


Kurs for lærere 
på Jæren Folkehøgskole i dagene 

27. juni - 2. juli 1983 

Temaet for kurset er «Natur i nærmiljøet og 
kulturlandskapet ». (Insekter, planter, fugl, 
forurensninger, kulturlandskap, nærmiljø i global 
sammenheng). Kurset vil i stor grad foregå utendørs. 
Kveldene bruekr vi bl.a. til lettere foredrag/kåserier, 
diskusjoner og sosialt samvær. 
Naturvernforbundet betaler kost og losji. 
Deltakeravgift er denne gang satt til kr 500,-. 
Kursledere/foredragsholdere: Ragnhild Sundby, Vidar 
Asheim, Inger Næss , Arild Ådnem m.fl . 

Henvendelse snarest Norges 
Naturvernforbund/I. Næss 
Postboks 8268, Hammersborg, 
Oslo 1 

På Naturvernforbundets kurs 
praktiseres o/?så naturalhus
holdninR. Her med Jon Godal 
som kokk OR servitør. 

Sommerleir på 
Kynnefjell 
4.-7. august 1983 

på Berghems Kyrkliga 

Ungdom~ hem i Dalsland, 

Sverige. 

Aksjonsgruppen «Radda 

Kynnefjall» har holdt vakt 

på Kynnefjall i 3 år for å 

hindre boringer for lagring 

av atomavfall. Det vil bli 

diskutert spørsmål med 

tilknytning til atomkraft

verk og avfall. Følgende 

personer skal delta som 

foredragsholdere ifølge til

sendt program: Hannes 

Alfven , Thomas Mathie

sen , Edel Havin Beukes, 

Anne Grieg, Olle Holms

trand og Karl-Inge Åhall. 


Henvendelse: 

Aktionsgruppen 

Riidda Kynnejjiill 

ved Monica Lind, 

Maskrosviigen 8, 

45700 Tanumshede , 

Sverige 

innen l. juli. 


Møre og Romsdal 
Naturvern 

arrangerer tur til: 
Norddalsvassdraget på 
Sunnmøre (Herdalen/Dyr
dalen). 
12.-14. august 1983 

Lokalkjende folk vil vise 
oss desse særprega natur
områda ved å ta oss med på 
ein helge-tur. Norddals
vassdraget er verna fram 
til 1985. 

Tur til: 
Raumavassdraget og 
Ulvåas kjelder 
26.-28. august 1983 
Rauma-vassdraget er trua 
av kraftutbygging og er 
foreløpig med på Samlet 
plan for vassdrag. Kjent
folk vil fortelle om dei om
råda som vil bli råka av ut
byggingsplanane. 

H envendelse : 

Tur Norddalsvassdra

get : Ashild Dale, 6214 

Horddal , tlf. (071 )57 108. 

Tur Rauma/Ulvåavass

draget: Bjørn Jøran Pe

dersen, 6333 Marstein , 

tlf. (072) 23 747. 


66 



NORSK 
NATUR 

NR. 3- JUNI 1983  19. ÅRG. 
Tidsskrift for natur- og miljøvern 
Utgitt av Norges Naturvernforbund 
Ansvarlig utg. (fung.) Torbjørn Paule 

REDAKTØR (fung.) 
SYLVI STRUKSNES 
Redaksjonsutvalg: 
Bredo Berntsen, Trond A. Svensson, 
Ragnar Vik, Anders Goksøyr, general
sek. og redaktøren. 

AVINNIIOLDET 
Fortid i nåtid ................... 68 
Naturvernet og rovdyra ..•••••.•. 72 
Kosåna. Lite vassdrag 

. utan verdi? •••••••.••••••....••. 74 
Vern av sjøfugl. . . • • • • • • . • • • . • • .• 76 
Insektenes verden ••••••••••••••• 78 
Bør det bo bønder i 
Bergen ......................... 82 
Naturvern i andre land. • . • . . . • . •. 84 
I gjøkens tid ••••.......••••••.•. 86 
Miljøverndepartementet og 
Askvika ...•......•.••....•..... 88 
Natur og Ungdom ............... 90 

Norsk Natur utkommer med seks 
nummer årlig. Årsabonnement: kr. 
90,-. Enkelteksemplar kr. 15.00. 
Foto forside: Sommernatt i Lofoten. 
He/Re SUl/de 
Trykt i rotasjon hos 
Oscar-Andersen OtTsetrotasjon AlS 

NORGES NATURVERNFORBUND 
Gateadresse: Akersgt. 63, Oslo 
Postadresse: Postboks 8268 -
Hammersborg, Oslo I 
Tlf. 42 95 00 - Salg: 42 08 75 
Postgiro: 50 9460 2 
Bankgiro: 6001 05 70835 

Medlemskontingent 
Personlig medlem pr. år kr. 90,
Familiemedlem 
(Hovedmedlems ektefelle eller hjemmevæ
rende barn under 25 år) pr. år kr. 10,-. 

Organisasjoner. bedrifter, skoler m.m. 
kr. 500,- pr. år. Livsvarig: kr. 9000,-. 
Medlem av NorRes Naturven1forhlllld 
er automatisk medlem av det fylkeslaR 
vedkommende sokner til. 

Gen.sekretær
IKonsulent 

Kontorsjef 
Org. sekretær 
Inf.sekretær 

Torbjørn Paule 
Thor Midteng 
Roar Sæther 
Cathrine Søberg 
Sylvi Struksnes 

c 

Nasjonalpark uten status! 

Det var engang en ide. Den ble født i USA i 1872 og fikk navnet Yellowstone 
National Park . Kloke mennesker fryktet industriutviklingen og menneskelig 
ødeleggelseslyst og ville på denne måten sikre verneverdig natur mot uvettige 
inngrep. Og ideen spredte seg til alle land. Norge fikk Rondane Nasjonalpark 
som sin første i 1962. Siden fulgte de 14 andre hakk i hel etter at Stortinget 
vedtok nasjonalparkplanen i 1967 som utarbeidet av Statens Naturvernråd. 

Målet dengang som nå er å bevare områder der landets opprinnelige natur 
kan studeres og oppleves , og der dyre- og plantelivet skal utvikle seg mest 
mulig fritt. Nasjonalparkene skal gi et tverrsnitt av det mest bevaringsverdige 
i norsk natur. Menneskelige inngrep skal være unntaket, ikke regelen i slike 
områder. I tilknytning til nasjonalparker kan det opprettes reservater med 
strengt vern og landskapsvernområder der en mildere form for vern kan 
gjelde . 

I forbindelse med opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark i 1981 ble 
verneinteressene tvunget til å gå på akkord med målsettingen for nasjonalpar
kene. Landbruksinteressene presset fram særregler for Hardangervidda na
sjonalpark som klart åpnet adgang til en mer landbruksmessig utnyttelse av 
denne nasjonalparken i forhold til våre andre nasjonalparker. Idag eksisterer 
det derfor et regelverk for Hardangervidda nasjonalpark som vanskeliggjør en 
forvaltning av dette unike fjellområde på linje med våre andre nasjonalparker. 
For Hardangervidda er den av våre nasjonalparker der menneskelige inngrep 
fra motorferdsel til husbygging kan foregå uten at myndighetene kan gripe inn 
slik de burde. Mange mener derfor at Hardangervidda heller bør sikres som et 
landskapsvernområde for at begrepet «nasjonalpark» slik det er fastsatt i 
naturvernloven ikke skal utvannes. Som kjent er det tillatt med enkelte 
inngrep, særlig av landbruksmessig karakter, innen et landskapsvernområde . 

I et brev til miljøvernministeren påpeker Naturvernforbundet den utglid
ning som har funnet sted når det gjelder forvaltningen av Hardangervidda, og 
ber blant annet om at vernebestemmelsene og vedtekter for nasjonalparken 
må tas opp til revisjon på bakgrunn av den erfaring man har vunnet. En 
ytterligere utglidning av vernereglene kan ikke aksepteres. 

Hardangervidda er verneverdig både i nasjonal og internasjonal sammen
heng og bør forvaltes etter et like strengt regelverk som våre andre nasjonal
parker. Det er forståelig om grunneiere med eiendommer knyttet til våre 
andre nasjonalparker, stiller seg uforstående til myndighetenes restriktive 
politikk her, når grunneiere rundt Hardangervidda så å si får boltre seg fritt i 
et av landets fineste nasjonalparkområder. Om nasjonalparkideen fra 1872 
fortsatt skal holde seg levende her i landet , bør naturvernet nå rydde opp i 
forvaltningspraksisen for Hardangervidda nasjonalpark. En fortsatt lempfel
dig holdning fra myndighetenes side i denne saken, vil bare kunne skape 
grobunn for tilsvarende forhold i våre andre nasjonalparker - og dermed vil 
hele nasjonalpark-tanken miste mye av sin verdi. 
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Fortiden reddet 
I Foreningens regi ble det gjort regi
streringer og oppmålinger av byg
ninger og anlegg i hele landet, og disse 
ble gjort kjent gjennom tegninger og i 
årboken vår, som iår kommer i sin 137. 
årgang. Når det ikke fantes andre løs
ninger ervervet Foreningen dessuten 
eiendommer som var truet eller skulle 
rives. I annen halvdel av forrige år
hundre var dette aktuelt for en rekke 
stavkirker, og vi kan i dag med stolthet 
si at vi har reddet hele åtte stavkirker, 
blant dem Urnes, Borgund, Hopper
stad, Torpo, Nore og Uvdal. Av andre 
eiendommer som vi overtok og frem
deles eier og har ansvaret for, kan vi 
nevne Steinvikholm slottsruiner , 
Tautra og Munkeby klosterruiner og 
steinkirkene på Moster, Logtu, Hus
tad og Sakshaug. Vår mest kuriøse 
eiendom er trolig Olavsstøtten på 
Stiklestad. Til sammen eier vi 38 eien
dommer. AUe er fredet og må anses 
som riksklenodier. 

Identitet og tilhørighet 
Senere har Fortidsminneforeningen 

endret karakter og tatt et videre ar
beidsområde. Om ikke så eksplosivt 
som for Norges Naturvernforbund, 
har interessefeltet utvidet seg til å 
omfatte stadig større oppgaver. I takt 
med kulturminnevernet på det offent
lige plan, har vi utvidet engasjementet 
fra stasbygningertil vanlige hus, fra 
enkeltbygninger til grupper og hele 
miljøer, samtidig som de tidsepokene 
vi har arbeidet innenfor stadig har ryk
ket oss nærmere. Opprinnelig var det 
middelalderens hus og kulturproduk
ter som tiltrakk seg oppmerksomhe
ten. I dag strekker interessen seg langt 
inn i vårt århundre. Vi er simpelthen 
opptatt av at bygninger og andre for
mer for kulturminner som er gode re
presentanter for tiden da de ble bygget, 
som har kulturhistorisk interesse og 
betyr noe for miljøet, ikke skal .for
svinne, men leve videre og være til 
glede for våre etterkommere. Uten 
fortid blir vi rotløse, og vi ser det som 
vår oppgave å sørge for at det alltid og 
overalt skal finnes konkrete, håndfaste 
eksempler på tidligere tiders ut
trykksform og levevilkår. På den må
ten oppnår vi at våre daglige omgivel
ser blir varierte og rike på opplevelser i 
stort og smått. Vi føler identitet og til
hørighet i slike omgivelser og det gir 
igjen grobunn for trygghet. 

Riving - dårlig økonomi 
. I tillegg til at eldre bygninger er kul

turminner, mener vi at de også repre
senterer en målbar ressurs . Vi må 

slutte med å rive bygninger som tilsy
nelatende er gammeldagse og dermed 
anses for ubrukelige. Det er dårlig 

. økonomi og derfor har vi simpelthen 
ikke råd til det. De negative vurde
ringene av brukbarheten er svært ofte 
dårlig begrunnet. Heldigvis ser vi sta
dig flere eksempler på at bygninger blir 
satt i stand og tatt ibruk og må håpe på 
at de gode eksempler skal ta stadig fle
re til å tenke seg om. 

Landets eldre boligmasse er et ek
sempel på en slik ressurs som også re
presenterer kulturarv. Om det enkelte 
hus i et strøk hver for seg ikke ville 

. rangere høyt på en bevaringsliste, så 
kan summen av dem gi et helt annet 
bilde. Dette ser vi best i våre mindre 
byer og tettsteder - det skulle være 
tilstrekkelig å nevne Sørlandsbyene. 
Slike hus er på private hender og tas 
vare på av eierne. Det er ikke alltid vi 
er enige med dem i hvordan det skal 
gjøres. For oss betyr et godt og riktig 
vedlikehold å ta vare på aUe vakre de
taljer huset er utstyrt med. For eieren 
kan det bety «forbedringer» i form av 
store inngrep som ødelegger husets 
kvaliteter. Vi har opplevd en uvanlig 
stor velstandsøkning. Overskudd in
vesterer vi gjerne i ting og forhold som 
gjør livet mer lettvint og komfortabelt. 
Dessverre har det ført til at hus er blitt 
modernisert på en måte som har rasjo
nalisert bort viktige verdier. Som sum 
av det hele har vi tatt utarmede mil
jøer. Krav til mer effektive trafikk
miljøer har i tillegg bidratt til å bryte 
ned den intime målestokken som sær
preger eldre områder. 

Informasjon må til 
Foreningens bidrag til å motvirke 

denne utviklingen er informasjon. 
Konkrete, matnyttige råd om vedlike
hold til eiere av eldre hus og opi
nionsskapende informasjon om hva 
som er kulturverdier til folk generelt. 
Slik har arbeidsområdet for oss utvidet 
seg fra å drive en ren antikvarisk virk
somhet til også å omfatte påvirkning. 

Fortidsminneforeningen søker sam
arbeid med Norges Naturvernfor
bund. Hva kan så vi samarbeide om? 
Tradisjonelt har Naturvernforbundet 
holdt seg til den mer eller mindre ube
rørte natur i sin virksomhet. Men vi er 
blitt klar over at dere, spesielt i de se
nere år, har begynt å arbeide aktivt 
med å bevare og skape gode nærmil
jøer. Vår Forening har lange tradi
sjoner og erfaring i bygningsbevaring 
og vi har ekspertisen. Ikke noe ville 
være mer naturlig enn å samarbeide 
om prosjekter, både lokalt og på sent
ralt hold. Forts. neste side 

~~ ~ 
Mari Kollansrud var tidligere å finne i 
Det Norske Hageselskap og som ak
sjonsleder for Plant et tre-aksjonen . 
Idag leder hun foreningen med det 
lange navnet, Foreningen ti{ Norske 
Fortidsminnesmerkers Bevaring. Foto: 
Terje Eggum. . 

Fortidsminneforeningen har ca. 5500 
medlemmer. Vi har 20 avdelinger rundt i 
landet, hovedsakelig med fylket som ar
beidsområde, mens hovedadministra
sjonen ligger i Oslo. Avdelingene arbei
der selvstendig innen sitt område med 
konkrete prosjekter, oppfølging av re
gulerings- og byggesaker og andre opp
gaver som det er naturlig å ta seg av i 
distriktet. Hvis du ønsker kontakt med 
en av våre avdelinger, kan du få adressen 
til den som er nærmest i vårt sekretariat. 

I Fortidsminneforeningen er med
lemskontigenten kr. I~O,-. For det får en 
vår årbok og medlemsbladet Fortidsvern 
fire ganger i året. Vi har også et rimelige
re medlemskap på kr. 60,-. For det får 
du medlemsbladet. Nye medlemmer blir 
automatisk knyttet til den avdeling de 
geografisk sogner til og får del i deres 
medlemstilbud, som vanligvis består 
møter og utflukter. 

