


Gamalt sel frå Strø i Valdres. Foto Hal/dis Aalvik Thune 

Til Valdres på stølsdugnad! 

Ein bygning har to eigenskapar, 
hruken og venleiken. 
Bruken tilhøyrer eigaren, 
venleiken heile verda. 

Helga 3-5. august blir det stor dugnad 
i stølslaget Strø i Valdres, og mellom 
dei som skal kome på vitjing er miljø
vernminister Rakel Surlien. I Strø 
skal ein setja istand to gamle steinfjøs 
og sjå over gamle steingardar som en
no ligg ikring dei gamle stølsvollane 
der. Styraren for Valdres Folkemuse
um, arkitekt Rolf Karlsberg, har lova 
å være med på istandsetjinga, slik at 
alt vert gjort på beste måte. Arkeolo
gen Karl Vibe Miiller vil koma og 
orientera om korleis arkeologane kan 
sjå spor og restar av tidlegare vek
semd som kan fortelja oss om forfed
rene våre i fjellet. Norges Naturvern
forbund har og sagt seg interessert i å 
koma på stølsdugnaden, og vil opp
moda medlemmene sine til å møta 
fram og tilby si hjelp. 

I fjellheimen landet over, ligg det 
mange gamle stølshus som treng vern 
og vøling om dei ikkje skal ramle 
ned. Ofte er taket det veikaste punk
tet, og lekkasje frå utette tak fører ofte 
til at stølshusa fell saman. Dersom ein 
til dømes kan få lagt på bølgeblikk, 
som ei førstehjelp, som eit plaster på 
såret, så kan ofte huset reddast for et
tertida. Seinare kan ein så koma at-

Victor Hugo 

tende til leggjing av torvtak eller anna 
tak. 

Me veit at mange som ferdast i fjel
let er glade i dei gamle stØlsbygning
ane, og me vonar at desse no vil vera 
med på å hjelpa gardbrukaren med å 
setja istand dei gamle stølshusa. Det 
er meininga at gardbrukaren sjølv skal 
halda dei materialane som må til, og 
at dugnadsinnsatsen kjem som ei hjel
pande hand frå alle som set pris på dei 
gamle stølsbygningane våre i fjellet. 

Strø i Valdres er utgangspunktet for 
stølsdugnaden, men målet er at ein 
skal få til stølsdugnad over heile lan
det, og at ein heretter skal skipa til ei 
stølsdugnadshelg landet over kvart ei
naste år! 

Og sjølv om me ikkje skulle nå 
fram til alle stølslag iår, så vonar me 
at me skal få til ein god start, og «vel 
begynt, er halvt fullendt», heiter det. 
Så difor: meld deg som dugnadshjelp 
helga 3-5 . august. Ta kontakt med 
underteiknande for nærmare opplys
ningar. Velkomen til stølsdugnad! 

Halldis Aalvik Thune 
formann i Verne-V øla, Valdres 

Tlf. (067) 32 437 eller (061) 37 258 
Adr. 2975 Grindaheim 

Salttjelltreff for 
tredje gang 
«SaltfjelJtreff» arrangeres i år for tredje 
gang, som vanlig i nordenden av Nordre 
Bjøllvåvatn og med Folkeaksjonen Spar 
Saltfjellet om arrangør. Treffet finner 
sted i dagene 1O-12. august, og arran
gørene håper på minst like stor deltakelse 
som ved tidligere treff, da omkring hund
re entusiaster deltok med liv og sjel i de 
forskjellige arrangementene . Nærmere 
opplysninger hos Folkeaksjonen Spar 
Saltfjellet, Boks 250, 8001 Bodø. 

