per Thomsen 

På denne siden er du 

VELKOMMEN 

med korte 


meningsytringer 


om naturvern! 


Vi venter 


på ditt brev 


pa 
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NORSK GLASS ULL (U BRENNBAR M IN ERALULL) PRODUSER ES I AS KIM OG STJ ØRDAL 
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I O Håndbok - etterisolering 
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Navn: 

Adresse : 

Poststed: 
Vennligst skriv innenfor rammen 



LITTERATUR 

OM NATUR 


Med og uten 
blomster 

I dag synger fuglene, og 
hvis man ser nøyere etter 
vil man oppdage at det 
blomstrer i skogbunn og 
i myrkanter. Det betyr at 
man har mye å lære ak
kurat nå, hvis man har 
Cappelens Flora i sek
ken. Den utmerker seg 
ved uvanlig klare farge
tegninger i fint trykk, 
grei bestemmelsesnøkkel 
hovedsakelig basert på 
blomstenes farge og en 
økologisk inndeling som 
letter bruken for oss 

amatører. Floraen om
fatter hele Nord-Europa. 

Men ikke alle planter 
blomstrer, og med «Flo
raen i farger 2» åpner 
Aschehough døra til en 
verden som er mindre 
kjent for folk flest. Her 
presenteres alger, lav, 
moser, bregner, sneller 
og kråkeforplanter, i 
tekst og fine fargetegnin
ger. Også i denne boka 
er plantene plassert etter 
voksested. 

(Schau er / Caspari: 
Capelens Flora. Norsk 
utg. Birger Grenager. 460 
sider. Cappelen. 

MILJ0MATERIELL 

fra Østlandske Naturvernforening 

· . . eks. «No rsk Natur - vår a rv» 
· ..eks. «Fra blomsterfredning til 
økopolitikk» 
· ..eks. « Fokstumyren » 
· ..eks. «øra na turreserva t» 
· ..eks. «østensjøvannet » (1965) 
· . . eks. «østensjøvannet » (1979) 
· ..eks. «Arbeidshefte for skoleelever 
om østensjøvannet» 
· ..eks, «Gutulia » 
· ..eks. «Ormtjernkampen villm ark » 
· ..eks. « Ronad ane Nasjonalpark» 
· ..eks. Fargeplakat «Oslom arka», 
65 x 90 cm 
· ..eks. « Det lille miljøvernbiblioteket» 
(a lle heftene ovenfor) 
Ved postoppkrav: Fast gebyr kr. 7.
+ porto 

å kr. 5,

å kr 15,
å kr 5,
å kr 20, 
å kr 10, 
å kr 15,

å kr 10,
å kr 7,
å kr 5,
å kr 7,

å kr 25,

å kr 75,-

Ved oppkrav kommer gebyr kr. 7,- og porto i tillegg. Ved 
forskuddsbetaling se ndes varene portofriIl. Gjør det derfor 
enkelt og billig, beta l på fo rskudd ved nærmeste postkontor, 
og se nd pengene til: 

Postgirokonto nr. 534231 - Østlandske Nat urvernfo rening, 
Postboks 8268 Ha mmersborg, Oslo l 

(Arne Pedersen/ Jørgen 
Vasshaug: Floraen i far
ger 2. 320 sider. Asche
hough). 

Fint fra 
Finnskogen 
I begynnelsen av 1600
årene kom de første fins
ke innvandrerne til sko
gene øst for Kongsvin
ger, og de har på alle vis 
satt dype spor etter seg i 
de vide skogområdene 
som i dag kalles Finns
kogene. I begynnelsen 
av I980-årene fulgte 
Rolf Sørensen og Jørn 

Bøhmer Olsen etter, og 
også de har satt spor et
ter seg, på sin måte. 

Resultatet av Søren
sen/ Olsens streiftog på 
Finnskogene er en av de 
fineste naturbøkene som 
er utgitt her i landet. Bil
ledstoffet er av høy klas
se, og teksten gir en fin 
og levende innføring i 
dette skogområdet som 
alle vet om, men som få 
utenom de innfødte har 
dypere kjennskap til. 

(Rolf Sørensen/ Jørn 
Bøhmer Olsen: Finnsko
gene. J28 sider. Gylden
dal) 

rl. 