Hovedsekretariatets adresse er: 
Dronningensgt. Il, Oslo l. Tlf. (02) 

42 27 32 - 41 10 78 

T. v. Fjelberg prestegård i Hordaland, 
en av vårt lands vakreste og mest ver
neverdige prestegårder, er i dag fra
flyttet og foifaller på grunn av manglen
de vedlikehold. Foto: Ina Backer, Riks
antikvaren. 
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Forts.fraforrige side 

Redd våre prestegårder 
Til slutt vil jeg si litt om en av våre 

hjertesaker. Vi er vanligvis varsomme 
med å bruke kampanjeformen, men i 
1982 gikk vi ut med en begrunnet pres
semelding med kritikk av hvordan 
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet forvalter sitt ansvar for bebyggel
sen på våre gamle prestegårder. I for
bindeeIse Stortingsmeldingen om salg 
av prestegårdene, vil Foreningen vil 
gjøre sitt til at verneinteressene må 
komme til uttrykk. Prestegårdene er 
verneverdige, ikke bare på grunn av 
sine vakre bygninger og den kultur
form de er et uttrykk for. Også det 
visuelle inntrykket av anleggene i 
kulturlandskapet må opprettholdes og 
kulturlandskapet i seg selv. Her er vi 
inne på en arbeidsoppgave som favner 
begge våre foreningers interesser og 
som kan bli gjenstand for et samarbeid. 
Prestegårdene har en stor plass i folks 
hjerter, og det er ofte det lokale enga
sjement og initiativ som må til for å 
redde dem. 

Har kommunen 
noen fortid? .. 
FRA ~TATENS KULTURMINNERAIJ 

Ved Morten K"ogstad 

.AV ARILD ÅDNEM 


.TRADISJON OG DØGNFLUER 


Hva gjør vi med våre kulturminner? 
Holder vi vår byggeskikk i hevd? 
Har vi blitt blinde for våre tradisjons
bærende forbilder? 

Ser vi bare døgnfluene som mer eller 

mindre tilfeldig surrer rett foran ne

sen? 


Slike spørsmål dukker opp ved gjen

nomsyn og lesning av heftet «Har 

kommunen noen fortid? » utgitt av 

Statens kulturminneråd. I første om- · 

gang blir en opptatt av billedstoffet. 

Heftet er spekket med bilder som taler 

i klartekst om hvordan vi går til angrep 

på våre omgivelser, men vi finner også 

gode eksempler på pietetsfull forvalt

ning av kulturminner og landskap. Ek~ 


sempler på god og dårlig forvaltning er 

satt effektfullt opp mot hverandre. 


Bilder og tekst viser hvordan utvik

lingen har satt oss i stand til å endre 
våre .omgivelser raskere og mer gjen
nomgripende enn noen gang tidligere. 
.På et øyeblikk kan vi endre lands
kapsformer som ble skapt allerede i 

.oldtiden, eller vi kan rive gammel, tra
disjonsrik bebyggelse. Slik bryter vi 
opp en samklang mellom landskap og 
byggverk. Her er vi ved en bærende 
ide i heftet. Det ønsket å vise den nære 
sammenheng som eksisterer mellom 
landskap og kulturprodukt. Heftet 
avslører hvorledes .et fornminne 
(f.eks. en bygning) alltidforholder seg 
til sine omgivelser på en eller annen 
måte. Kanskje kunne vi si at en byg
ning enten er «enig>} eller «u-enig>; 
med sine omgivelser. Er den «enig», 
utsier bygningen noe vesentlig om bå
de naturgrunnlaget og menneskenes 

. virksomhet på stedet, er den «u-enig» 
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forholder den seg uartikulert og skri
kende. 

Sett på denne måten utgjør fornmin
ne og landskap en samstemt helhet 
hvor ingen av delene " kan ødelegges 
uten at helheten går tapt. 

Nærmiljøet har i flere år figurert som 
" et viktig punkt i Naturvernforbundets 
arbeidsprogram. Heftet «Har kommu
nen noen fortid? » gir fin innsikt i og 
praktisk veiledning om hvordan bo
miljøene kan gjøres bedre. I denne 
sammenheng kan det være grunn til å 
understreke at også bymiljøet ofte bør 
ligge innen naturvernets interessefelt. 
Ved å øke trivselen i byene:"- gjøre dem 
gode å bo i - minsker en utbyggings
presset på naturområdene omkring 
byene. Det er nær sammenheng mel
lom det som skjer i bykjernen og det 
som skjer i byens omland. Heftet gir 
rikelig inspirasjon til å engasjere seg i 
slike forhold og kan derfor trygt anbe
fales naturvernere. ø 

Ofte vil huseierens ønske om endringer 
kollidere med vernernes syn på hvordan 
omgivelsene skal se ut. Hvert enkeLt hus er 
brikker i en større sammenheng. Det er en " 
stor oppgave å rette oppmerksomheten 
mot dette. Foto: Mari KoLLandsrud. 

~ 
~ 
[ 

En gang lå Skøyen Hovedgård bak Frog
nerparken i Oslo som en del av kulturmil
jøet. Idag er gårdenfullstendig bygd inn av 
nye boligenheter. Foto: rf 

KvernkaLLen, en tidlig form for vassdrag
sutnyttelse , er idag et kulturminne vi bør 
sikre for ettertida. Foto: if. 

BRUK 
NATURVETT! 

Tenn ikke bål 
på svaberg. 
De kan sprekke og 
det blir stygge sår 
i berget. 

Pass på! 

Den uLovlige jakten på og handeLen 
medfredete dyr og fugLer ansLås av 
sv.ensk politi til å komme opp i 500
J.500 Lovbrudd årlig i Norrland aLe
ne. Lovbruddene omfatter egg
samling, innsamling av Levende 
unger og fangstlfelling av voksne 
individerfor utstopping. En stor deL 
"av «varene» eksporteres til store 
beLøp. Denne omfattende uLovlige 
virksomheten utgjør en ikke ubety
delig trussel mot enkeLte arter. 

"I Norge har politiet dessverre ik
ke tilnærmeLsesvis den samme be
fatning med og erfaringfra slike sa
ker, men Aksjon Rovfugls erfaring 
kan fortelle om en Livlig omsetning 
og gode priser på markedet. Vel 
ligger svenskene et ørnehode foran 
oss i mange sammenhenger, men 
det er ingen grunn tiL å henge med 
nebbet . ..... vær vaktsom! 

C:J~ON 

~ 
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Gjennom noen år har forbundets holdning til rovviltproblematikken 

vært et frustrasjonsmoment for mitt eget miljøvernengasjement. Noe 

av bakgrunnen håper jeg å belyse her, ved å ta for meg følgende 

punkter: 

- Min bakgrunn for artikkelen 

- Forbundets holdning til rovviItproblematikken 

- Hvordan arter rovviltproblemer seg? 

- Hvordan står det til med rovdyrstammene? 

- Hva kan rovviltforvaltningen stille opp med? 

- Hva oppnår forbundet med sin strutsepolitikk? 

- Forslag til hvordan forbundet kan arbeide seg ut av uføret. 


Naturvernforbundet og 

rovdyra 

Jeg har vært medlem i mange år, og 

helt siden zoologiinteressen tok over

hånd i førskolestadiet har rovdyra hørt 

til den mest fascinerende delen av dy

reriket. Forfulgte som de gjeme er falt 

det meg heller ikke vanskelig å solida

risere meg med dem og ta dem i for

svar. Det forsvaret artet seg i mange år 

som et ekko av de krav f~rbundet sta

dig stiller: «Før aktiv rovviltforvalt

ning utøves må mer kunnskap fram

skaffes og levedyktige stammer sikres. 


På bakgrunn av tidligere og nåvæ
rende arbeid tør jeg si jeg kjenner tåle
liig godt de problemer de «ansvarlige» 
myndigheter står overfor og også 
hvordan rovdyrproblemer kan arte 
seg. 

Naturvernforbundets holdning til 
rovviltproblemer og forvaltning av vå
re rovviltstammer har endret seg lite i 
løpet av de siste 10 år , og er i dag lite 
egnet til å takle den situasj~n store de
ler av distrikts-Norge møter. 

Forbundet bidrar lite konstruktivt 
ved ensidig å ta de store rovdyrs for
svar i alle sammenhenger. Dette synet 
blir i liten grad forstått i de samfunn 
som berøres av problemene , og gjør 
dessverre sitt til at medlemskap i Na
turvernforbundet blir et enda mer ur
bant fenomen enn tidligere . 

Rovviltforvaltningen 
Rovviltforvaltningen har en vans

kelig balansegang å trå når politiske 
myndigheter skisserer to klare over
ordnede målsetninger: 
- å sikre levedyktige bestander av alle 
dyrearter som inngår i norsk dyreliv 
- å sikre og fremme primærnæringene 
og dermed sysselsetting i distrikts
Norge, bl.a. ved å muliggjøre · ut
marksbeite for bufe og tamrein. 

Ideelt sett krever en god rovviltfor
valtning at Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk har: 
- god kjennskap til betandenes størrel
se og utbredelse, samt dyrenes biologi. 
- god oversikt over de tap som påføres 
bufenæringen. 
- gode redskaper til å regulere lokale 
rovdyrstammer til ønsket nivå. 

De store rovdyra er sky og forsiktige 
dyr som høyst unødig påtreffer folk . 
Det er en av grunnene til at man kjen
ner såpass lite til deres biologi og ut
bredelse. Kunnskap om disse dyra er 
oftest svært ressurskrevende å inn
hente, og de viktigste bidragsyterne er 
ofte folk flest som ferdes i skog og 
mark. Dessverre er det slik at denne 
kunnskap ofte ikke kommer ut fordi 
folk av ulike grunner holder opplys
ninger tilbake. Går vi ti år tilbake var 
bjørnen karakterisert som en nesten 
utryddet art, som f.eks. i Norsk Na
turleksikon ble gitt liten sjanse til 
overlevelse . En tørkesommer midt på 
syttitallet med lite blåbær var utløsen
de, mye sau ble tatt og plutselig var 
stammen anslått til 100-200 dyr i mi
nimum. Bjørnen formerer seg ikke 
som lemen , det tar lang tid å bygge opp 
en bjørnestamme. Men da kunne også 
folk stå fram, uten fare for å bli ledd ut , 
og berette om tidligere møter med 
bjørn eller spor av den. 

Tilsvarende problematikk opplever 
vi på Sørlandet nå når det gjelder ul
ven, som forskerne i dag mener må ha 
hatt tilhold her gjennom hele syttital
let. Det er slik at først når større skader 
oppstår, åpenbares rovdyra for all
mennhet og forskere. Det er vanskelig 
å være føre var. Om en ønsker å se på 
økonomien i erstatningsutbetalingen 
for tap grunnet fredete rovdyr er det 
slik at fra noen skarve hundretusen 
midt på syttitallet er det langt til de 7,6 
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Foto: Pål Hermansen/NN.;- Det er ikke lystelig å slippe sau på problematikken opp til debatt ved 
beite når man vet at rovdyr er på bl.a. å nedsette et egen rovdyrutlr 
ferde, mener forfatteren av denne valg. Men, som han sier, i dette bør 

artikkelen. Han mener at Naturdet ikke sitte for mange kontorfolk 
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vernforbundet bør ta hele rovdyr- fra Oslo. il 
~ 

millioner som ble utbetalt i fjor. Jeg er 
r 	 ikke så opptatt av kronene, men dette 

tallet sier litt om tapenes størrelse når 
en sau verdsettes vel 2 tusen kroner og 
lammet det halve. For folk som henter 
sin inntekt i utmarksnæring og har et 
forhold til dyra sine er det ikke lystelig 
å slippe de ut med god sjanse til å bli 
rovdyrfor. Det må vi andre prøve å 
forstå og akseptere. 

Rovdyr overalt? 
Det betyr ikke at rovdYfa må vekk, 

de har en viktig funksjon i naturen og 
deres eksistens er til glede for mange. 

Det er imidlertid regulering av disse 
rovdyrstammer som er sjølve hoved
problemet. Kun et mindretall av de få 
fellingstillatelser som utstedes mot 
forbundets vilje , fullbyrdes og sjølve 
jakten er svært ressurskrevende . Hos 

bjørn er det spesielt vanskelig så lenge 
et fåtall dyr slår, og han sover den års
tida han kunne blitt spora opp. 

At våre rovdyrstammer er i god 
vekst skulle det ikke herske tvil om, og 
skal næringsgrunnlaget for rovdyra re
gulere bestandene vil veksten vedvare 
i mange år. For hjortedyrbestandene 
er også i vekst og har etter hvert blitt 
nokså tette . Ulven er vel den eneste 
som i dag er lite utbredt og forskerne 
mener å anslå et minimum på et tyve
talls dyr i landet. Dessverre er folk 
oppdratt til frykt og avsky for dette 
dyret, og «hysteriet» på Sørlandet må 
forstås på denne bakgrunn. 

Men myndighetene skal på ingen 
måte fritas skyld for dagens uavklarte 
og sak til sak orienterte rovviltforvalt
ning. Det burde for lenge siden vært 
avklart hvor i vårt land rovdyrstammer 

skal tillates å utvikle seg fritt og hvor 
bufeholdet prioriteres og rovdyr
stammene holdes nede. 

Det tragiske med Naturvernforbun
dets ensidige forsvar av de store «vei
darane» er at det setter seg selv utenfor 
seriøs, konstruktiv debatt og at det 
skyver fra seg naturlige allianseparte
nere i andre sammenhenger. Det være 
seg vassdragsutbygging, forurensing, 
områdevern m. v., hvor sympatisører 
ikke ønsker å identifiseres med ensidig 
rovdyrvern . 

Det var gledelig å se at Hedmark 
naturvern hadde et rovdyrutvalg, og 
jeg vil på det instendigste oppfordre 
forbundets ledelse til å nedsette et til
svarende. For det trengs en grunnleg
gende utredning av spørsmålet i for
bundet, og det bør ikke være kontor
folk i Oslo som driver den fram aleine! 

73 



KosANA -
Lite vassdragutan verdi? 

Omlag midt i Agderfylka ligg 
det vesle heievassdraget Ko

VAE har hug til utbygging 
Vest-Agder Elektrisitetsverk har 

Naturverdiar 
Grunnane til at motstanden var 

såna. Det er ei sidegrein til 
Mandalselva og har si kjelde i 
Åseral kommune øvst i Vest
Agder. I det heile er vassdra
get 33 km langt, og det møtest 

nok lenge hatt hug til å bygge ut her, 
men der har det for eit par år sida 
ikkje vore planar konkret. Hausten 
1980 sende så verket førebels plan
melding. Det tyktest sjå ut som dei 
der rekna dette for ei lita og grei 

sterk lokalt er nok fleire . Evje og 
Hornnes kommune peikte på andre 
stader å bygge ut i sitt område. For 
dei ville det vera meir til skade enn 
til gagn og ulageleg for skogbruket. 
Omlag det same sa grunneigarane . 

med sjølve Mandalselva 
ovafor Bjelland i Marnardal . 
Berre ein liten del blir dagleg 
kalla Kosåna. Elles har ein 
med å gjera ein del større og 

byggesak. Berre 110 GWH, og ikkje 
noko for korkje Storting eller politi
karar over kommuneplan laut det 
til. 

Somme hadde dyrkingsplanar. 
Naturvernforeninga i Mandal har 

i ei lengre utgreiing sagt klårt frå kva 
for naturverdiar dei ser: 

a) Dei einskaplege områda kring 
Kosåna kan bli eit fint landskaps

mindre vatn i heiestroka 
mellom Nedre-Setesdalen og 
Mandalen . 

I det heile har ein eit ned
børfelt som er godt 212 km i 
storleik. Områda der Koså
navassdraget ligg, er mellom 
dei største nokonlunde sam- · 
anhengande naturområda i 
midtre delen av Agder. Na
turen her er typisk for beltet 
mellom høgfjell og lågland. 