Avskjedsfestival 
for Etna/Dokka? 
I dagene 3-5. august vil det bli arrangert 
en omfattende verneleir eller festival (el
ler litt av begge deler) i Etna/Dokka
området. Progammet omfatter både en 
faglig del, med vekt på energiøkonomi
sering og utbyggingskostnader, en mer 
løssluppen del med underholdning av 
landskjente artister, og dessuten turer i 
det området som er truet av utbyggingen. 
Arrangører er de lokale naturvernlagene, 
Oppland Naturvern, Samarbeidsgruppa 
for Etna/Dokka, og fylkeslagene av Nor
ges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk 
Ornitologisk Forening. Nærmere opp
lysninger får man i telefonene (061) 
18044, (061) 10562 og (062) 31 073. 

Minnestein over 
Th. Caspari 
Høyfjellsdikteren og naturvernforkjem
peren Theodor Caspari skal få sin min
nestein , og avdukingen skal skje lørdag 
23. juni (St. Hansaften) kl . 15.00 på 
Storhøli Turisthytte i Skåbu. 

Minnetalen skal holdes av Mentz 
Schulerud . Selve steinen er en naturstein 
fra stedet , med dikterens byste støpt i 
bronse - og utført av billedhuggeren Jo
septh Grimeland. 

Theodor Caspari kom første gan til 
Storhøli året 1900 og setra der ble et 
kjært hjem for dikteren. han hadde også 
sin egen hytte der, et 200 år gammelt se
terhus som enda bærer navnet Caspari
hytta. Meget av hans produksjon fra 
1900 og utover i 30-årene bærer preg av 
hans inntrykk fra denne fjellverden som 
han kalte Jotunheimens forgård. The
ordor Caspari døde i 1948, 95 år gam
mel. 
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VESTLANDETS LYNGHEIER 


Grensene mellom naturvern og kulturvern er ikke alltid like klare. Mange av de 
landskapstypene vi ønsker å verne er i virkeligheten et resultat av menneskenes 
utnyttelse av naturen gjennom generasjoner og århundrer, kanskje årtusener. 
Om et slikt landskap skal bevares , er det en forutsetning at man opprettholder 
den utnyttelsen som har formet landskapet, eller at man på annen måte gjen
nomfører en skjøtsel som tar vare på de landskapskvalitetene man ønsker å ver
ne. 

Lyngheia langs kysten, fra Sørlandet til Troms, er et eksempel på et kultur
landskap som står i fare for å forsvinne hvis ikke effektive vernetiltak blir satt 
ut i livet. 

Lyngheienes historie går 2-3000 år tilbake i tiden . Behovet for dyrkingsjord 
og beiteland førte etter hvert til en omfattende avskoging, og husdyrbeiting 
kombinert med lyngbrenning har senere opprettholdt et landskap med røsslyng 
som dominerende vegetasjon. 

Flere forhold truer lyngheiene i dag. Endrede bruksformer , med redusert 
sauebeite og storfedrift i de gamle lyngheiene gjør sitt til at landskapet endrer 
karakter. Skogreising er en annen fare. Mange steder er de lyse bjørkeliene på 
Vestlandet på vikende front, mørke granplantasjer rykker inn i steden . Men og
så lyngheiene er i dag truet av skogreisingsplaner. Endelig er alminnelig 
utbygging, både når det gjelder industri og boliger, en meget aktuell fare for det 
gamle kulturlandskapet langs kysten . 

Vestlandske Naturvernforening har gjennom forbundet fremmet forslag om 
opprettelse av et system av lyngheireservater, med sikte på å få vernet et repre
sentativt utvalg av de forskjellige typene av lynghei, samtidig som det gjen
nomføres en planmessig skjøtsel, med beiting og brenning, for å opprettholde 
lyngheias karakter. 

Forslaget om å verne utvalgte deler av dette særpregede kulturlandskapet er 
nå oversendt Statens Naturvernråd. 