NYTT 
NATURBLAD! 
* 	Innhold: Lettlest stoff om dyr og planter. Geografi 

og geologi. Reisebeskrivelser og naturfortellinger. 
En spalte med lesernes egne naturbilder. Nye 
naturbøker. Leserbrev og nyhetsstoff. 

* 	Masse illustrasjoner i farger og svarVhvitt. 
* 	Naturfotografene Jørn Bøhmer Olsen, Olaf Heitkøt· 

ter og en rekke av Biofotos folk er blant forfatterne 
i de første to nummer. 

* 	Noen av artiklene: Dyr i vinterskogen, Havstem
ning, Dyrelivet i fjæra , Sydfrukter, Orkideer, Den 
store vannkalven, Værøy, Vårblomstene, Småfugl
fotografering med lokkelyder, Kanotur i Femunds
marka. 

* 40 sider ( !O i farger) 6 ganger årlig. 
* 	Pris i løssalg hos bLa. NARVESEN: Kr. 16.50 pr. 

nummer. 
Årsabonne me nt. 6 numme r, kr. 66,-. 
1/2-årsabonnement, 3 nummer, kr. 36,-. 

Vennlig hilsen Forlaget Soldugg 

Jeg vil abonnere på: o 3 numme r fra og med nr . . 
o Årgang 1982. 

Be løpet e r betalt til : o Postg irokonto 
nr . 309 7177 

o Bankgirokonto 
nr .52 16.20. 11898 

Navn 

Adresse ..... ... ... ........ ... ..... ...... .... .... . . 


Postnr. .. .... Posts ted . ... .......... .................. .. . 


Sendes til NATURBLADET, Postboks 26, 
5044 Nattland 

AKADEMIET I Rauland i samarbeid med UNIVERSITETET I TRONDHEIM arrangerer 
KURS I ØKOLOGI / .- 7. august /982 
Kurssted : Akademiet I Raul and . Kursemne : HARDANGERVIDDA - KULTURLANDSKAP I FJELLET. Kurset er veleigna som 
supplerande utdanning og ope for alle naturinteresserte. Kost og losji kr. 850. Innmelding (tillegg) kr. ISO. Søknad til AKADEMIET I 
RAULAND, 3864 Rauland. Tlf. 036173100, line, 3126. 
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Rovdriften på naturressursene fortsetter. Skadevirkningene i forbindelse med for
urensninger og naturinngrep blir stadig større. Vern om natur og miljø burde være av 
høyeste prioritet, men i dagens samfunn er miljøpolitikken underordnet kravet om 
økonomisk vekst og bedring av konkurranseevnen. 

Kampen mot inngrep i natur og miljø vil fortsette i enkeltsaker. Det er viktig og 
nødvendig, men på den måten blir vi naturvernere lett oppfattet som protest- og «nei 
til»-mennesker. Ofte fordi vi mangler et helhetlig alternativ. 

Skal vi komme ut av denne onde sirkelen må vi kunne vise hva vi er for. Vi må kjem
pe for en økonomisk politikk som baserer seg på menneskelige behovog økologiske 
krav. 

Magasinet Folkevett er opptatt av å skape debatt omkring disse tankene. Vi øns
ker å vise at det finnes reelle alternativer til dagens utvikling , alternativer som byg
ger på menneskelige, solidariske og miljømessige verdier. Folkevett vil bidra til en 
positiv forandring, ikke bare ved å kritisere og beskrive problemer, men først og 
fremst ved å peke på handlingsmuligheter i politikk, i nærmiljø og i personlig livsstil. 

Si ja til BO-åra. Les og støtt «Norsk natur» i innsatsen for natur og miljøvern . Les 
magasinet Folkevett! Det kjemper for et menneskelig samfunn hvor naturvernet set
tes inn i en helhetlig sammenheng med livsstil og politisk forandring . 

Folkevett formidler positive tanker og gir deg troen på framtiden. 

~~ 
Erik Dammann 1-:"~':"q~~~t--

Informasjonssentret Redaktør 

Framtiden i våre hender Folkevett 
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Til Folkevett, Framtiden i våre hender, Torggt. 35, Oslo 1 

Gratis prøvenummer og abonnements-tilbud 

D Ja, jeg vil ha GRATIS prøveeksemplar av Folkevett, 

og vil vurdere å bli abonnent. 


D Ja, jeg kan tenke meg å bli abonnent. TILBUD: 

Jeg betaler kr. 95,-, fo r 1983 (10 nr.) og får Folkevett 

GRATIS resten av 1982 (5 nr.). 