Men i handsaminga av første 
planrneidinga gjekk Evje og Horn
nes kommune mot utbygging. Det 
er ein av hovudkommunane og ligg 
på Aust-Agder sida. Marnardal i 
Vest-Agder var meir nølande og såg 
truleg pengar. 

Blant grunneigarane ser det ut til 
at dei er mest mannjamt mot. 

Naturvernet har gått beint imot. 
Dei fleste reikna nok med at Ko

såna var ei klår sak å sjå i samband 
med Samla . plan .for vassdragDet 
var fram til våren 1982. 

vernområde . Det er «nærområde» 
for både Mandal og Kristiansand . 

b) Der er viktig framlegg til ver
neområde i Kosånavassdraget. I 
første rekke gjeld dette eit fugleom
råde ved Gunnårsvatn i Hornnes. 
Det ligg i låma for sjølve hovudma
gasinet. Her kan det ikkje kombine
rast. Ein har med eit sumpområde å 
gjera som har eit mangfelt fugleliv. 
Gjennom « Kontaktutvalget for 
vassdragsreguleringar» har eg fått 
vite at området ikkje kan erstattasl ··· 
av andre i denne delen av ldndei!
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Ein har med eit særs godt fugleom
. råde å gjera i ein ellers skrinn natur 
. så difor blir ei øydelegging alvorleg. 
Talet på fuglearter er langt høgare 
enn det ein finn i materialet frå 
Aust-Agder fylke (Grunnlagsmate
riale til myrplanen). 

Ellers må ein og nemne at ei anna 
myr frå same verneplan kjem i 
konflikt med ei utbygging (ved 
Ydstevann/Hornnes). Og som ikkje 
dette var nok: Ein har ei nasjonalt 
verneverdig myr tett med, Stor
slåtta (Berntsen: Naturvernets hi
storie, s. 201). 

c) Alt vatnet i Kosåna «soknaf» 
til Vest-Agder, og dette fylket har 
alt .ein utbyggingsprosent på nærare 
80. Mandalselva er snart heilt ned
bygd, og Kosåna er eina ste sideelva 
av nokon storleik som ikkje er tukla 
med. 

Oldsaksamlinga vil verna 
I februar 1982 la Oldsakssamlinga 
fram sin rapport frå registreringa 
sommaren 1981. Etter dei førebels 
undersøkingane som då var gjorde, 
fann ein innpå tjue steinalderbusta
dar, samtjarnvinner og fiskeplassar 
frå eldre til. 

I sin konklusjon seier Oldsak
samlinga at vassdraget er klårt ver
neverdig og historisk interessant. 

Samla plan og Kosåna 
Når ein les dette, er venteleg stor
tingsprop. 130 (<<Samla plan») ved
teken. Korleis det der gjeng med 
Kosåna, veit ikkje eg. Men i det 
framlegget som regjeringa la fram i 
mai 1982, var ikkje vassdraget teke 
inn i Samla plan. 

Alle tykte dette var snodig på lo
kalt · hald. Menein kunne tydeleg 
lese på side 6: Kosåna i Aust-Agder 

. (!) kan konsesjonshandsamast. 
Nå er det slik at V AE har planar 

om å bygga ut «Kosåna i Mandals
vassdraget» . Det kjem ut omlag 
midt i Vest-Agder. Og då er det no
ko. snodig å sit ja og lesa om «Koså
na i Aust-Agder». Men det er greit: 
Vassdraget gjer ein stor sving inn i 
dette fylket. 

Ordføraren i Evje og Hornnes sa i 
avisa Fædrelandsvennen 13/7 1982 
at «det ville ha vært svært ønskelig 
om dette prosjektet (Kosåna) kunne 
bli behandlet i «Samlet plan for 
vassdrag». Men det er tydeleg at 
departementa ikkje bryr seg særleg 
om lokale ønske. Det har nok meir 
vore drakamp enn kunnskapstev
ling mellom dei. 

T. v. Kosåa i brei 
vårflom før ho ka
star seg ut i Man
da/se/va . 

T.h. Hovudniagasin 
eller fug/efredning? 
Sumpområde ved 
Gunnårsvatn , 
Hornnes. 

T.h. Typisk Indre

Agder natur. Frå 

Bjelland. Denne 


. vakre 	 heieda/en 
med fornminner 
ska/ sperrast med 
dam. 

. Då avisa· Agde'r Tidend 4/6-82 
spurde i miljødepartementet korfor 
Kosåna ikkje var med, ser ein av 
svaret at prosjektleiinga for Samla 
plan ikkje er særleg godt orientert. 

Ein kjende mellom anna ikkje til 
rapporten frå Oldsaksamlinga. Men 
det er til nå det einaste dokument 
som føreligg i samband med VAE's 
plan melding. 

Prosjektleiinga visste likevel, 
laut det til, at Kosåna var mindre 
verneverdig enn Tovdalselva. Det 
kan så vera. Men kva byggerein på? . 
Korfor sette desse mot kvarandre? 

Lokale naturvernkonsulentar eg 
har tala med, meiner og at ein har 
lite å fara med i departementa når 
det gjeld Kosåna. Oldsaksamlinga 
riv seg i håret når dei som skal 
handsame sakene , ikkje les det dei 
skriv. . 

Og stakkars Storting som må 
fatta vedtak, når noko er så dårleg 
førebudd. 

TEKST: 

KNUT WOSLAND 


TEIKNINGER: 

SISSEL GJERSUM 

etter fotos av 

Knut Ljosland 
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SJØFUG.L 

I NORGE 


I 1978 
ble 53 sjøfuglreservater 

.opprett~t i . Oslofjorden: 
Dette var det første konk
rete leddet i en plan for 
vern av 'viktige h~kkeplas
ser for sjøfugl som Miljø- . 
verndepartementet med 
tiden håper skal dekke hele 

. kysten. . . 
Med en kyst på drøye 

21 000 km (eller 32000 km 
om vi tar øyenes strand
linje med) sier det seg selv 
at dette ikke gjøres i en 
håndvending. Det tok også 
adskillig tid før frednings
tiltakene i 1978 kunne 
iverksettes: Det forbere
dende arbeid begynte fak

tisk 10 år tidligere, i 1%8, 
ved gjennomføringen av 
registreringer av verne
verdige forekomster 

. Vestfold fylke. . 

Status i 1983 
Hvor står så dette arbeidet · 
idag? Vi kan ved inn
gangen til 1983 konstatere 
at betydelige fremskritt er 
nådd, selv om mye fortsatt 
står igjen. 

I tidsrommet 1978-1983 
har registreringer blitt 
fullført, verneplaner publi
sert og reservater oppret
tet i 9 av landets 16 kyst
fylker. Det siste tilskuddet 

Norge er det land i Europa med tettest bestand av sjøfugl. Miljøverndepartementet ønsker å 
sikre disse bl.a. ved opprettelsen av sjøfuglreservater. Men som Norderhaug her påpeker: 
Reservater alene er ikke nok i en tid der vår tids mange miljøproblemene er en konstant trusel 
mot våre sjøfugler. En kamp mot disse truslene (oljeforurensninger, miljøgifter m. v.) er derfor 
viktig om vi på lengre sikt skal kunne opprettholde sjøfuglforekomstene utenfor norskekysten. 
Foto: Toppskarv, Sigurd Halvorsen INN 

er gjem10mføringen av 
verneplanen for fuglefjell i 
Finnmark, der 14 reser
vater på 129 km2 ble gjen
nomført i januar 1983. 

Men en god del står som
nevnt igjen. Fastlands
kystlinjen i de 7 gjenvæ-' 
rende fylkene omfatter 
nær 14400 km, mot om
kring 6 700 km i de fylkene 
der verneplaner er gjen
nomført. 

Mens verneplaner er 
gjennomført i vel halvpar
ten av kystfylkene dekker 
de med andre ord ennå ba
re omkring en tredjedel av 
landets (fastlands-) kyst
linje. 

) 

Antall ~jøfuglreservater opp
ret:et. 
'00 

'98'"" '''''' 
Antall sj(~fuglreservate,. som 
er opprettet /978-/983 utfra 
de fylkesvise vernepla;ler. 

Status for arbeidet med gjen
nomføringen av fylkesvise 
verneplaner for sjøfuglreser
vater i Norge pr. /. februar 
/983. På de skraverte kysts
trekninger er reservater opp
rettet. 
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Det totale antall 
sjøfuglreservater som hittil 
er opprettet er 193, d.v.s. i 
gjennomsnitt 21 reservater 
pr. fylke. Naturlig nok va
rierer antall reservater en 
god del fra fylke til fylke. I 
Buskerud fins bare 4 re
servater, mens det i Roga
land ble opprettet 40. 

Også tettheten av reser
vater varierer en god del. I 
Sør-Norge (strekningen 
svenskegrensen-Roga
land) fins det i gjennom
snitt et reservat for hver 20 
km kystlinje, mens det til
svarende tallet for Finn
mark er vel 220 km. Slike 

ol tall sier imidlertid ikke så 
meget. Det som er viktig er 
at hver enkelt kyststrek
ning blir grundig gjennom
gått og at de mest verne
verdige områdene innen 
hvert fylke blir vernet. 

Hvilke arter vernes? 
Siktemålet med det om
fattende vernearbeidet 
som Miljøverndeparte
mentet her driver er å gi 
omlag halvparten av den 
hekkende sjøfuglbestan
den i det enkelte kystfylket 
sikre reservater i hekketi
den. 

Til grunn for registre
ringene blir for det meste 
lagt de tallrike sjøfuglarte
ne. Hensynet til de mindre 
vanlige, men ofte sårbare 
kystfuglene, er det ofte 
vanskeligere å få ivaretatt. 
I en god del tilfeller vil det 
imidlertid være slik at vern 
av de største eller tetteste 
sjøfuglkoloniene i betyde
lig grad også vil ivareta 
hensynet til de mer fåtalli
ge artene. Et eksempel på 
dette kan være måkekolo
niene i ytre Oslofjord, som 
paradoksalt nok også kan 
gi den beste beskyttelsen 
for hekkende ærfugl og 
steinvender. . 

Arbeidet framover 
Hvor lang tid vil det så ta 
før norskekysten er sy
stematisk dekket av et nett 
med hekkereservater for 
sjøfugl? 

Hittil er verneplaner pu
blisert og gjennomført i 9 
fylker på 7 år. Utfra dette 
kunne vi kanskje anta at 
fullføringen vil skje om
kring 1990. Imidlertid 
omfatter de resterende 7 
fylkene omkring 2/3 av 
kystlinjen. Mer sannsynlig 
er det derfor at fullføringen 
vil skje i perioden 1990
1995. 

Med opprettelsen av 
miljøvernavdelingene hos 
fylkesmennene er det 
imidlertid mulig at tempoet 
vil kunne trappes noe opp. 
Det er dessuten viktig å 
være klar over at 12-13 % 
av de områden som ble 
foreslått fredet i fylkene i 
Sør-Norge ikke ble med 
ved reservatopprettelsen i 
den første omgangen. Vi 
må derfor regne med at det 
er behov for endel etterar
beide i disse kystfylkene. 

Reservatene er intet 
mål 
i seg selv. De er bare det 
første skrittet på veien i det 
møysommelige arbeidet 
med å opprettholde sjøfu
glenes livsmiljø også på 
lang sikt. Det er dessuten 
viktig å huske på at reser
vatene ikke kan løse aIle 
sjøfuglenes problemer i 
vår tid. De vil kunne bidra 
til å bedre produksjonen, 
men vil ikke løse den rek
ken med andre miljøpro
blemer som våre sjøfugler 
idag står overfor. Fortsatt 
innsats på andre hold er 
derfor stadig viktig dersom 
vi på lengre sikt skal kunne 
opprettholde sjøfuglfore
komstene langs norskeky
sten. Forekomster som 
intet land i Europa har ma
ken til. 

\: 

Makrellterna. tre stadier. 

Tekst og tegninger: 
MAGNAR NORD
ERHAUG 
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Registrering avarter · 
Hvert år blir det her i landet registrert 
dyrearter som tidligere ikke har vært 
kjent fra Norge. Svært få av disse er 
fugler eller pattedyr, langt de fleste er 
insekter. Insektene utgjør et sted mel
lom 12 og 15000 arter i Norge. Hele 
75 % av de kjente dyrearter i verden er 
insekter, og denne prosenten vil sik
kert øke etterhvert som utforskningen 
av insektfaunaen, særlig i tropiske 
regnskoger, blir bedre. 

De fleste av de over 300 mennesker 
som har som arbeide eller hobby å inn
samle og bestemme insekter i Norge, 
interesserer seg for sommerfugler eller 
biller. Andre insektgrupper, som 
f.eks. snylteveps og fluer er det svært 
få som arbeider med. Den norske in
sektfauna som helhet er således rela
tivt dårlig undersøkt. 

I Norge har det blitt funnet for
holdsvis få arter som har vist seg å 
være nye for vitenskapen. Men i løpet 
av de siste 200 år er minst 150 arter blitt 
beskrevet på grunnlag av dyr innsam
let i Norge. Derimot finner man hvert 
år adskillige arter som ikke tidligere 
har vært kjent her i landet. Disse arte
ne kan enten være dyr som faktisk har 
utvidet sitt utbredelsesområde, eller 
det kan være arter som ikke tidligere 
har vært kjent på grunn av mangelfulle 
undersøkelser. 

I 1982 ble 100 arter av insekter og 
edderkoppdyr registrert som nye for 
den norske fauna . At en nøyere under
søkelse blant hittil dårlig kjente grup
per kan gi gode resultater, viste bl.a. 
en undersøkelse over de norske thrip
sarter, hvor hele 40 av de hittil 88 
kjente arter i Norge ble funnet i det 
foregående år. 

Menneskets regulering av naturen er også 
en fare for insektenes eksistens. Flere ste
der trues den unikefauna av insekter med å 
bli utlyddetfordi myndighetene vurderer et 
områdets verneverdi bare eller plante- OR 
høyere dyreliv. Foto: Libelle (Anisoptera), 
Rolf Sørensen/NN. 

78 



T.v. Den store bjørnespinner (Arctiea caja L.) medflotte ver
ne/arger finnes i nesten hele landet og er mange steder vanlig. 
Foto : Ivar Harjar/NN. 

Under: Snylte vepsen er en interessant insektsgruppe . Det fin
nes snylteveps som ikke bare snylter på andres larver men også 
på sin egen slekts larver. I den biologiske insektsbekjempelse 
er snylte vepsen en viktig art. Foto: Pål Hermansen/NN. 

l. 

Insektene er interessante og 
pene 

J 


Mange insekter viser seg ved nærmere 

ettersyn å ha vidunderlige farger og 

rare former. Dette gjelder ikke bare 

sommerfuglene, men også mange and

re grupper som f.eks. gullvepsene. 

Disse kan ha en farge som bryter i 

sjatteringer av blått, grønt, gult og 

rødt , alt etter fra hvilken vinkel lyset 

bryter i vepsens harde overflate. Alle 

tenkelige farger og de mest fantastiske 

former kan en finne hos insekter. Det 

er ikke vanskelig å skjønne at stadig 

flere interesserer seg for disse dyrene, 

som ikke bare er pene , men også ofte 

lever et forunderlig liv. Det finnes 

f.eks. en norsk sommerfugl innen 

gruppen sekkspinnere, som heter 

A canfhopsyche afra L., hvor både 

hannen og hunnen under larvestadiet 

lever som en slags landjordens vårf

luelarver i en sekk bestående av strå, 

bladstumper eller småstein. Hunnen 

lever hele livet til parringen i sekken, 

som yter beskyttelse mot predatorer. 