Røsslynghei på Rennesøy i Rogaland. Foto Rune Roalkvam 
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og dei gamle, djerve fangstfolk 


Moby Dick - den store kvite kvalen - ru
sa mot oss på skjennen for nokre veker 
sidan. Måndagsfilmen var om den 
sinnssjuke kaptein Akab på vanvittig jakt 

. over alle hav etter det store havdyret som 
ein gong hadde skambite han og no skul
le det hemnast. Filmen viste den gamle 
kvalfangst frå små seglskuter og robåtar 
- eit blodbad med spyd og lanse imot dei 
fred lege kjempene frå havdjupet. Venn
lege og forvitne kom dei heilt inn til båt
ripa - og møtte døden fordi dei ikkje 
visste at mennesket var ein fiende. 
Og så den kvite kvalen, kjempa, fabeldy
ret, som ein dag slo tilbake, vart eit blod
tØrstig uhyre som mennesket sjølv, brasa 
inn i robåtabne så bord og spanter fauk 
og rente fangstskuta i senk. Til slutt på 
ein planke - den eine overlevande som 
kunne fortelja om natura som slo tilbake. 
Dei store havpattedyra har appellert til 
undring og fantasi langt tilbake: Jonas i 
kvalfiskens buk. Kvalen, «det grumme 
dyr» blant «de svømmende dyr i det 
nordlanske hav» hjå Petter Dass. Fiska
rane i Finnmark som i 1903 stonna og 
brente kvalstasjonen i Mehamn i protest 
mot at Sven Foyn utrydda kvalen. For i 
kvalen såg fiskarane ein alliert i livs
kampen - han dreiv lodda under land slik 
at torsken fylgde etter og gav levebrød til 
kystens folk. 
Idag fortel vitskapsmenn at desse store 
havdyra truleg er dei skapningar som har 
utvikla seg lengst i «menneskeleg» ret

......nestan som menneske, men 
utan evna til å føra krig 

ning når det gjeld intelligens, evne til å 
føle, reagera og forstå. 
Men ein menneskeleg eigenskap mangla 
dei openberrt - evna til å føra krig for å 
overleva . Moby Dick er og blir eit fa
beldyr. Så da Sven Foyn fann på å bruka 
kanon med sprengladning i harpunen mot 

Det største dyret på kloten -
blåkvaJen - utrydda på nokre 
tiår 

kvalen, var han hjelpelaus. På nokre tiår 
var det største dyret på kloten - blåkva
len - praktisk tala utrydda. Sidan kom tu
ren til dei som var litt mindre - art etter 
art vart meir eller mindre utrydda. For
lengst har ein nådd fram til småkvalane. 
Alle som ville sjå såg kvar det bar. Det 
kom avtaler - det kom ein internasjonal 
kommisjon for å hindre utrydding. Men 
pengeinteressene var sterkare enn ver
neinteressene. Det korn fangstkvotar 
som var store nok til å nedbetala investert 
kapital, men altfor store til å berga kva
len. 
Norge har lite ære i kvalspørsmålet. Vårt 
land ber ein stor del av ansvaret for den 
katastrofe moderne kvalfangst vart. Tru
leg har vi beskatta kvalslaga meir enn no
kon ann an nasjon. 
Til slutt vakna ein internasjonal opinion: 
Vi vil ikkje ha ein død klote der men
neska sit åleine att med sitt avfall . Vi vil 
at der skal vera fuglar i trea, villdyr i 
skogen, kval i havet. For vi lever i ein 
samanheng. Det er vårt liv som blir fat
tigare når anna liv blir borte ikring oss . 

Fleire og fleira land slutta med kval
fangst. fleire og fleire land ville ha ein 
stans til havforskarane var sikre på at 
ikkje fleire artar var truga. Men Noreg 
streta imot. Vårt land stemte for høge 
kvotar for andre fangstnasjonar - for at 
dei skulle stemma for høge kvotar for 
Noreg - som fanga småkval, vågekval, 
som vi altså fange altfor mange av - meir 
enn bestanden kunne tola i lengda, forte I 
forskarane no. 
Fangstlanda vart færre og færre - veme
nasjonane vart fleire og i 1982 vedtok 
Den internasjonale kvalfangstkommi
sjonen med meir enn 3/4 fleirtal ein pau
se i all kommersiell kvalafangst i minst 
fem år frå 1986. Kva gjer så Noreg? 