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


Vei/gate: .. .... ... ... ................ .. ..... ... .......... ...... ............. ...... ... ... .. ..........•. .... ... .. ... ... 


Postnr.lsted: ...... ... ... ........ ..... .. ;.. ....... .. ........ ......• ........ ......... ...... ................... .. ... 
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Tresnitt «Fossekall». 2-3 nye medlem
mer. 

DEITEER 
VERVE
PREMIENE 

Forbundets emblem som anheng i sølv 
(uten kjede). 8-10 nye medlemmer. Glass 
«Nøstetangen». 6-7 nye medlemmer. 

Kniv fra Karasjok. 15 nye medlemmer. 

Neverbuttfra Trysil. 4-5 nye medlemmer. 
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HERER 
PREMIELISTEN 
Premieverving 
Premiene gjelder for vervede medlemmer - men 2 familie
medlemmer regnes som ett hovedmedlem. 

1 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 - 10 nye medlemmer 	 Naturvernforbundets emblem i 
sølv utførelse som anheng (leveres 
uten kjede) 

! .. 

Vi må bli 	flere! 
Mye er oppnådd siden Norges Naturvernforbund ble 
stiftet i 1914. Men i dag er det mer nødvendig enn noen 
sinne «å stå vakt om naturen», som Theodor Caspari 
uttrykte det. 

For hvert år som går blir sakene flere - og mer a]vor
lige. Blant oppgaver som krever innsats fra forbundets 
side er f.eks.: 

* * * olje og sjøfugldød 
sur 

vassdragsvern og energispørsmål 

nedbør* * * 
gift- og forurensningssaker 
vern om truede plante- og dyrearter 
nærmiljø- og samferdselssaker 

Skal vi vinne fram, er det nødvendig at flest mulig slut
ter opp om forbundet og bidrar til å støtte det frittståen
de, ideelle naturvernarbeidet. 

Derfor håper vi at flest mulig av våre medlemmer vil 
være aktivt med i verveopplegget som vi presenterer her 
og på de to siste sidene. 

15 nye medlemmer .. : 	En kniv, laget av knivsmed Isak 
Strøm eng, 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 
verves som nye medlemmer. 

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

motatt 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. 75,-, inkl. 
Norsk Natur, for familiemedlemmer kr. 10,-. 

Kontingenten sendes inn over postgiro 5094602 eller 
bankgiro 6001-05-70835. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND TLF. SALG: 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO I (02) 33 1027 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare sa lget) - BANKGIRO 6001.0S.7083S 

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

Samlet kj øp for inntil kr. 20, -, gebyr kr. 4, 
Samlet kjøp for inntil kr. SO, -, gebyr kr. 9, 
Samlet kjøp for over kr. SO, -, gebyr kr. 12, -

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


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


Poststed : ................. . 


NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det, vil få bestilte varer tilsendt pr. postoppkrav. 

O Det samlede beløp i kr. .... (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/ sendes samtidig pr. bankgiro/ postgiro/ posta nvisning. (Stryk det som ikke passer') 
OBS! Varer som betales oss pr. banko, postgiro/ postanvisning eller pr. sjekk, blir ikke sendt fra NNV før beløpet er moltatt. 
O Jeg ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

Ved enhver innbetaling, vennligst skriv hva betalingen gjelder! Og busk - rask og riktig ekspedering er avhengig av at bestilleren har tydelig navn 
og adresse. 

KALENDER/PLAKATER 
Varenr. Antall Vare Beløp Varenr. Antall Vare Beløp 

100 eks. 	 «Naturkalenderen 1981» å kr. 20,- tils. kr. ...... . KUNST 
101 eks. Palkat «Fjellbakkestjerne» å kr. 30,- tils. kr .. . . .. . . 400 eks. Tresnitt bjørn (E. Struksnes) å kr. 

102 eks. Plakat «Svalestjert» å kr. 30,- tils. kr. ....... 
 3S,- tils. kr. ... . . .. 

103 eks. Plakat «Perleugle» å kr. 30,- tils. kr. ... . . .. 
 401 eks. Tresnitt ulv (E. Struksnes) å kr. 3S,- tils. kr ..... . .. 

104 eks. Plakat «Rådyrkalv» å kr. 30,- tils. kr. .... ... 
 402 eks. Tresnitt gaupe (E. Struksnes) 
lOS eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) å kr. a kr. 3S,- tils. kr. . ...... 