Hannen har vinger og flyr til den 

vingeløse, larvelignende hunn for å 

parre seg. Etter parringen kryper hun

nen ut av den beskyttende sekken, og 

legger seg fritt på jorden hvor den blir 

et lett bytte for fugl. Nå viser det seg at 

eggene for å klekkes , må passere gjen

nom tarmen på en fugl. Når fuglen så, 

etter å ha fløyet en stund, slipper sine 

ekskrementer, inneholder disse som

merfuglegg, som snart klekkes. Lar

vene lever på mange forskjellige vanli
ge planter som finnes overalt. Selv om 

hunnen ikke kan fly spres likevel av
kommet over store områder på denne 
måten. Sekkspinnere kjennes derfor 
fra mange relativt isolerte øyer som 
f.eks. New Zealand. 

Oliebillen (Meloe violaceus Marsh.) 
er en stor, blåviolett bille med relativt 
korte dekkvinger og, hos hunnen, med 
en stor oppsvulmet bakkropp full av 
flere tusen egg. Den må legge mange 
egg for larvene lever et risikofylt liv. 
Den nyklekte larve, som kalles en 
triunggulinlarve, er meget livlig, og 
søker straks etter klekkingen opp i ve
getasjonen hvor en del ender opp i 
blomstene. Blomster besøkes av 
mange ulike insekter, og larvene vil 
hefte seg fast på den første de møter. 
Men bare de som hefter seg fast på en 
solitært levende bie vil kunne utvikle 
seg videre. Den solitære bie vil lage 
celler som fylles med honning, som 
skal tjene som næring for bielarven . 
Etter at egget er lagt kryper triungulin
larven over på egget, mens bien lukker 
igjen cellen. Triungulinlarven spiser 
deretter bieegget , hvoretter de så 
skifter hud og blir til en tjukk, olden
borrelarvelignende larve . Den går da 
igang med å fortære honningen som 
var bestemt for bielarven , og etter en 
rekke hudskifter, overvintrer den som 
puppe som klekkes til ferdig bille i mai 
den påfølgende vår. 

Mange snylteveps har larver som le
ver som parasitter inne i andre insekt
larver. Det finnes imidlertid et betyde
lig antall snylteveps som parasitterer 

på andre snyltevepslarver inne i 
vertslarven. Ja, det finnes til og med 
arter som snylter i disse igjen, slik at 
man faktisk kan finne larver som kine
siske esker inne i hverandre i 4 lag. 

Blant insektene finner man noen av 
de meste slående eksempel på tilpas
ning til spesielle nisjer. Både dyrenes 
utseende og atferd kan på en meget 
overbevisende måte illustrere de spe
sielle fordeler og problemer ved å vel
ge akkuart den nisje arten lever i. Biller 
som kan lyse (Lampyris l1oc{iluca L.), 
biller som føder levende unger (Go
nioctena decaspilo{a Achard) , maur 
som holder slaver (Formica sal1~uinea 
Latr.) . Norsk natur er full av slike rare 
skapninger. 

Insektene og mennesket 
Man kan dele insektene inn i nyttedyr, 
skadedyr og arter som er uten betyd
ning (indifferente) for mennesker. 
Honningbien og silkesommerfuglen er 
kjente eksempel på nyttedyr , men også 
de arter som lever som parasitter eller 
predatorer på skadedyr, og de som 
nedbryter organisk materiale kan reg
nes som nyttedyr. Til de indifferente 
artene regnes de som ikke direkte gir 
mennesket tap eller vinning. 

Insektene konkurrerer ofte med 
menneskene om mat og naturressur
ser. I verdensrnå lestokk ødelegger 
skadeinsektene enorme jordbruksav
linger og en rekke arter overfører syk

.dommer både til mennesker og husdyr. 
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Enorme skogstrekninger kan angripes 
av insekter og her i Norge har vi i den 
siste 12 års perioden hatt en intens 
«barkbillekrig» , hvor millioner av trær 
er blitt drept av den store granbarkbil
len. Det er imidlertid relativt få insek
tarter i Norge som gjør nevneverdig 
skade i landbruket. En langt større del 
lever harmløst , både i kulturlandska
pet og i naturen. En del insektarter i 
naturen lever i sterkt avgrensede og 
spesielle biotoper. For mange av disse 
arter utgjør mennesket en trussel mot 
deres eksistens. 

I Norge kommer denne truselen ikke 
fra de få som på en hensynsfull måte 
innsamler materiale til vitenskapelige 
formål. Til det er det for mye natur 
igjen hos oss, og antallet av samlere for 
lite. 

Det som er mer foruroligende, er det 
økende omfanget av menneskets re
gulering av naturen med fare for å 
ødelegge eksistensmulighetene for 
sjeide insektarter. 

Den unike fauna av insekter holder 
flere steder på å bli utryddet for alltid, 
fordi norske myndigheter så godt som 
utelukkende baserer seg på fugle- og 
plantelivet når de vurderer et områdes 
verneverdi. Det er derfor et sterkt 
ønske blant norske insektinteresserte 
å få innpasset alle dyre- og plantegrup
per i verneplanene. Det bør utarbeides 
egne verneplaner for å redde mangfol
det av norske insektarter for etterti
den . 

Den norske insektfauna er i euro
peisk sammenheng spesielt interessant 
fordi den inneholder arter og arts sam
men setninger med nordlige særtrekk, 
og fordi vi her har nordgrensen for 
mange arters utbredelse, hvilket ofte 
vil være av stor zoogeografisk interes
se. 

Det er ennå mange arter igjen å regi
strere som nye for landet, ennå er det 
mange trekk av artenes biologi som er 
ukjent, og ennå kan det muligens opp
dages nye arter for vitenskapen i Nor
ge. I insektenes verden er det ennå 
mulig å gå på oppdagelse i det ukjente, 
å være pioner i en fantastisk verden . 

MOSKUSURT 
Liten plante med 
stor lukt-

Planlen tilhører dem som vanligvis 
havner under folks fott()y. Den lille 
vevre blomsten er ikke lett å få øye 
på . Så rager den heller ikke mer enn 
ca. 15 cm over marken. At den gror 
på bortgjemte, skyggefulle stdeder 
gjør jo ikke saken lettere. 

Allerede før løvsprett står mo l toppen aven tynn stengel sitter 
skusurten i blomst. Disse er små og fire sidestilte blomster, hver medfi
grønnlige av farge, og flyter i ett re kronblad. Dessverre visner den 
med alt annet rundt den. Men kort etter hlomstring . 
kanskje denne uanseligheten bare Allerede år 1735 salte Linne nav
er til det bedre, planten er nemlig net Adoxa på planten, noe som be
ikke så vanlig hos oss . Men har man tyr liten og ubetydelig. Artsnavnet 
lokalisert den er det hare å ta knær Moschate/lina henviser til lukten . 
og albuer til hjelp. Det er bare på Den dufter nemlig av moskus. 
kloss hold at moskusurten kommer Tekst og foto: 
til sin fulle rett. Svein E. Børresen 

ASDØL
JUVET 
Asdøljuvet i Oslos Vest
mark skjærer seg som en dyp 
sprekkfra Lier i Buskerud inn 
i Marka. Det er spennende og 
dramatisk å gå i hunnen av en 
slik forkastning. Veldige 
bergvegger reiser seg, og en 
blir liten der stien krongler 
seg fram nede ved elva. Bota
nisk selt er også juvet inte
ressant. Østlandets gode kli
ma og bergveggen sørger for 
varmen , og elva for fuktighe
ten . Dette skaper et godt lo
kalklima for urter, moser og 
trær. Asdøljuvet er foreslått 
vernet som naturreservat. 

Tekst og foto: 
Rune Aanderaa 
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dØR 
ALTERNATI RAMTID 
TIL ET FOLKEKRAV! 

VÆR MED! 

OPPROP OM UTREDNING AV EN ALTERNATIV FRAMTID 

Vi vil ikke lenger godta at utviklingen må fortsette mot en framtid som skremmer oss. Vi 
opplever at det ikke er menneskelige mål, men konkurransen mellom industrilandene som 
nå bestemmer vår utvikling. For å sikre Norges konkurranseevne må politikerne sette 
industriens og handelens krav foran innbyggernes ønsker. Dette har satt alle som arbeider 
for et mer menneskelig samfunn i en umulig situasjon: 

• 	 Økende inntektsforskjeller er blitt nødvendig for å gjøre oss alle til konkurransemennesker. 
Deling av samfunnsgodene og hensynet til de svake må vike for konkurransekravene. 
Resultatet er blitt et samfunn hvor stadig flere bukker under for presset. 

Frykt for framtiden, ensomhet, stress og nerveproblemer, ungdomskriminalitet og alkoho
lisme øker. Uerstattelige naturverdier må ødelegges for å tilfredsstille vekst-økonomiens 
umettelige energibehov. 

Samtidig blir vi fortalt, at i årene framover må vi godta enda større omveltninger: Maskiner 
skal erstatte mennesker i en slik grad at vi må godta omfattende flytting, omskolering, mer 
prestasjonspress i skole og arbeid. - Ikke fordi vi ønsker det, men for å kunne konkurrere 
med utlandet. Likevel trues vi av inflasjon og økonomisk krise. 

Konkurransen mellom industrilandene er blitt så hard at også u-landenes rettmessige krav 
må tilsidesettes. Derfor øker fremdeles antallet av fattige og nødlidende fra år til år. For å 
sikre sin vekst må maktblokkene konkurrere om innflytelse over andre verdensdelers 
energi og råvarer. Mens ressursene minker, øker undertrykkelsen, spenningen og krigsfa
ren. 

Dette kan ikke fortsette i det lange løp. Likevel må alle land som deltar i handelskonkurran
sen følge med for å unngå økonomisk krise. 

VI FORESLAR UTREDNING AV ET NORDISK ALTERNATIV 

I SAMARBEID MED U-LAND 


Vi tror Norden i fellesskap kan vise at det finnes en annen vei, hvor solidaritet og menneske
lige mål settes høyere enn økonomisk vekstkonkurranse. Vi mener det bør undersøkes i 
hvilken grad Norden kan frigjøre seg fra handelskonkurransen mellom industrilandene, ved 
å utvikle et mer selvforsynt nordisk likevektsmarked, i likeverdig samarbeid med ett eller 
flere u-land. 

Ingen vil våge en slik omlegging uten å vite hva det innebærer. Derfor ønsker vi midler til en 
omfattende utredning av et slikt alternativ, en utredning som siden må populariseres og 
legges fram for befolkningen. Vi vil vite hva alternativet kan koste oss økonomisk og hva vi 
kan vinne sosialt. Hvis Norden viser at det nytter, kan andre land følge etter i utviklingen mot 
en mer menneskelig og rettferdig verden. 

I dag har vi ikke noe valg. Først når et menneskelig alternativer utredet vil vi ha vår 
demokratiske rett til å bestemme over vår egen framtid. 

Bli utredningen Alternativ Framtid virkeliggjort? 

En sterk opinion kan bli utslagsgivende. 


Om vi blir mange nok 

bak kravet, avhenger av din innsats! 


D
ette oppropet har du 

forhåpentligvis allere

de 

underskrevet. Men vi 


trenger nye titusener som under

skriver. Vi har laget opprop og 

stoff som henvender seg til en del 

miljøer vi vet er opptatt av Alter

nativ Framtid . Vi har registrert 

gryende interesse hos helseper

sonell , sosialarbeidere , fagbeve

gelsen , freds- og miljøbevegel

sen , solidaritetsbevegel sen , hu

manitære organisasjoner og kir

ken . Vi regner med at du kan gjø

re en innsats for spredning av 

oppropet til en eller flere av disse 

gruppene. 


or----~ 

ni Alternativ Framtid I 
v/Framtiden I vAre hender I 
Torggata 35, N-Oslo 1 

Jeg 	kan tenke meg , spre 
•••• eks. av opprop med I 
underskriftslister til føl
gende mIlJø(er) ................... .. ... .. 
 I 
..........	...... ......................................·1 

.............. .. ......................... .............' 1 

Navn: ...... :.... .. ........ .. ... .. .... ........... 
 I 
Vel/gate: .... ... .. ....... ... .. .. .... .. .. ...... 
 I 
Postnr./sted: .... .. .. ... .. .. ....... .... ... 


······· .. ······················ ················· .. ····· 1 

Jeg har tilknytning til (yrke/ 
milJø/organisasJon av Inte- I 
resse for Alternativ Framtid): 

.. ....... .. .. .. .. ...... .............. ...... .. .......... 1
-----_.1 
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Bør det .oo . 
... ~ ..bønder .· i · 

Bergen 

Bør det bo bønder i byen? Er 
det mulig å leve medjordbruk 
i boligstrøket vårt, eller vil 
dette føre til en uunngåelig 
konflikt mellom bønder og 
beboere? Svaret bergenserne 
gir på disse spørsmålene, kan 
bli avgjørendeforjordbrukets 
framtid i byen. Planene for 
boligbygging sørvest for No
råsvannet i gamle Fana 
kommune vil praktisk talt ra
dere ut jordbruket i området. 
13 av 15 gårdsbruk i Horda
lands fineste jordbruksland 
vil måtte bygges ned. 

AV 
TRYGVE NORTVEDT 

Men det er ikke bare i Bergen vi 
finner konflikter av denne typen. 
De fleste større byer vil i 80-årene 
oppleve lignende saker. Det ser ut 
til å ha skjedd en kursendring siden 
70-årene da myndighetene så ut til å 
skjønne mer og mer at et godt nær
miljø har en egenverdi. Pendelen 
svinger nå andre veien. Kortsiktige 
økonomiske hensyn får overordnet 
betydning. Resultatet blir en stadig 
sterkere utnytting av arealer, på 
bekostning av både jordbruk og 
friluftsliv. 

Kortsynthet 
Vestlandske Naturvernforening har 
den siste tiden engasjert seg i plane
ne om boligbygging sørvest for No
råsvannet i Fana. Alle prinsiper om 
jordvern blir her satt til side for 
kortsiktige økonomiske kalkyler. 
Argumenter om stigende boligpri
ser blir brukt for å knuse kravet om 
bedre nærmiljøer. Resultatet er blitt 
en plan der minimale arealer blir 
igjen til jordbruk og natur. 

Skuffende 
Noe av det mest skuffende i denne 
saken er at landbruksmyndighetene 
på høyere nivå ser ut til å godta 
planene. Fylkeslandbrukssjefen ser 
det slik at jordbruk til et boligområ
de må føre til konflikter mellom be
boere og bønder. Han har derfor 
lagt seg på en hovedforsvarslinje: 
La oss ofre gårdsbrukene i dette 
området hvor det allerede er en del 
bebyggelse, så får vi kanskje behol
de mer sammenhengende jordbruk
sområder andre steder. Utbyggerne 
har grepet denne invitten med beg
ge hender. De siste planene går ut 
på å dekke så å si hele jordbruksa
realet med boliger, for å senke pri
sen for hver bolig mest mulig. 

Landbrukspolitikken det her leg
ges opp til er farlig. I Bergen finner 
vi mange steder gårdsbruk og bolig
er om hverandre. Skal vi bare ta 
vare på store sammenhengende 
jordbruksarealer, kan resultatet bli 
nedbygging av det meste av jord
bruksarealet i kommunen. 
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Løs konflikten 
Vestlandske Naturvernforening går 
i sin uttalelse til bygningsrådet inn 
for å løse konflikten mellom bønder 
og beboere. Foreningen legger vekt 
på at dette må gå sammen med en 
endret planlegging av friareal. 
Friområdene i planen består for det 
meste av smale korridorer mellom 
boligområdene. Sammenlignet med 
andre boligområder er andelen av 
friområder i planen liten. Det områ
det det her er snakk om, skiller seg i 
tillegg ut ved at det ikke finnes til
støtende fjellområder for lengre 
turgåing. 