Vi vil at der skal vera fuglar 
trea, villdyr i skogen, kval 
havet 

Landet vårt melde frå at vel er vi for in
temasjonal ressursforvaltning men dette 
passar ikkje oss. Vi fylgjer ikkje vedta
ket. Det same sa Sovjet.- Det same sa 
Japan. Berre dei. Dei andre, Island og 
Peru, langt fattigare land enn Noreg og 
med større kvalfangst, bøygde seg for 
vedtaket. 
Og der står vi - i skammekroken saman 
med Japan og Sovjet. Eit lov leg norsk 
standpunkt, heiter det. Ja, kvalfangst
kommisjonen er eit svakt organ som 
ikkje kan tvinga statar - liksom FN er 
ein svak organisasjon som ikkje kan 
tvinga stonnakter. Vårt veto i kvalfangst
kommisjonen er like lov leg som Sovjets 
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VAGKVALEN .... 

veto i FN mot at andre blandar seg inn i 
det som dei gjer i Afghanistan. Like lov- . 
leg, ja. 
Så veltar harmen inn over oss i interna
sjonale miljøvernkrinsar med boikott
askjonar mot norsk fisk fordi fiskaror
ganisasjonane til no har støtta det norske 
nei til fangstpause. 
Men kven vågar pirka på oss - det gamle 
djerve fangstfolk? 
Elles balanserte redaktørar i norsk presse 
får seg til å skriva det utrulege om protes
tane: «naturvernets terrorister» og «na
turvernets svar ' på Baader-Meinhof»
Leiaren for protestane i Danmark vert 
jamført med Hitler - og ein stortings
mann får seg til å krevja forbod mot den 
internasjonale miljøvernorganisasjonen 
Greenpeace. Vi får tru at utlandet har 
stor sans for humor - og ber over med 
oss. 
Utanriksdepartementet arbeider på 
spreng for å få Noreg ut av klemma. Nett 
no prøver dei overtyda USA og andre om 
at vår kvalfangst er noko heilt for seg 
sjølv . Det er nem leg gjort unntak frå 
fangstpausen for noko kvalfangst som es
kimoar på Grønland og inuittar i Sibir og 
Canada driv - urfolk som er truga av vår 
industrikultur og som har kval ane som 
ein vesentlig del av sitt kulturmønster. 
No gjeld det for Noreg å overtyda USA 
om at kystfolket i Fedje og Skrova --" med 

den mest moderne fiskeri teknologi i ver
da i eit av dei rikaste land på jorda - er li
ke avhengig av kvalfangst for å overJeva 
som eksimoar og inuittar. Det er grotesk: 
Vi , oljelandet, krøsusane på jorda , prØ
ver innbilla verda at vi ikkje kan greia 
oss utan 635 småkvalar, nokre promille 
av fiskeriinntekta. Nokre hundre men
neske har sesongarbeid nokre månader 
med dette . Og rike Noreg klarar ikkje 
skaffa dei anna sysselsetting . Det vil vi at 
verda skal tru . Medan vi ikkje nøler med 
å kreva at fattige u-land skal leggja store 
band på sin økonomi for å sikre andre 
dyr livsrom , som nashorn , tigrar og ele-

Norge i skammekroken - saman 
med Japan og Sovjetunionen 

fantar. For dei vil vi skal finnast og ikkje 

bli utrydda. Men vågekvalen var da ikkje 


. truga, heitte det. Ja , det sa vi med kaut 

nakke til omverda inntil ifjor. Da måtte 

Ilorske vitskapsfolk slå fast at det var 

feil. Stammen var truga . Kommisjonen 

skar ned vår kvote til ein tredjedel frå 

1690 til 635 dyr. Det var pinleg. La oss 

tala lågt heretter. Er kvoten framleis for 

høg? Kanskje. Ein pause på fem år kali 


Tegning av Viggo Ree. 