SO,- ti Is. kr. .. . . . .. 403 eks. Tresnitt jerv (E. Struksnes) å kr. 3S,- tils. kr. . .. .. .. 

106 eks. Plakat «Olje eller fisk?» (Rune 
 404 eks. Tresnitt oter (E. Struksnes) å kr. 3S,- tils. kr. .... • .. 

Anderson) å kr. IS,- tils. kr. ... .. • . .. ..... sett Sett å kr. S tresnitt (bjørn, ulv, gaupe, 

107 eks. Plakat «Vassdragsvern» (Morten M. 
 jerv, oter) å kr. ISO,- tils. kr. .... . .. 

Kristiansen) å kr. 30,- tils. kr....... . 40S . .. ... eks. Litografi «Brushaneleik» (Vivian 
108 eks. Plakat « Darugiella - Maktas språk» Zahl Ohlsen) å kr. ISO,- ti Is. kr. ... . . .. 

å kr. 30, - tils. kr. . ... .. . 
LITTERATUR109 eks. 	 Plakat «Vinterfugler» StaITan 
SOO eks. 	 U. Hafsten «Naturvernets århundre»Ullstrom å kr. 2S,- tils. kr.. . .... . 

å kr. 14,-	 tils. kr ........
110 eks. 	 Plakat «Spiselige ville bær» (Hedvig 
SOl eks. 	 Bredo Berntsen «Litteratur omWright østern) å kr. 3S,- tils. kr. .... . .. 

natur» å kr. S,- tils. kr ........ 
S02 eks. Bredo Berntsen «Litteratur om natur 

supplement» å kr. IS,- tils. kr . ... . .. .PROSPEKTKORT 
503 eks. 	 A-I. Jansen «Hvem gjør hva i natur200 · .... .. sett 	 Prospektkortserie «Kort og godt» ,

og miljøvernet» å kr. 20, - ti Is. kr . ...... .(MOrten M. Kristiansen) å kr. 10, -, 
S04 eks. 	 M. Segnestam «Den førstesett å 9 stk . 	 tils. kr.. .. . . . . 


naturboka» å kr. 15,- tils. kr. .......
201 · . .. ... sett 	 Prospektkortserie «Nasjonalparker» 
505 eks. 	 Perarvid Skog «Økologi» å kr. 15,- tils. kr .. . .. ...å kr. 12, - , sett å 9 stk. tils. kr..... ... 
S06 eks. 	 NNV's Energimotmelding å kr. 20,- ti Is. kr .... . . ..203 · . .... . sett 	 <<indianerbrevet» å kr. 35, - sett å 5 
508 eks. 	 Bredo Berntsen «Naturvernetsstk. 	 ti Is. kr. . . . .... 

historie i Norge» å kr. 65,- ti Is. kr....... .
204 eks. 	 Vinterkort - enkle 9 kort å kr. 20,- tils. k.r........ 

509 eks. 	 H. Solheim «Olje eller fisk?» å kr. 24, - tils. kr........


205 eks. 	 «Fuglefrimerker» (Ree/ Fjeldså) sett 510 eks. 	 Bryne/ Garnåsjordet/ Hofseth/ Parr:
å 9 eks. enkle å kr. 20,- tils. kr. ....... 


«Energi, miljø og samfunn» å kr. 68, - tils. kr.... . .. .

206 eks. 	 Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) å 5 

511 eks. 	 Alta-motmeldingen å kr. 20,- tils. kr........

eks. doble m/ konv. å kr. 25,- tils. kr. ....... 


512 eks. 	 «Dei siste vassdraga» å kr. 25,- ti Is. kr... . .... 

NB! ALTASAKEN
MERKER 513 .. . ... eks. 	 av Høyesterettsdommen å kr. 87,- tils. kr. . ...... 
300 eks. 	 Stoffmerke «Norges Naturvern

forbund» å kr. 10,- tils. kr..... ... VARER FRA KRETSFORENINGENE 
302 . ... . .. sett Sett å 4 klebemerker «Norges eks . Perler i Rogalandsnaturen å kr. 9S,- tils. kr. .... . . . 


Naturvernforbund» å kr. 15,- tils. kr. . ..... . eks. « Natur i Vestfold» 1979 å kr. 2S,- tils. kr .... . .. . 