Konflikten det er snakk om best
år hovedsaklig i at beboerne kan 
komme til å tråkke i graset til bon
den og skremme dyr på beite. 
Vestlandske Naturvernforening 
foreslår at en del av de store natur
områdene som etter planen skal 
dekkes helt med boliger, blir avsatt i 
form av mer sammenhengende 
friområder. Dertil må fritidsbruken 
avgrenses og reguleres: Jordbruk
sområder må inngjerdes og merkes 
med skilter. Kjerreveier kan nyttes 
til turgåing og jordene til vinter
sport. 

Forslaget fra Naturvernfore
ningen blir «dyrt» i snever økono
misk forstand (boligprisene). Men 
hva med de miljømessige og sosiale 
kostnadene ved tettbygde bolig
strøk? Bør ikke boligprisen stå i 
forhold til de miljømessige kvalite
ter som følger med boligen? 

Ja til gårdsbruk! 

De som i dag bor innenfor pIanom

rådet, setter pris på å ha gårdsbruk i 

bomiljøet. For ett av brukene del

tok naturvernforeningen i en under

skriftskampanje. Kampanjen sam

let 302 underskrifter og viser at den 

daglige drift på gården er det som 

gjør stedet til et ettertraktet utferd

sområde. 


Grasrotas oppgave 
Det er bare grasrota som kan sette 
en stopper for den raseringen av 
jordbruksland som nå pågår i tlere 
av våre større byer. Ikke bare 
Landbruksdepartementet, men og
så Miljøverndepartementet lar seg 
rive med av den nye karusellen. I 
den langsiktige kommuneplanen for 
Bergen støtter Miljøverndeparte
mentet kommunens plan for å mot
virke avfolkningen av byen. Planen 
innebærer en opptrapping av bolig
byggingen - uten å påpeke de kata
strofale følger en slik opptrapping 
vil ha for jordbruket i kommunen. 

Konflikten by og land hlir tydeligst 1I1Ir 
byene truer med å ese utover matfatet. som 
her på Søre ide ved Noråsvannet i gamle 
Fana. Byutviklingen kjenner ingen grenser 
når økonomiske interesser presser på. 
Naturvernet er nødt til å slå tilbake. 
Foto: Helge Sunde. 

Vi takker trykkeriet Oscar-Andersens 
Trykkerier as for 4 ekstra sider i forhin
delse medfeiltrykk av denne artikkelen i 
Norsk Natur nr. 2183. Vi håper at håde 
lesere ogforfatteren dermed er fornøyd 
med dacapoen av «Bør det bo bønder i 
Bergen?» 
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IANDRE LAND 


Men kouprey
oksen var 
ikke død! 

Kouprey-feet, som regnes 
for å være den mest primi
tive av alle viltlevende 
storfe-arter, har lenge vært 
ansett som utryddet. I 50
årene regner man med at 
antallet koupreyfe i Indo
china, der arten hadde en 
meget begrenset utbredel
se, var nede i et par hund
re. I senere år har det 
overhodet ikke kommet 
rapporter om dyrene 
inntil en liten flokk på en 
okse , to kuer og to kalver 
ble oppdaget ved en tilfel
dighet i fjor sommer, nær 
grensen mellom Thailand 
og Kampuchea. Nærmere 
undersøkelser som ble satt 
i gang i IUCN-regi fikk en 
brå slutt da en lokalkjent 
guide ble skadet aven 
landmine. 

En fullvoksen kou
preyokse har en skulder
høyde på 190 cm. Det be
tyr at en hjemlig NRF-okse 
blir smågutt i sammenlig
ning. Også hornene er im
ponerende, her er det bare 
bøffelen som overgår kou
preyoksen. De få som 
noen gang har sett disse 
dyrene, kan fortelle at de, 
tross størrelsen, beveger 
seg adskillig mer elegant 
enn annet storfe. Når det 
gjelder bevegelser minner 
de nesten om antiloper. 

Koupreyfeet har byg
ningstrekk som minner om 
fossilfunn av kveg fra plei
stocen. Nærmere kjenn
skap til dette imponerende 
storfeet har derfor stor ut
viklingshistorisk interes
se. Arten blir også sett på 
som en viktig genetisk res
surs, som ved krysning 
med tamkveg f.eks. kan gi 
større motstandsdyktighet 
mot visse sykdommer. 

Man regner med at de 
overlevende kouprey'er 
lever et farlig liv, ikke 
minst på grunn av miner og 
andre krigshandlinger i 
området der de holder til. I 
Thailand overveier myn
dighetene nå å frede områ
det som naturreservat. 
Men som en ekstra sikker
het for arten planlegger 
IUCN å fange inn dyr, 
eventuelt med sikte på 
overføring til andre områ
der. Opp gjennom årene 
kjenner man til to kou
preyokser i fangenskap. 
Den ene fristet tilværelsen 
i zoologisk hage i Paris i 
slutten av 30-årene, den 
andre levde i prins Siha
nouks hage i Phnom Penh i 
60-årene. Det var forøvrig 
han som i 1964 sørget for å 
gjøre kouprey-feet til 
Kampucheas nasjonaldyr. 

Sparekniven rammer 
regnskog 
I Papau New Guinea er det 
gjort store anstrengelser 
for å redde mest mulig av 
de store, tropiske regn
skogene fra undergang i 
forbindelse med omfatten
de planer om gru bed rift og 
storstilt skogsdrift. Nå er 
dette arbeidet imidlertid 
rammet av myndighetenes 
sparekniv. Budsjettene til 
naturvern er skåret ned 
med en tredjedel, og der
med er store verdier kom
met i fare. Arbeid som 
rammes er blant annet un
dersøkelser med sikte på å 
klarlegge skadevirkninger 
av prosjekterte gull- og 
kobbergruber, og av plan
lagt hogst i en av verdens 
største regnskoger. Også 
avisprogrammer for flere 
truede dyrearter blir ram
met. Det gjelder bl.a. kro
kodillefarmer, som heret
ter skal være selvfinansie
rende. 

Kvikksølv i 
sirkulasjon 
Naturvernmyndigetene i 
Sveits har all grunn til å gni 
seg i hendene over resul
tatet aven innsamlings
ordning for kvikksølvbat
terier som ble innført for 
noen år siden. Ordningen 
går ut på at folk leverer inn 
brukte batterier i forret
ningen når de trenger ny 
energiforsyning i sine kal
kulatorer, kameraer og 
andre innretninger som 
bruker batteri med kvikk
sølv. I Bern har 80 prosent 
av batteriforbruket kom
met tilbake igjen på denne 
måten gjennom de siste tre 
årene. Og resultatet er at 
det årlig er gjenvunnet 3,5 
tonn kvikksølv som ellers 
ville blitt kastet med fare 
for forurensninger, opply
ser «New Scientist». 
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Neshorn forbudt i 
Jemen 
Jemen vil heretter ikke 
støtte afrikanske kryps
kyttere som til nå har sør
get for store leveranser av 
neshorn-horn til landet. 
Importforbud er innført , 
og neshornjegerne har 
dermed mistet sitt vik
tigste marked. Jemen var 
før den største enkeltim
portør av horn fra neshorn. 
Grunnen til den store inte
ressen for dette mate6alet , 
er at en spesiell dolk med 
skaft av neshorn-horn er et 
viktig statussymbol i Je
men. 80 prosent av alle 
voksne menn bærer den 
slags dolker , som kan ko
ste opptil 6-700u kroner. 

Undersøkelser har vist 
at det i årene \969-77 ble 
importert horn fra 8000 
neshorn til Jemen , og man 
regner med at 40 prosent 
av alle neshorn som har 
falt for krypskytterkuler i 
Afrika har havnet i dette 
landet. Man regner med at 
bestanden av svart nes
horn i Kenya, Tanzania og 
Uganda",nå er nede i \0
15 000 dyr , og at den er re
dusert med 90 prosent i lø
pet av de siste ti årene. 

For folk i Jemen bør im
portforbudet ikke bli noen 
katastrofe , ettersom de 
ettertraktede dolkene også 
kan utstyres med skjefte 
av bøffel- og andre kveg
horn. Og selv om neshorn 

har levert de fineste og 
mest ettertraktede skjefte
ne , viser det seg at de aller 
fleste dolkeiere ikke er klar 
over hvilket dyr som har 
levert hornet. 

Bit negler og la 
neshornet leve! 
Samtidig meldes at lUeN 
og WWF har gjennomført 
en farmakologisk under
søkel se med sikte på å fin
ne ut om neshornets horn 
virkelig har noen av de på
ståtte medisinske virk
ninger. Som kjent har man, 
særlig i Asia , stor tro på at 
hornet til disse dyrene ku
rerer mange slags lidelser, 
og at det dessuten styrker 

Horn på nesen er godt å ha 
fornesehornet. Menfor andre 
har det ingen faktisk verdi 
undersøkelser viser at de 
medisinske virkningene er lik 
null . Foto: Ragnar Frislid . 

potensen . Undersøkelsen 
viser at hornet overhodet 
ikke har medisinske virk
ninger av noe slag. Hornet 
er bygd opp av de samme 
stoffer som våre egne ne
gler. Tror man på neshorn
hornets undergjørende 
virkninger, kan man altså 
oppnå den samme fakti ske 
effekt ved å bite negler. 

r .,( 
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I gjøkens tid 

Ko-koo ka-ka o ko-koo . 
Det er l. juni - en varm 
s01rik dag i en ellers kald 
og blåsende måned. Jeg er 
på lang skogtur i dag og 
fryder meg over å høre 
gjøken, snart her og snart 
der innover skogene . 

. Gjøken kommer vanlig
VIS I mai, tidlig i mai sør i 
landet, sent i mai nordpå. 
Den gamle gaukemesse 
elle~ ?aukedag var ifølge 
tradIsjonen l. mai - og 
merket på primstaven var 
da også en gjøk. Men det er 
nok ikke ofte den berømte 
fuglen er så tidlig ute. Selv 
hørte jeg den i år først 23. 
mai. Hovedårsaken til at 
gjøken kommer relativt 
sent til oss om våren, er at 
den er næringsspesialist. 
Den fortærer særlig be
stemte typer hårete åmer 
og larver - særlig som
merfugl-larver. Og først 
når disse er lokket fram av 
sol og varme, kan den ga
lende fuglen finne føde . 

Avalle våre vingede ve
sener er vel gjøken my te
fuglen framfor noen - med 
utallige soger og segner 
knyttet til seg. Hvordan 
gjøken galer første gang 
om våren, har alltid vært 
ansett som viktig. Galer 
den på bar kvist om våren 
betyr det uår. Hører ma~ 
den gale i nord, betyr det 
død og ulykke. Det aller 
beste er når låten kommer 
fra sør - «sunnagauk» ; det 
er tegn på god grøde. 

Og hele dens atferd inn
byr jo til mystikk og und
rIng. Den kommer når lø
vet spretter, høres ofte 
men er sjelden å se og end~ 
sjeldnere å komme nær. 
Etter St. Hans forstummer 
ofte sangen raskt. 

. Dette at gjøken legger 
sl~e egg i andre fuglers 
reIr, . er også et merkelig 
trekk som folk til alle tider 
har undret seg over - og 
dens preg av å være vår 
eneste «reirparasitt» er jo 
merkverdig. Kanskje er 
det dette som gjør den så 
underlig rastløs og sky, 
den ser nærmest ut som en 
falk eller spurvehauk som 
seiler rundt og speider 
mellom trærne og over 
markene. Og svært ofte 
blir den angrepet og for
fulgt av aggressive småfu
gler som frykter å få en 
bytting i reiret. Hver en
kelt hunngjøk plasserer 
nemlig hvert av sine 10-20 
egg hos spesielle fosterfo
reldre, for eksempel hos 
erler, piplerker og sangere. 
Samtidig fjerner hun et av 
småfuglenes egne egg. 

86 



Jeg lar en stund gjøkens 
sære vaner være dens egen 
sak og legger i vei mot en 
kolle inne i skogdypet som 
skal være rasteplass før 
tilbaketuren. Overalt lyder 
fuglesangen. En trepipler
ke stiger opp fra en gran
topp og senker seg så i sin 
klassiske sangflukt. Bok
finken smeller i med sin: 
fru-fru-fru-frr-Borkrevink ; 
den er vel underveis med 
kull nr. to. Langt borte 
lyser ringduas kurring. Det 
er denne «gjøkens tid » 
som er høydepunktet i fu
glesangsesongen. Nå er de 
her - og synger på det be
ste - alle våre sangere, bå
de de som er tidligst ute, 
som bokfink og lerke, og 
de varmekjære sangere 
som munk og gulsanger. 

Sola står lavt på him
melen da jeg etter en god 
rast vandrer på tilbaketur 
langs myke skogsstier. 
Atter hører jeg gjøkens ko
koo ko-koo ko-koo . Det er 
gjøk hannen som galer på 
denne måten. Hunnen har 
også en slags sang - nær
mest en slags trille . 

Aller mest kjent av fore
stillingene omkring den ra
re gjøken er vel den at 
kommer man under gjø
ketreet , så skal man få tre 
ønsker oppfylt. Men ofte 
erdet lagt til forhold sregler 
som gjør det enda vanske
ligere å få ønskene oppfylt. 
I Hedmark har det hett at 

«Fader vår» skal leses tre 
ganger, ennå mens gjøken 
sitter i treet - i Nordfjord 
skulle en kle seg naken tre 
ganger! Det het seg også at 
om folk hermet etter gjø
ken, ville den blø i nebbet. 

Når gjøkens rop lyder, 
er det gammel tradisjon at 
folk spør om alt mulig, om 
hvor lenge man skal leve 
og om kjærligheten. I 01
denburg i Tyskland spør 
ungpikene : 

Kuckuck in dem 50n

nenschein , 

lI'ie lanKe schall ik 

lumfer sein ? 


Hanngjøkens galing i kam
pen om hunnenes gunst er 
så intens og hyppig at man 
faktisk kan høre at stem
men til enkelte av dem 
«sprekker» i slutten av se
songen . Allerede sist i juni 
blir gjøken tausere, og når 
den første høysåten viser 
seg, blir det helt taust, he
ter det i gamle regler. De 
gamle mente det skyldtes 
at gjøken engang drepte sin 
bror og gjemte ham i en 

høysåte . Når han ser en 
høysåte, gråter han og 
mister lysten til å gale . Et 
gjøkestev lyder omtrent 
slik: 

Gauken å grå , han /Vel 

um våri , 

han søkjer si same tid. 

Men fy rst det li'e tilmid

sumars , 

då misser'an Kle'a si. 


Men hunngjøken kan altså 
legge 10-20 egg, ja opptil 
25 i andres reir. Og når 
gjøkungen blir klekket, ka
ster den oftest ut både de 
egg og unger som egentlig 
hører til der. Og blir så 
fOret av vertsfuglene . Men 
mange av gjøkens egg blir 
også kastet ut av småfugl
foreldrene, og mange skyr 
reiret etter den falske mo
rens besøk. Likevel blir 
det alltid nok gjøkunger 
som klarer seg til at også 
neste årets skoger og fjell
vidder gjenlyder av gjøke
gal. 

Plutselig kommer det en 
liten ettermiddagsskur 
over skog og vekster. Det 
frisker bare opp. Også fu
glesangen tar seg opp nå , 
etter at den gjerne dør litt 
ut midt på dagen. Inne i et 
heggekjerr hører jeg de 
krysta llklare tonene til 
munken - sangeren med 
den svarte hetten. Litt se
nere gir rødstrupen seg til 
kjenne med sin pludrende 
og boblende sang. Og en 
møller røper seg med sin 
klapring: kle-kle-kle-kle
kle . Navnet sitt har den 
nokså anonyme sangeren 
få tt fordi dens vesle, ens
formige tonerekke kan 
sammenlignes med kla
pringen fra en gammeldags 
gårdskvern. 