brukast til å finna det ut sikkert. Tenk om 
vi no steig ut av skammekroken - og sa: 
Vi vil vera med og berga dei store hav

...... krøsusane som ikkjekan 
greie seg utan 635 småkvalar 

dyra: Vi gjer som Island og Peru, godtar 
pausen. Så ventar vi at Sovjet og Japan 
gjer det same. Det kunne føra til at dei 
gav opp sin kommersielle kvalfangst 
og til at vi møtte velvilje når pausen var 
over og nye kvotar skulle delast ut. Vi 
har ein sjanse til å gjenvinna vårt rykte 
som miljØvernnasjon. Men vi kan lett øy
deleggja det som er att. Skulle vi vinna 
fram med at vår kvalfangst ikkje er kom
mersiell, men noko heilt spesielt, vil ei 
rekke andre land med større rett kunne 
seia det samae om sin fangst - og byrja 
fanga på ny. Så ville fleire artar stå fram
for endeleg utrydding . Men det kan altså 
vi forhindra. Vi har ein sjanse - og eit 
ansvar. Nett no . 

-\ 

Fra den største 
bardehvalen til 
den minste finn
hvalen 
Etter at nordmennene hadde vært med 
på nesten å utrydde de store bardehva
lene, ble de økonomiske interessene 
først og fremst rettet mot den minste 
representanten i finnhvalslekten, 
vågehvalen. Men også denne arten er 
blitt for hardt beskattet, og den inter
nasjonale hvalfangstkommisjonen har 
redusert Norges kvote fra 1790 i 1982 
til 635 for 1984. Fra 1986 er fredning 
av vågehvalen vedtatt, noe Norge klo
kelig bør rette seg etter. 
Vågehvalens sikreste kjennetegn er 
det hvite båndet på oversiden av 
brystfinnene. V.R. 
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Les 

«Teknisk Ukeblad»! 


Av N . Borchgrevink 

Et begrep som «Teknisk Ukeblad» er 
vel ikke av dem som rent umiddelbart 
klinger som liflig musikk i en natur
verners ører. Det vekker vel snarere 
assosiasjoner av vannkraftutbygging, 
motorveier og skepsis til natur- og 
miljøvern. 

Så galt, så galt! Hvert enest num
mer av TU har minst en artikkel om 
emner som energisparing, rensetek
nikk, gjenvinning og avansert kol
lektivtrafikk, som regel flere. Her får 
naturverneren kunnskaper som han 
bør ha men som han får vite alt for lite 
om gjen nem «Norsk Natur» . Og gjen
nom lesning av TU - teknikkens ho
vedorgan - får naturverneren masser 
av vann på egen mølle! Her kan man 
f.eks. få vite at Tilstandskontrollpro
sjekt 2 for bygg forespeiler energige
vinster på bortimot 25%, inntjenings
tid på 3-4 år og energisparekostnad på 
Il øre/kWh. Hva koster det ikke å 
bygge ut ny vannkraft? Det tredobbel
te? En slik forrentning må jo være en 
ønskedrøm for en investor, ja det må 
vel være den høyeste forrentning som 
kan oppnås i vårt land idag. 

En miljøverner har ofte rent in
stinktivt et skeptisk forhold til teknik
ken, p.g.a . all den skaden den har 
gjort. Men teknikken er også vår bes
te allierte i arbeidet for å eliminere 
skadene. Det kan også være lønn
somt, efter prinsippet skitt blir res
surs, ressurs gir penger, vann og luft 

blir rene. Borregaard installerte for 
nogen år siden et renseanlegg som 
samtidig ble et gjenvinningsanlegg, 
og tjente inn investeringene på et år. 
Elkem har gjort det samme med røk
gasser, og selger Mikrosilika som 
brukes som tilsetning til betong. 