302 eks. Medlemsnål i sølv å kr. 10,- tils. kr....... . eks. «Natur i Vestfold» 1980 å kr. 25,- tils. kr........ 


eks. Medlemsnål i sølv (m/ sikkerhetsnål) eks. «Natur i Vestfold» 1981 å kr. 25, - tils. kr..... ... 

I'h x I 'h cm å kr. 20, - ti Is. kr..... . .. eks. «En ny energiplan» 

303 eks. Medlemsnål i gull å kr. 20,- ti Is. kr. ... . .. . Særnr. av Natur og Ungdoms «Natur 
304 · . ... . . sett Sett å 5 stk. sy-på-refleks « Unna og Samfunn» å kr. 10,- tils. kr........ 

meg» å kr. 25,- tils. kr. . . .. . .. .. . .. .. sett ditto klassesett å kr. 30 eks. kr. 22S, - tils. kr..... . .. 

305 ....... sett Sett å 5 stk. sy-på-refleks «rund» å kr. eks . Rauma/ Ulvåa å kr. 45,- tils. kr. ..... .. 


25,- tils. kr........ eks. Spar Saltfjellet å kr. 45,- tils. kr..... . . . 

306 .. . ... eks. StoITmerke «Aksjon Rovfugl» å kr. eks . Plakat Oslomarka å kr. 30, - ti Is. kr. . ... . . . 


10,.-	 tils. kr...... . . + porto og ekspedisjonsgebyr307 	 . ...... sett Sett å 5 stk. klebemerker «Aksjon 
Rovfugl» å kr. 10,- tils. kr.. ..... . 

kr. .... .. . .... . . ... .. . ....... . .. . . . .. kr. . . .. .. .. .. ti Is.
308 .. ..... sett å 5 stk. klebemerker store «La 
naturen gå i arv» å kr. 25,- tils. kr ........ 

309 · . ..... sett å 10 stk. brevmerker «La naturen gå i Totalt kr. ... ...... . 
arv» å kr. 10,- tils. kr . . .. .. . . 
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VI MÅ BLI FLER! 
Mange er med i Norges Naturvernforbund  vi 
har over 33 000 medlemmer. 
Men det er ikke nok! 
Vi må bli flere som er med og forsvarer naturen. 

Mange er positive til naturvernet og Naturvern
forbundet. Men for å få dem som medlemmer 
trenger vi DIN HJELP. 
På denne siden finner du to kort: «Premiever
ving» og «Prøv å verve». Bruk det kortet som 
passer deg og gi på denne måten din aktive 
støtte til N.N.V. 

.. 

Dette kortet brukes bare når du verver NYE medlemmer, og når DU 
SELV tar inn kontingenten for disse og SENDER INN kontingentbe
løpet til NNV.PREMIEVERVING: Når vi har mottatt kortet og kontingenten sender vi deg vår premie 
som takk for hjelpen. 

* Kortet klippes ut og sendes Naturvernforbundet. Por '" Kontingenten er for 1982 kr. 75,- for hovedmedlem
toen betaler vi. mer (inkluderer tidsskriftet «Norsk Natur»). 

For familiemedlemmer (hovedmedlems ektefelle eller 
* Kontingentbeløpet for de nye medlemmene sendes hjemmeværende barn under 25 år) er kontingenten 
over postgiro 5094602 eller bankgiro 6001.05.70835. kr. 10,-. 

På dette kortet føres opp navn på personer som du kan tenke deg vil bli 
medlemmer av NNV.PRØV Å VERVE: Vi sender prøveeksemplar av «Norsk Natur» og annet materiell. 



PREMIEVERVING: 
BREV 


,- - - -	 --I 
Kan sendes 	 I 

I , ufrankert ,Takk for de nye I ,Norge Imedlemmene! , Adressaten
Premie sendes når I v,l betale 

J ___portoen____ IIvi har mottatt kon
tingentbeløpet. 

SVARSENDING 
Avtale nr. 019/29 

Ververens navn: . 
Norges 
NaturvernforbundAdresse: 

BREV 	 ,- - ---, 

PRØV Å VERVE: 


Takk for tjenesten 
du gjør ved å gi oss 
navn på personer vi 
kan prøve å få som 
medlemmer. 

I Kan sendes 
ufrankert 
, Norge 

Adressaten 
v,l belale 
portoen 

SVARSENDING 
Avtale nr. 019/ 29 

Norges 

Naturvernforbund 


Hammersborg 

OSLO 1 


I 