Jeg er kommet ned i da
len og skal ta bussen hjem . 
Her hvor åker og eng har 
avløst skogviddene , teller 
en gulspurv til syv uavla
telig - og det siste jeg hører 
før jeg går på bussen, er en 
fjern svarttrosts mollsang. 

Bredo Berntsen. 

I gjøkens tid er hentetfra boka 
med samme navn utRitt på 
Grøndahl OR Søn forlag. Den 
handler om trekkfuglenes 
sang om våren og adferds
mønster. Boka er illustrert 
med tegninger av UlfAas , her 
representert med gjøk i sorti 
hvit-strek på en fargeakvarell 
av Sissel Gjersum. 
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MILJØVERN

DEPARTEMENTET 


OG ASKVIKA 

Av Erik Solheim 

Askvika er ein viklif? Irekk Of? overvinl
rinf?sp/ass for SW1f?svaner. Folo: Gunnar 
Godø. 

Munninf?en av Askvika . Veufyllinf?a er 
p/an/af?d Ivers over den høRre de/en av bi/
det , !?iennom viktiRlIste beiteområdet for 
fuu/. Foto: Gunnllr Godø. 

I juli 1980 la fylkesmannen i Sogn og Fjordane fram ein rapport 
som dokumenterte at Askvika-område i Askvoll er det viktigaste 
våtmarksområdet i fylket. Gunnar Godø, fagleg ansvarleg for 
rapporten, konkluderte at området har nasjonal verneverdi og 
bør skånast mot alle former for inngrep. 

I februar 1983 stadfesta Miljøverndepartementet ein regule
ringsplan som gjev kommunen løyve til å bygge veg tvers over 
dette området, som truleg hadde vore med på lista over dei 
viktigaste våtmarkene i Norden dersom verneverdiane i Askvi
ka hadde vore kjende i 1973. Den ca. 500 meter lange vegen over 
den grunne vika er planlagd som fylling med ein 20 meters 
bruopning. Det er fare for at vegen vil gripe så alvorleg inn i 
miljøet at området taper sin karakter og funksjon. 

Går fuglebiotopen tapt? 
Ein ting er at fyllinga blir liggande tvers 
over den mest produktive delen av 
Askvika . Dermed blir det viktigaste 
beiteområdet øydelagt for fuglelivet , 
som også blir forstyrra av trafikken. 
Meir alvorIeg er det at området innan
for fyllinga kan bli så sterkt påverka at 
verdien som våtmarkstype og fugle
biotop i verste fall går tapt. Fagkonsu
lent Godø ottast at Askvika kan bli 
utsett for den same utviklinga som er i 
gang i Leira lenger nord . Her har inn
snevring av utløpet fjerne det typiske 
estuar-preget. Tidevasseffekten er 
langt på veg borte, lausavsetningane 
aukar og næringsgrunnlaget for fugle
livet minkar. 

Miljøverndepartementet 
utan standpunkt 

Mot denne dystre prognosen har 
Miljøverndepartementet ingenting å 
stille opp av faglege vurderingar. Det 
einaste som departementet har å støtte 

seg til på dette punktet er eit brev frå 
Vassdragsdirektoratet om dei reint 
hydrauliske forhold, der det heiter at 
vasstandvariasjonane neppe vil bli 
merkbart endra med 20 meter Iysop
ning i fyllinga . Direktoratet presiserer 
at dei ikkje er dei rette til å svare på om 
innsnevringa vil «ha virkning for van
nutskifting generelt». Det heilt avgje
rande spørsmålet om korleis fyllinga 
over Askvika vil verke på naturforhol
da innanfor, har Miljøverndeparte
mentet late vere å ta standpunkt til! 

Norsk Ornitologisk Forening og 
Naturvernforbundet har klaga vedta
ket inn for Sivilombodsmannen , m.a. 
fordi stadfestinga er basert på eit ufor
svarleg svakt vurderingsgrunnlag, 
trass i at departementet hadde fått kla
re signal om faremomenta ved fyllinga. 

Verneverdiane 
K va er så det storarta ved Askvika

området? 
- Askvika er ein sjelden type av næ
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Skis.se over 

ASKVIKA 


~ beiteplass for 

~ ande

og vadefugl 


---:'-reksisterande vegar 

:;'::::' djupålen 

ringsrikt, tidevasspåverka grunt
vassområde. Næringsrikdommen og 
botntilstanden heng nøye saman 
med vekslingane mellom flo og fjære 
og den stadige blandinga av salt- og 
ferskvatn. Området er eit estuar som 
det ikkje finst maken til av liknande 
storleik (ca. 1100 dekar) i landsde
len. 

- Den biologiske produksjonen i slike 
område ligg opp mot det høgste som 
er kjent. Men dei stadige skiftingane 
i miljøet stiller store krav til tilpas
singsevna hos planter og dyr, og ta
let på artar av lågareståande dyr er 
lågt. Individtettleiken er derimot 
stor. 

- Fuglelivet er uvanlig rikt. I Askvika
området er det registrert 130 artar. 
60 av dei er heilt avhengige av våt
marker for å leve , og nokre av fugla
ne hekkar og overvintrar berre få 
andre stader i fylket. 

- Verdien av Askvika er særleg stor 
fordi dei mest verneverdige av lik
nande lokalitetar i Sogn og Fjordane 
alt er øydelagde. Mellom Rogaland 
og /I1f>re og Romsdalfinst neppe no
kon tilsvarande høgproduktiv type
lokalitet med slik geografisk plasse
ring som Askvika . Området står øvst 
på våtmarksplanen for Sogn og 
Fjordane. 

N 
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Eikeset utan alternativ løysing 
Dette området har altså Miljøvernde
partementet ofra for å gje kommunen 
løyve til å byggje ein veg som med bil 
kanskje er 10 minutt kortare enn ein 
alternativ trase rundt Askvika. Vegen 
skal gå mellom sentrum i Askvoll og eit 
nytt industriområde på sørsida av vi
ka. Fyllinga er kostnadsrekna til ne
sten dobbelt så mykje som utbetring av 
vegen rundt Askvika. Til denne utbe
tringa vil det gå med 5-6 dekar dyrka 
og dyrkande jord, vegen over vika vil 
ta 2,5 da dyrka mark . Det har vel sjel
dan i nokon våtmarkskonflikt vore en
klare og billegare å få til ei alternativ 
løysing i staden for å gå laus på nasjo
nale verneinteresser. 

Miljøverndepartementet fekk saka 
frå fylkesmannen på grunn av dei store 
naturverninteressene. Stadfestings
brevet , underskrive av statssekretær 
Eikeset , inneheld ingenting som tyder 
på at departementet har lagt vesentleg 
vekt på sitt spesielle ansvar og langs
iktig forvaltning av naturen. ff 

~ 
. ilt'lQæ 

Nordmannen Erik Øystein Sigde, 
fagutdannet preparant , er igjen i 
politiets søkelys etter arrestasjon 
av den danske «konservator» Kai 
Verner Hansen. Dansken er idømt 
en bot på 5.000 kroner etter en raz
zia som brakte for dagen bl.a. fre
dete rovfugler og ugler som han 
hadde importert ulovlig fra Sigde. 
Blant fuglene var det jaktfalk, 
kongeørn, fiskeørn, ugler, hauker 
og småfalker - foruten afrikanske 
rovfugler. 

Sigdes synderegister er impone
rende, om man kan la seg imponere 
av hans ugjerninger. Han er inn
blandet i flere alvorlige forhold som 
er under etterforskning av norsk 
politi , og Aksjon Rovfugl kan glede 
alle naturvemere med at politiet nå 
tar slike saker alvorlig. 

Sigde er forøvrig identisk med 
den nordmann som i september 
1978 forsøkte å avlive et antall løver 
i en safaripark i Danmark - med 
salonggevær! Han ble idømt en bot 
på 2.500 kroner, men saken er anket 
og fremdeles ikke avgjort. 

K.S. 
Aksjon Rovfugl 
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INGER SPANGEN 
22ÅR 
leder av Natur og Ungdom 

Hun er Natur og Ungdoms nye leder 
Hun vil føre NU · «tilbake til naturen» 
Hun slåss mot Titanias gigantiske giftutslipp i 
Dyngadjupet, fosfatholdige vaskemidler og 
gift i matvarer 
Hun tror på aksjoner med humor og brodd 
Hun krever et sterkere Miljøverndepartement 
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I hvitveis-enga med henne, 
tenkte vifør møtet med In
ger Spangen, ny leder f or 
Natur og Ungdom. Med 
sine 22 somre vil hun ta seg 
godt ut i det blomstrende 
vårgrønne . Sammen skulle 
vi lukte oss fram til natur
grunnlaget mens Inger 
med ungdommelig entu
siasme fortalt e om sine 
planer f or Natur og Ung
dom i sin alminnelighet og 
sitt naturvernengasjement 
i særdeleshet . Istedet ble 
det Akerselva, du gamle 
og grå med Oslo-trafikken 
som ramlende bakgrunn
smusikk. For Inger har 
begge beina på jorda, og 
vil f ortelle om «de store 
sakene» her i verden som 
vi må gjøre noe med. Som 
gassrørledningen gjennom 
Norge til Vest-Tyskland 
eller giftutslippet i 
Dyngadjupet utenfor Ro
galandskysten . 

- Nå må Miljøverndepar
tementet trekke tilbake ut
slippstilla telsen til AlS 
Titania i Sokndal kommu
ne , åpner hun. De kan ikke 
la denne bedriften ta lov til 
å slippe ut 2,2 millioner 
tonn olje , kjemikalier og 
steinslam til Dyngadjupet. 
Dette utslippet vil sette 
nord-europeisk rekord i 
landbasert havforurens

, ning og ødelegge de rike fi
skebankene her. Jøs
singfjorden er allerede 
ødelagt av forurensninge r 
fra AlS Titania, og nå vil 
myndighetene ødelegge 
nok et havområde på indu
striens . alter. • 

- Miljøvetndeparte
mentet står tydelig ikke 
høyt i kurs hos deg i denne 
saken? 

- Nei ; egentlig begyn- · 
ner vi i Natur og Ungdom å 
miste troen helt på Miljø
verndepartementet. I Ti
tania-saken mener jeg våre 
miljøvernmyndigheter 

burde ha gått langt hardere 

. og mer restriktivt ut i kra

vene om rensetiltak. Husk 

at AlS Titania er en del av 
et større multinasjonalt 
selskap med interesser i 
mange land og har dermed 
mange «miljøvernsvin på I 

skogen». 
- Så du vil sette « N U


svinet» inn i kampen mot 

« Titania-svinet»? 


- Ja , vi . planlegger 
konkrete aksjoner i for
bindelse med utslippene til 
Dyngadjupet. 

- Sivil ulydighet? 
- Nei , så langt går vi ik

ke , selv om det kunne ha 

vært fristende , men vi vil 

markere relativt utradisjo

nelt at vi synes at dette er 

uholdbart! Kanskje invite

rer vi med miljøvernmini

steren for selvsyn. Hun 

kan ganske enkelt ikke væ

re klar over hvor ille dette 

er. 


Titania-saken er Ingers 
«fla ggskip». Det er den 
hun gløder f or f ørst og 
fremst, og som opprØrer 
henne mest som naturver
ner. Hun synes det er bek
lagelig at Miljøvernde
partementet i slike saker 
åpenbarer sin politiske og 
fo rvaltningsmessige svak
het i f orhold til andre de
partement som f eks: In
dustridepartementet. Men 
som hun så riktig sier: - Så 
lenge natur- og miljøvern 
blir sett på ·som en sekto-' 
rinteresse og ikke som en 
overordnet målsetting fo r 
samfunn sutviklingen, vil 
Miljøverndepartementet 
ha fo rholdsvis liten mala. 

- Men Inger, dette har 
j o mye med f olks grunn
holdning til natur å gjøre. 
Folk tenker ikke naturvern 
dersom de ikke har et po
sitivt forhold til natur. Har 
ikke Natur og Ungdom en 
klar oppgave når det gjel
der å freme lske barn og 
ungdoms f orhold til natl/r? 

DOM NATUR OG UNGDOM NATUR OG U
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, Hvor ble {Jet f.eks. av felt
biologien som del av NUs 
målsetting? 

-:- . Du gir oss litt dårlig 
samvittighet her. Den har 
delvis forsvunnet i NUs 
sterke samfunnsengasje
ment. Men vi har store 
planer om å gjenninnføre 
den. Bl.a. lages det nå et 
felt biologisk opplegg med 
vann og vannøkologi som 
tema. Det er viktig å få bå
de gamle og nye NU-med
lemmer med ut i naturen 
for å oppleve, lære og for
stå - og dermed bli aktive 
naturvernere. 

- NU legger vel neppe 
ned aksjonsarbeidet av 
den grunn? 

- Nei, snarere tvert 
imot. I tillegg til Titania
aksjonen skal NU ha en 
egen miljøgiftaksjon i for
bindelse med Verdens 
Miljøverndag 5. juni. Vi vil 
markere at det ikke er 
nødvendig med fosfater i 
vaskemidler og tilsettings
stoffer i matvarer. Rundt 
slagord som «Biotex tar 
flekker, men ødelegger el
'ver, vann og bekker» og 
«OMO vasker hvitt, men 
ødelegger vannet ditt» skal 
vi invadere dagligvare-bu
tikker og informere om va
skemidlenes skadelige 
virkninger på livet i vann 
og vassdrag. 

- NUs lille Mjøsaksjon 
altså? 

- Gjerne det. I tillegg 
skal vi på vår måte gjøre 
folk oppmerksomme på 
tilsettingsstoffene i matva
rer der vi setter spørsmål 
ved bruken av slike stoffer 
i maten. 

- Har du inntrykk av at 
slike aksjoner styrker NU 
som organisasjon? 

- Landsomfattende ak
sjoner, samlinger og leirer 
styrker NU og virker som 
en inspirasjonskilde i det 
videre arbeid. Jeg føler at 
NU er på vei oppover. Det 

spirer og gror i de hundre •NU-lag og i NU sentralt. 
En fast reisesekretær er 

det Inger ønsker seg mest 
for Natur og Ungdom. Et 
menneske som kan reise 
rundt, stifte nye lokallag, 
holde gløden levende i de 
gamle og legge opp lokale 
vervekampanjer. Som red
skap i dette arbeidet skal 
man bruke NUs nye 
grunnsirkel der de vervede 
og nystiftede lokallag kan 
sette seg inn i NUs kamp
saK('/" og plattform. Inger 
er heller ikke fremmed for 
å ta i bruk video og nærra
dio i informasjonsarbei
det, og forteller i denne 
forbindelse at Oslo krets 
av Natur og Ungdom 
planlegger sin versjon av 
«Trafikk og Musikk» for 
sending i Radio Ung-o 
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Barn og ungdom opptar 

Inger utover vervet som 
leder av Natur og -Ung
dom. Hun jobber selv i en 
fritidsklubb i Oslo og me
ner at mangfold innen 
ungdomsarbeidet er riktig 
og viktig. Det er ille om 
ungdomsarbeid legges ned 
fordi ressursene ikke 
strekker til. Myndighetene 
må sørge for at ungdom
men får nødvendig støtte 
både økonomisk og' prak
tisk. Hun synes at dette er 
billig og sikker investering 
i fremtiden. «Norsk Na
tur» synes Natur og Ung
dom er på sporet med sin 
nye leder, og egoistisk nok 
ønsker vi henne alt heI/JOl; 
hennes medlemmer er som 
kjent også våre . 