Men alle miljøverntiltak er ikke 
lønnsomme. Og her synes jeg nok at 
vi miljøvernere ikke har vist tilstrek
kelig oppmerksomhet - enn si an
erkjennelse - til de kjempeløft som 
industrien har tatt fra Naturvernåret 
1970 og utover, i en tid hvor industri
en samtidig måtte slite med stigende 
lønnsutgifter og nye sosiallover. Det 
ble meget på en gang, og på toppen 
av de hele dårligere økonomiske an
skaffeisesvilkår for miljøvernutstyret 
enn i konkurerende land. Og denne 
prosess har foregått så å si uten gråt 
og tenners gnissel. Enkelte naturver
nere vil vel si at industrien bare har 
gjort sin plikt, at den burde ha gjort 
det før, og at det ikke er nogen grunn 
til å takke den , jeg har faktisk hørt det 
uttrykt slik . Hva man enn måtte mene 
rent teoretisk om dette , er det i et 
hvert fall uklokt i praksis, vi vinner 
ingen venner på å se det slik . Derfor 
tar jeg hatten av for den kjempeinn
sats som er gjort innen den tekniske 
sektor. 

Les «Teknisk Ukeblad»! Skriv der 
også! ff 
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Tegning av Viggo Ree 
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VANDRE

FALKEN 
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pa vingene 

e. •

Igjen 


Peter Johan Schei - Foto Idar Kristoffersen 

Vandrefalken er på vingene Igjen, forsikrer Peter Johan er zoolog med «Trekkvaner og populasjonsdynamikk hos 
Schei, som ikke bare er byråsjef i Miljøverndepartementet, stær» som hovedoppgave ved embetseksamen. Og nettopp 
men også initiativtaker og leder av « Prosjekt Falk» . I dette innsikt i vandringer og bestandsforhold hos dyr, sammen 
intervjuet forteller han om abeidet i falkeprosjektet, og om med økologisk bakgrunn innen botanikk, gir ham et solid 
den klare fremgangen man nå kan spore for en av de ster fundament i hans arbeid med opprettelse av verneområder, 
kest truede fugleartene i landet. Schei kan stå som en eks naturvern i polarområdene og vern av truede arter av plan
ponent for den naturkyndigheten som lever et ikke helt ter og dyr. 
skjult liv bak Miljøverndepartementets politiske fasade. Han 

Fremtiden er ikke lenger bare mørk for 
vandrefalken. Registreringer som er 
gjennomført av «Prosjekt Falk» i årene 
fra 1976 til 1983 viser en klar fremgang 
for arten. I 1976 fant man bare åtte loka
liteter der vandrefalk forekom. Sju år se
nere kunne man med sikkerhet konstatere 
vandrefalk i minst 36 lokaliteter. I løpet 
av det samme tidsrommet økte antall lo
kaliteter med par av vandrefalk fra 7 til 

minst 25. Og mens registreringene viste 

at hekkesesongen 1976 resulterte i 7 ut

fløyne unger, var det minst 46 vandre

falkunger som fikk luft under vingene i 

1982 . 

Dette dreier seg vel å mrke om registre

ringer, og man må regne med at det i til

legg fins vandrefalkterritorier som til nå 

har unngått obsrvatørenes falkeblikk. 

Den faktiske bestanden av vandrefalk er 


altså etter alt å dømme større enn de 

nevnte talJene antyder. 

Men det er ikke bare i Norge at vandre

falken nå, i alle fall foreløbig , er på vei 

opp av bølgedalen. En lignende frem

gang er registrert også i Finland, Vest

Tyskland, Sveits, England, USA og and

re steder innenfor artens vidstrakte 

utbredelsesområde, kan falkeprosjektets 

leder Peter Johan Schei fortelle. 