SES 

Inger Spangen villede «Natur og Ungdom» tilbake til naturen 
ved utarbeidelse av økologi-opplegg, ekskursjonsguider og 
feltbiologisk utstyr. Her med vannprØve fra Akerselva. 

OG UNGDOr1 

Velkommen til NU's 
miljøfestival .:.. 

I en hel uke (1.-7. au
gust) vil Natur og Ungdom 
befolke villmarka ved 
Ormtjernkampen med sin 
egen miljøfestival. Natur
ligvis vil mesteparten av 
programmet for leiren bli 
viet naturlivet og det spe
sielle terrenget som omgir 
deltakerne. 

Likevel, uten politikk og 
friske meningsutveks
linger duger som kjent in
gen NU-samling. Hittil er 
blant andre Per Flatberg, 
Odd Einar Dørum, Magne 
Norderhaug og Hanna 
Kvanmo engasjert som 
foredragsholdere. Flere 
kjente og ukjente navn er i 
ankomst. 

Allsidighet vil også pre
ge årets NU-sommerleir. 
De med sans for nærgåen
de naturstudier, vil få ut
folde seg i en egen feltbio
logigruppe, det blir kurs i 
plantefarging, - viseyerks
ted og teatergruppe. Teo
rien blir dyrket -i vass
drags- og sjølbergings
gruppene. 

- Og fest blir det vel og
så? 

- Ja, til en hver tid - det 
er umulig å unngå det, når 
så mange av oss møtes, 
sier Marianne Grødum, 
nestleder i NU og en av de 
mange ivrige festival plan
leggerne. _ 

- Hva om Naturvern
forbundets medlemmer 
også blir fristet til å melde 
seg på? 

- Helt i orden for oss, 
både unge og gamle sym
patisører er velkomne . Og 
om ikke naturvernere av 
type førkrigsmodell tør 
bevege seg opp til Ormt
jernkampen , så kan de 
alle fall sende oss sine søn
ner og døtre. 

For program og nærme
re opplysninger, kontakt: 
Natur og Ungdom. ø 

TrYRve 
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«Tenk på barna dykkar» har eg Lese i 
aviser. FoLk her i bygda gjer ikkje det . 
"SkaL ikkje barna våre få nyra natur
en?» spØr Ingri Elise Engeland frå 
FjeLLtun skuLe. Ho er opptatt av kva som 
skjer når eLva utbyggast. Foto: RF. 

Av 
Ingri Elise Engeland 
Fjelltun skule, SA 

Kraft-tankar om bygda vår 
Ein lang og smal stig smyg seg bort
over det kroglete terrenget. Eg kan 
såvidt skimta Liarvatnet bak dei 
grøne tretoppane. Furutrea kastar 
mørke, men trivelege skuggar. 
Kvitrande fuglesong høyrest langt 
oppetter åsane. Kvistar knakar un
der føtene mine, mest som når 
cornflakesen vert knasa mellom 
tennene om morgonen. Eit hygge
leg terreng, koseleg, triveleg - ... 
Brusinga frå bekken vekkjer opp 
tankane mine. Ho minner meg på 
noko, noko uklårt, noko som ligg 
heilt bakerst i køen på tankane mi
ne. Men øyra minner meg på det. 
Bruset frå bekken har noko med det 
å gjera: «Er det? ---o Jo, det er eit 
kraftverk! » «Å», tunge stønn slepp 
eg frå meg. «Ikkje kan eg gå og ny ta 
stemninga i naturen, og ikkje kan 
me leika Bukkane Bruse under brua 
som eg går over!» Humøret sviktar 
meg heilt. Alt verkar so vonlaust 
med kraftverket dei tenkjar å byggja 
her. 

«Tenk på borna dykkar, » har eg 
lese i aviser. Men det let ikkje til at 
folk her i bygda gjer det. «Skal ikkje 
borna våre få ny ta naturen? Skal 
ikkje dei få kjenna det svale vindpu
stet her ute i skumringa, gleda seg 
over Guds skaparverk?» tenkjer eg 
med meg sjølv medan eg byljar på 
stigninga oppover Lågalia. 

Pustande og pesande krabbar eg 
oppover stien. Fossen dundrar like 
ved. Tenk dette skal me heller ikkje 
få høyra i 9O-åra, for då er jo fossen 
lagt i røyr. Eit svalt vinpust stryk 
vekk hårtjafsane som har falle ned i 
andletet. Regn byljar å dryppa frå 
mørke skyer, renn nedover håret, 
og vidare i nakken. Alt er godt, ut
anom dei vonde tankane. Kliss, 
klass seier det når eg går. Ein kose
leg lyd som skremmer vekk det 
vonde. 

Eit sterkt brøl frå fossen som 
renn dundrane nedover Lågali, 
minner meg på skrøymt, Fosse
trollet har vel nettopp fått brosjyren 
i posten. Brosjyren om kraftverket 
som øydelegg mange vatn som han 
rår over. Han samlar alt regnvatnet 
over seg, prøver vel å vinna over 
kraftverket. Men det er jo nesten 
umogeleg. Lei seg og sinna dukkar 
han ned i elva. 

Sveitten renn då eg når toppen, 
men tid for kviling vert det ikkje. 
Mørket sig på, så eg må skunda meg 
til hytta som ligg ved Svortingsvat
net. Eg kavar meg vidare. Friskt 
vatn væter leppene mine. Regn pi
skar meg i andletet, alt verkar berre 
godt denne haustkvelden i septem
ber. Bekken hoppar og sprett ned
over så langt eg kan sjå, klukkar og 
ler. Den har det visst morosamt og 
veit ikkje kva som skal skje om no
kre år. 

Då eg når demninga og ser Svor
tings vatnet som skal regulerast en
då meir, ser alt arbeidet på hytta 
fåfengt ut. Alle er for kraftverket, 
mest ingen er mot. Men dei skulle 
ten~a på det stygge synet. Det 
stygge synet som dei lagar med hø
ge , nakne bredder langs heile vat
net. Det er vel nok med den regule
ringa dei alt har gjort. Kretslaupet i 
naturen kjem reint utav rytme. My
kje vert øydelagt for dyra, insekta 
og fiskane. Hytta vil eg i alle høve 
selja. Eg greier ikkje å sjå det for
ferdelege synet med dei triste bred
dene . Eg merkar mest ikkje at eg 
står framfor hytta. Nøkkelen ligg 
under dørhella som vanleg. Eg 
vrengjer av meg kleda i ein fart, har 
lyst til å sova vekk dei vonde tanka
ne . Tromminga på taket syng meg i 
søvn . 
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Som rabarbraen i Aurlandsdalen stiger 
Masimjelten fra Altavassdraget fram 
som et symbol på de naturverdiene som 
nå går tapt på utbyggingens alter. J et 
siste desperat forsøk ønsker Miljøvern
departementet at Norges Vassdrags
og Elektrisitetsvesen bygger enforbyg
ning rundt Maismjelten - for å verne 
den mot neddemming og undergang. 
Norsk Botanisk Forening, nord-norsk 
avd., mener at professor Olav Gjære
voll har mye av skylda for denne fade
sen og krever at Regjeringen utreder et 
justert utbyggingsalternativ basert på 
elvekraftverk. 

T. venstre: Masimjelt og « Vassdragsut~ 
byggingsspøkelset i Sautso canyon» 
tegnet i 1979 for Alta-Aksjonen . 

botaniske undersøkelser bl.a. 
1974/1975. 

Vi finner det påfallende at Her
redsretten bare nevner at deler av 
saksbehandlingen ligger «tilbake 
for det som er ønskelig», mens be
tydningen av de nye, oppsiktsvek
kende botaniske opplysnin-gene 
som er kommet til etter Høyeste
retts dom i 1981 ikke er trukket inn. 
Vi tolker dette som et utslag av Her
redsrettens posisjon som under
ordna rettsinstans i forhold til 
Høyesterett. I påvente av at lag
mannsrett/Høyesterett etter anken 
avsier en ny kjennelse om betyd
ningen av de botaniske saksbe
handlingsfeil, krever vi at Regje
ringen utreder et justert utbyg
gingsalternativ basert på elvekraft
verk. De ulike plantelokalitetene 
ville ved en slik løsning i al! over
veiende grad bli spart, og en ville 
unngå f0fbyggningstiltak ved ma
simjelt-Iokaliteten og ved eventuelt 
nye masimjeltlokaliteter som måtte 
dukke opp under undersøkelsene til 
sommeren. Ifølge NVE's oversyn 
over vannføringa i elva ville et slikt 
alternativ gi et forholdsvis stort 
kraftutbytte også i forhold til da
gens utbyggingsplaner. 

Norsk Botanisk Forening 
Nord-norsk avdeling 

Plantelivet ved 
Alta/Kautokeino-vas sdraget 
og rettsvesenet. 

Fire personer fra ledelsen i Fol
keaksjonen mot utbygging av Alta/ 
Kautokeino-vassdraget er nå dømt i 
Alta Herredsrett. Ett av hovedar
gumentene fra de fire var at plante
livet i det berørte området ikke var 
undersøkt før utbyggingsvedtaket 
ble fattet. Dette skandaløse faktu
met ble av høyesterett i 1981 ka
rakterisert som en saksbehand
lingsfeil. Stortinget hadde altså 
fattet sitt utbyggingsvedtak på et 
feilaktig grunnlag. Høyesterett an
tok imidlertid at denne feilen var 
uviktig, siden botanikkprofessor 
Gjærevoll hadde karakterisert om
rådet som stort sett botanisk uinte
ressant. Tidligere statsminister Gro 
Harlem Brundtland uttalte også i 
det svenske TV-programmet om 
Alta/Kautokeino-utbygginga at 
dette vitnemålet fra Gjærevoll had
de vært avgjørende for hennes stil
lingstaking til utbyggingen. 

Professor Gjærevoll - Norges 
første miljøvernminister -leverte et 
vitneutsagn som var så til de grader 
grunnløst, misvisende og feilaktig 
at det vil bli stående som en av de 
største skamplettene i norsk bota
nisk historie. Tromsø Museums 

undersøkelser har senere vist at 
vassdraget er Norges botanisk mest 
verdifulle, at reguleringsområdet er 
botanisk unikt og internasjonalt 
verneverdig, og at delområdet ved 
Vird'neguoi'ka rager helt i toppen i 
Norge overhodet når det gjelder 
konsentrasjon av sjeldne arter. 

Med en normal saksgang ville 
Tromsø Museum uunngåelig ha 
fremmet forslag om nasjonalpark 
eller annen form for vern av områ
det, et forslag som utfra dagens 
vurdering trolig hadde stoppet hele 
utbyggingen. Vi har notert oss som 
kontrast til dommen i Alta at Gjæ
revoIls vitneutsagn har passert 
upåtalt. 

Den mest kjente planten i regule
ringsområdet er masimjelt. Denne 
arten står på lista over de mest 
truede artene i Europa, og Norge 
måtte frede planten for å kunne un
derskrive en europeisk naturver
navtale (Bern-konvensjonen). 
Dette har ført til at Miljøvernde
partementet har bedt NVE om å la
ge ei forbygning rundt masimjelten. 
Norsk Botanisk Forening, Nord
norsk avdeling, understreker at det 
ikke er denne typen kunstig natur
vern vi arbeider for - en lang rekke 
sjeldne planter vil for eksempel gå 
tClpt kloss utenfor forbygninga. 
Tiltaket er et resultat av NVE's 
unnlatelser og Miljøverndeparte
mentets svik overfor planene om 
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Slik verver du: 

Kort I 

Bruk kortene (I og Il) under. Kortet 

klippes ut og sendes Naturvernfor

bundet. Vi betaler portoen . Kon

tingentbeløpet for nye medlemmer 

(kort I) sendes over Postgiro 509402 

eller bankgiro 6001.05 .70835 . Kon

tingenten som inkluderer tidsskrif


. tet «Norsk Natur» 6 nr . i året er for 
1983 kr. 90,-. Familiemedlemsskap 
kr. lO/år. 
Når vi har mottatt kontingenten for 
de nye medlemmene (som DU HAR 
SAMLET INN og sendt oss over 
post- eller bankgiro) sender vi .deg 
vår premie som takk for hjelpen. 

Kort Il 
Kort Il brukes når du ønsker å gi oss 
et tips om personer som vi bør sen
de opplysnings- og vervemateriell 
til. Kort sagt mennesker du mener 
det er viktig at vi påvirker direkte 
(og som kanskje er en hardere nøtt å 
knekke for deg - aven eller 'flere 
grunner). Som takk for dette får du 
tilsendt en av forbundets plakater. 

Ververens navn: ............ . ....•..........•.................. 


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


.. I 
'" Jeg har vervet!E----------------------------------------- 
E (og skal ha'" ~ ~----------------------------~---------- premie)'" E'" ,., ----------------------------------------- 
~ 
------------------------~~--------------

l medlem - NNV stoffmerke 
2-3 medlemmer - Tresnitt, fosse
kall av E . Struksnes 
4-5 medlemmer - Neverbutt laget 
av K. Granli 
6-7 medlemmer - Tangenglass, 
Hadelands Glassverk 
8-10 medlemmer - NNVs em- " 
blem i sølv (anheng uten kjede) 
15 medlemmer - Kniv laget av I. 
Strømeng . 
20 medlemmer - Lill-sport rygg
sekk (601.) 
25 medlemmer - Akvarell av S. 
Gjersum 

Kan sendesInnsendt av ••••••••••••.•..••••••.•.•.••••••••.•••••••.••.•••••J ufrankert 
i Norge 

Adressaten 
vII betale 
portoen. 

................................... ............. ............ . 
~ ~ 

Il 
Prøv å 
verve! 



TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND 
POSTBOKS 8268 HAMMERSBORG - OSLO l TELEFON SALG: 
POSTGIRO 2362259 (gjelder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70835 420875 
JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 

NB! I tillegg til de oppgitte priser kommer porto- og ekspedisjonsbegyr etter følgende satser: 

Samlet kjøp for inntil kr 20,~, gebyr kr 4,

Samlet kjøp for inntil kr 50,-, gebyr kr 9, 

Samlet kjøp for over kr 50 ,- , gebyr kr 12,-


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


Adresse: . . . ..... .. .. . . . . .... ..... . .... .. .. . . . .. .... ..... . . .. .... .... . .... . . . . . . . . . 
I · I~oststed: .... . ... . . . ... : .. ........... . .... . .......... .. . ' .. ... ... . .. . .... . .... . . . . . . . 


NB! Husk å angi betalingsmåte ved bestilling. De som ikke gjør det,jår tilsendt pr. postoppkrav. 
D Det samlede beløp kr: . .. .. (inklusive eksp.gebyr) sendes vedlagt i sjekk/sendes samtidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning. (Stryk det som ikke 
passer!) OBS! Varer som betales oss pr. bank- , postgiro/postanvisning eller pr. sjekk , blir ikke sendt fra NNV før beløpet er mottatt . 
D Jeg ønsker å betale mot oppkrav, og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

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

KALENDER/PLAKATER 
100 eks. «Naturkalenderen 1983» fl kr 15,- tils. kr ... . . 
101 eks. Plakat «Fjellbakkestjerne» fl kr 30,- tils . kr . . .. . 
102 eks . Plakat «Svalestjert» fl kr 30,- tils . kr .... . 
103 eks. Plakat «Perleugle » fl kr 30,- tils . kr.. ... . 
104 eks. Plakat. «Rådyrkalv» fl kr 30,- tils. kr .... . 
105 eks . Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) fl 

kr 10,- tils. kr ... .. 
eks. Plakat «Olje eller fisk?» (Rune 

Anderson) fl kr 15,- tils. kr . . . . . 
eks. Plakat «Vassdragsvern» (Morten M. 

Kristiansen) fl kr 10,- tils. kr ... .. 
eks. Plakat «Vinterfugler» Staffan 

Ullstrom li kr 25,- tils . kr . . ... 
eks . Plakat <,Spiselige ville bær» (Hedvig 

Wright 0stern) fl kr 35,- tils . kr . . .. . 
PROSPEKTKORT ' 

sett Prospektkortserie «Kort og godt » 
(Morten M. I<;ristiansen) fl kr 10,-, 
sett fl 9 stk. tils. kr ..... 

sett «Indianerbrevet» fl kr 35,-, sett fl 
5 stk. tils. kr .... . 

sett Vinterkort - enkle 9 kort fl kr 20,- tils.kr . .. . . 
sett «Fuglefrimerker» (Ree/Fjeldså) sett 

fl 9 eks. enkle fl kr 20,- (ils. kr . . ' .. . 
sett Vinterkort «blåmeis » (Viggo Ree) fl 5 

eks. doble m/konv. fl kr 25,- tils.kr .... . 
sett Sur nedbør - kort gratis tils. kr ..... . 
sett «Gaupe» vinterkort (lO eks.) fl kr 

18 ,-. (Ullstrøm) tils. kr .. .. . 
eks. «Gaupe» vinterkort fl kr 2,-. 

(Ullstrøm) tils. kr .. . .. 

eks. Collegegenser m/NNV merke og 
navn i størrelse(r) SD MO LO 
XLQ XXLO .a kr 125,-. tils. ' kr . . ,: . . 

eks. T.skjorte m/ugler 
8 åro 10 åro 12 år oMo LO 
fl kr. 50,- tils , kr . .. .. 

eks . T .skjorte, emblem NNV venstre arm 
SD MO LO XLo XXLo 
fl kr.60,- tils. kr . . ... 

eks. Stoffmerke «Norges Naturvern
forbund » fl kr 10,- tils. kr . .. .. 

sett 4 klebemerker «Norges 
Naturvernforbund» fl kr 15,- . tils . kr .... . 

eks. Medlemsnål i sølv fl kr 10,- tils . kr : . ... . 
eks . Medlemsnål i s,ølv (m/sikkerhetsnål) 

1\-2 x 1\-2 cm fl kr 20,- tils . kr . . . .. . 
eks . Medlemsnål i gull fl kr .20,- tils . kr ... . . 
sett Set' fl 5 stk. sy-på-refleks «Unna 

meg» il kr 15,

305 sett 5 stk. sy-på-refleks «rund » fl 
kr 25,- tils. kr ... . . 

306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl » fl 
kr 10,- tils. kr . .. . . 

307 sett 5 stk. klebemerker «Aksjon 
Rovfugl» fl kr 10,- tils . kr .. ... 

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

309 sett fl 10 stk. brevmerker «La naturen gå i 
arv» fl kr 10,- tils . kr . .... 

KUNST 
400 eks. Tresnitt bjørn (E . Struksnes) fl 

kr 35,- . tils . kr ..... 
402 eks. Tresnitt gaupe (E . Struksnes) 

il kr 35 ,- tils. kr . ... . 
403 eks . Tresnitt jerv (E. Struksnes) fl kr 35,- tils. kr .... . 
404 eks . Tresnitt oter (E. Struksnes) fl kr 35,-tils. kr . ... . 

sett Sett tresnitt (bjørn, gaupe, . 
jery, oter) fl kr 120,- tils. kr . .... 

405 eks. Litografi «Brushaneleik» (Vivian 
Zahl Olsen) fl kr 150,- tils. kr .. ... 

. LITTERATUR 
500 eks. U. Hafsten «Naturvernets århundre» 

fl kr 14,- tils. kr ... .. 
504 eks. M. Segnes tam «Den første 

naturboka» fl kr 15,- tils . kr . ... . 
505 eks. Perarvid.Skoog <~ 0kologi » fl kr 15,-'- tils . kr .... . 
506 eks'. NNV's Energimdtmelding fl kr 20,- tils . kr .. .. . 
508 eks. Naturvernets historie i Norge 

(Berntsen) fl k( 25 ,- tils. kr ... . . 
510 eks. Bryne/Garnåsjordet/Hofseth/Parr: 

«Energi, miljø og samfunn » fl kr 68 ,- til s . kr .. .. . 
511 eks. Alta-motmeldingen fl kr 20,- tils. kr . .. . . 
512 eks. «Dei siste vassdraga» fl kr 25,- tils . kr .... . 

eks• . av Alta Høyesterettsdommen fl . .513 kr 87,- tils. kr . . .. . 
514 . eks. <<Ingen kraftkrise 'i Norge» fl kr 15,':' tils . kr .... . 
515 eks. «Natur- og miljøvern litteratur 

1908-80» (Berntsen) fl kr 30,- tils. kr . .. . . 
516 eks . Skogbruk og naiurvern fl kr 80 ,- ' tils. kr .. .. . 

Totalt kr . ...... . . 

.VARER FRA KRETSFORENINGENE 
eks. Perler i Rogalandsnaturen fl kr 95,- til s . kr .... . 
eks. «Natur i Vestfold » 1981 fl kr 25,- tils. kr. : .. . 
eks . Sykkelkart for Vestfold fl kr 35,- tils. kr . ... . 
eks . Rauma/Ulvåa fl kr 45,- tils. kr ... . . 
eks. Spar Saltfjellet fl kr 45,- tils . kr .... . 
eks . Plakat Oslomarka fl kr 20,- tils . kr .. .. . 
eks. Tresnitt «Grevling» av E. Struksnes fl kr SO,-tils. kr .... . 

+ porto og ekspedisjonsgebyr 
Totalt 

http:25,-tils.kr
http:20,-tils.kr


Milj.~JdeJmiJlk 
Tilbud til «den tekniske miljøverner» 

I samarbeid med Norges Naturvernforbund kan vi tilby 
abonnement på tidsskriftet Miljøvernteknikk til alle 
NNV's personlige medlemmer for ordinær abonne
mentspris kr 200,- minus medlemskontingenten i NNV 
kr 90,-- altså kr 110,- for 1983. De tidligere utgitte blader 
(nr. 1, 2 og 3 høsten 1982 og 1 og 2 hittil i år) vil bli 

. ' ettersendt så langt opplaget rekker. 
Vi liker å kalle «Miljøvernteknikk» et VARSEL-tids

s~rift, som primært vil dekke Vannforsyning, A vløpstek
mkk, Re.novasj~:m,. Støydemping, Energigjenvinning og 
Luftrensmg. VI vIl dessuten legge vekt på Oljevern 
Gjenvinning, Arbeidsmiljø, Renholdsteknikk, Økologi: 
Trafikkforurensning, Bymiljø, m.m. 

For å sette det på spissen: «Miljøvernteknikk» tar opp 
natur- og miljøvernspørsmålene «med asfalt og betong 
under føttene». Byenes og tettstedenes og de industrielle 
strøks problemer - og selvsagt måten å løse disse pro
blemer på. Miljøvernteknikk søker å dekke de fleste te
maer bredest mulig med minst 25 sider tekst i alle utga
ver. I 1983 regner vi med å gi ut 8 riummer av bladet til 
neste år muligens 10. ' 

Bestillingen gjøres på følgende enkle måte: Send kr 
110,- til Miljøvernteknikk, Munthes gt. 25, Oslo 2 
postgirokto. 201 16 74. på forhånd takk, hilsen si
viling. Jan Oddvar From (redaktør). 

SKOGEN 
et viktig miljø for dyr og men
nesker 

Måten vi forvalter skogen på 
er derfor helt sentralt for fort
satt opprettholdelse av skog
en som miljø for planter og 
dyr, trivselsfaktor for menne
sket og trefiberprodusent. 
Det er naturlig å spørre om 

. __ dagens skogbruk er på kolli
sjonskurs med naturvernet. 
Hva slags følger får dagens 
tekniske, gjennomrasjonali
serte skogsdrift for skogens 
biologiske produksjonsevne? 
Risikerer vi på lengre sikt at 
plante- og dyrearter utryddes 
også i norske skoger? 

Ottar Krohn, naturvern
konsulent i Østfold, gir her 
sitt bidrag til forståelse av 
disse problemstillingene. 
. «Skogbruk og naturvern» 

er gitt ut på Gyldendahl forlag 
i samarbeid med Norges Na
turvernforbund. Den er på 
120 sider, er gjennomillu
strert i sort/hvitt og koster kr. 
80.-. 
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T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 

Kr. 60,- pr. stk. 

T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
8-10-12 år og M og L. 
Farge: mellomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 

Farge: Mellomblå Kr. 50,- pr. stk. 

Bærplakat kr. 35,· 

15 ville og spiselige bær presenteres i tekst 
og tegning. 
Tegn. H. Wright 0stern. Tekst Eva Mære 
Lauritzen 

. .;,,&1' 

VARM 
COLLEGE-GENSER 

for kalde sommerkvelder. 

Farge: Marine. 

Størrelser: S, M, L, XL 

(og med 

Naturvernforbundets 

emblem og navn i hvitt, 

plassert på hjertesida). 


Kr 125,- pr. stk. 
t./ 'L'I- A... r ~.. I, ~(=F. 

<,or- .;....- rr l • .

En grevling denne gang - på din vegg eller andres - gir 

inntekt til forbundets fylkeslag for Oslo og Akershus. 

Tresnitt av Eivind Struksnes, i dus brun/glå trykket på 

hvit japanpapir i format 23 x 32 cm. 

Bestillingskupong side 95 under Varer 
kretsforeningene . 


Kr 50,- pr. stk. 
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RF: blikk FOR bildER 3. 
<I> 

Teleobjektiv - også for 
landskap 
Det er vanlig oppfatning at 
teleobjektivet først og 
fremst er dyrefotografens 
våpen. Og det er riktig nok 
at et objektiv med «kik
kertvirkning» er nødven
dig for den som vil foto
grafere viltlevende fugler 
og pattedyr. Men tele
objektivet er i virkelighe
ten like aktuelt også til an
nen naturfotografering. Og 
for landskapsfotografen er 
det uunnværlig.

Å fotografere er å velge, 
å utelate det uvesentlige, å 
kutte ut forstyrrende ele
menter og å konsentrere 
oppmerksomheten om ho
vedmotivet. I svært mange 
tilfelle er det nettopp te
leobjektivet som gjør dette 
valget mulig. 

Teleobjektet får fjell og 
åser til å reise seg, og yter 
fjerne tinder full rettfer
dighet. Dybdeskarpheten 
er mindre jo lengere 
brennvidden er. Hvis man 
vil ha med en forholdsvis 
nær forgrunn for å øke 
dybdevirkningene i bildet, 
er det derfor en fordel at 
objektivet har en liten 
minsteblender, f.eks. 32 
eller 45. Men den beskjed
ne dybdeskarpheten er og
så en styrke hos teleobjek
tivet - den gjør det enkelt å 
frigjøre hovedmotivet og la 
det stå klart mot en diffus 
bakgrunn. 

Til småbildekameraer er 
teler med brennvidder fra 
85 til 300 mm mest aktuelle 
(120-500 mm til mellom
format). Høy lysstyrke er 
alltid en fordel, men både 
pris og vekt øker uhemmet 
med størrelsen på glassbi
ter i objektivet. 

Den som vil sikre seg det 
absolutt ideelle bildeuts
nittet i en hver situasjon 
må ha sekken full av 
objektiver i ulike brenn

vidder. Men ettersom sek
ken er tung nok og lomme
boka tilstrekkelig slunken 
fra før, må man velge et 
kompromiss - det vil si en 
eller to av de mest anven
delige brennviddene , 
f.eks. 85 og 180 mm (150 og 
250 til mellomformat) . Et 
annet kompromiss et zoo
mobjektiv, som har varia
bel brennvidde innen et 
visst område, f.eks . 80
200 mm. Zoomobjektiver 
av god kvalitet er meget 
brukbare til landskap, men 
p.g.a. det kompliserte lin

sesystemet kan de by på 
problemer i motlys. Også 
teleforlengere (converte
re) kan bidra til å øke ut
valget av brennvidder. 
Vanlige convertere fordo
bler objektivets brennvid
de, men reduserer samti
dig lysstyrken med to 
blendertrinn. Det fins også 
convertere som øker 
brennvidden 40%, mens 
lysstyrken reduseres med 
ca ett blendertrinn. Med to 
convertere kan altså ett 
teleobjektiv bli til tre! Men 
converteren må være av 

høy klasse (gjerne kon
struert spesielt for det ak
tuelle objektivfabrikatet) 
hvis " man vil unngå merk
bar reduksjon i bildekva
liteten. 

Teleobjektiver krever 
bruk av stativ, hvis ekspo
neringstiden ikke er ekstra 
kort. Til mer ekstreme 
brennvidder bør stativho
dets topplate ha to feste
skruer, sånn at man kan 
bruke både kameraets og 
objektivets stativfeste. 
Det gir en ekstra sikkerhet 
mot vibrasjoner. 

Ragnar Frislid 

Et enkelt og lettfattelig bilde som forteller en historie om prosesser i naturen: Trutt og trofast 
frakter den vesle elva materiale som den legger fra seg i el vakkert lite della som smått om senn 
vokser seg stadig større utover i fJellsjøen under den loddrette fJellveggen . "250 mm på filmfor
mat 6x6 cm. Bildel er fra Aur/andsdalen . Foto If. 
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.... ' -:- ..z-,-Chrix Dahl 
«Utenfor 
Roms 
murer» 
Litografi 
Format 
50 x 37 cm 
1/200 
Minstepris 
Kr. 1000,-. 

- , __ 

~ 

Født: 1906 i Vestre Aker nær Oslo. 
Utdannelse: Eivind Nielsen ved Sta
tens Kunst- og håndverksskole (1925
25). Axel Revold og Halfdan Strøm 
ved Statens Kunstakademi (1925-27). 

Grafikk hos Olav Willums (1929-31). 

Studiereiser Italia, Frankrike og Ned

erland. 

Debut: Blomquists kunsthandel 1930. 

Særskilte verker: Tyrolersangen, 


Bjørn Ransve 
«Liggende løve ved 
bukt» Litografi 
Format 40 x 29 cm 
1/35 
Ministepris 
Kr. 1500.-
Født: 1944 
Utdannelse: Statens Kunst og 
Håndversskole og Statens Kunsta
kademi. 
Utstillinger: Munchmuseet og di
verse kunstnerforbund 
Innkjøpt av: Nasjonalgalleriet og 
Riksgalleriet 

Gi bud 
på kunstverkene i konvlutt merket 
«Kunstauksjon» til Norges Natur
vernforbund, Postboks 2868
Hammersborg, Oslo 1. 
innen 30 . juni 1983 

Franske Vismenn, Mozarts reise til 

Prag. 

Har undervist de fleste av etterkrigså

renes norske grafikere. 
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St. Hans. 

Det er St. Hans. 
Fra innlandets stille fred 
går vår ferd gjennom frodige, dampende enger, 
bugende av alle blomster og urter. 
Langsmed stille elver som slynger seg 
gjennom landskapet og lar trærne speile sitt bilde 
i sin blanke flate og sivene suse ved sine bredder, 
stryker en stille hånd kveldsduggens perler over 
skoger og fører oss med seg i elvens strøm 
mot havet. 
Havet trekker elvene opp i seg, blomstenes dufter 
blir ført bort med vinden og våre dype innlands
inntrykk blafrer bort med flammene fra alle bålene på hver en odde og strand. 
Overalt i luften høres musikk og muntre stemmer. 
På himmelen lyser en syltynn månenegl, på stien lyser 
St. Hansormens grønnskimrende lykt mot midtsommerens 
himmelnatt, den lyseste. 

Tekst og akvarell: Sissel Gjersum 