Peter Johan Schei intervjuet av Ragnar Frislid 
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DDE - vandrefalkens ulykke 
- Når det gjelder årsakene til den drastis

ke nedgangen i vandrefalkbestanden, ty

der resultater både fra Europa og USA på 

at det var DDE som nær tok knekken på 

arten, sier Schei. - Dette stoffet som er 

et nedbrytningsprodukt av DDT, har sik

kert vært en viktig negativ faktor for 

vandrefalken også her i landet. Og over 

alt, også hos oss, ser man at innføringen 

av DDT-forbud følges aven økning i 

vandrefalkbestanden. Noe direkte bevis 

for at denne teorien holder har man ikke, 

men det hele stemmer. 

- Men også andre miljøgifter, som 

dieldrin og kvikksølvforbindelser har 

spilt en viktig rolle for vandrefalken. I 

områder der vandrefalken har tilgang til 

giftfri føde og altså ikke trekker til over

vintringssteder der slike miljøgifter har 

vært i bruk, har bestanden holdt seg 

ganske godt. Dette gjelder f .eks . den 

skotske innlandsbestanden som driver ry

pejakt i hØylandet året rundt. Og hos oss 

ser vi at det er vandrefalken langs kysten 

som nå øker, mens det hittil ikke er regi

strert fremgang for vår innlandsbestand . 

Forklaringen på dette kan være at mange 

av de vandrefalkene som holder til langs 

norskekysten også overvintrer hos oss . 

Det ser ut til å være en økende tendens til 

at vandrefalken overvintrer langs norske

kysten. Og disse fuglene er trolig mindre 

utsatt for miljøgifter enn de som trekker. 


Håp for innlandsbestanden? 

- Fins det håp også for vandrefalken i 

innlandet? 

- Ja, det er et økende antall observa

sjoner også i innlandet, og bestanden kan 

være på tur her også. Men foreløbig har 

vi ikke kunne påvise noen bestandsøk

ning , og det er ikke registrert hekking i 

innlandet. 

- Hvor stor er en «naturlig» vandrefalk

bestand i Norge? 

- Det vet vi selvfølgelig ikke noe sikkert 


Vandrefalken 
Vandrefalken, som er den nest 
største av falkene våre, er utbredt i 
alle verdensdeler. Hos oss var ar
ten tidligere utbredt over så å si he
le landet. 

Vandrefalken er en utpreget fug
lejeger som slår sitt bytte i flukten. 
Under stupangrep kan den komme 
opp i en hastighet på mer enn 300 
kilometer i timen . Som bytte kan 
den velge fugl av ulike størrelser, 
fra små spurvefugler og opp til 
større hønsefugler og hegre . 

Vandrefalkan bygger ikke reir, 
men legger eggene direkte på en 
hylle i fjellet. 

Vandrefalkens kuIlstørrelse er 
3-4 egg . Rugetiden er 28-29 døgn, 
og etter ytterligere 35-40 døgn kan 
ungene forlate reiret. 

om. Vi har registrert bortimot 400 gamle 
vandrefalklokaliteter, men vi har neppe 
fått med oss alle. Jeg har ut fra dette be
regnet at det har værtrninst 500 vandre
falkpar i Norge i «gamle» dager, kanskje 
opptil tusen, men neppe mer. 
- Hvordan arbeider «Prosjekt Falk»? 
- Hensikten er først og fremst å skaffe 
informasjon for å kunne gi arten det vern 
som er nødvendig . Vi må da følge bes
tanden fra år til år for å se på utviklings

tendensene, næringen, truslene osv. Der
for har vi bygd opp et kontaktnett som 
dekker hele landet.Omkring hundre per
soner har vært med i dette arbeidet , mens 
omkring 20 observatører utgjør selve 
kjernen , det er de som har dratt det 
tyngst lasset. Og det aller meste arbeidet 
har vært basert på friviIlig innsats . God 
støtte av lokalbefolkningen har vi også 
fått mange steder - det er folk som etter 
kontakt med observatørene er blitt inter-

Vandrefalken fra år til år 

År Lokalileler Lokalileler Territorier Terrilorier Antall 

med med par av med med vellykket utfløyne 
vandrefalk vandrefalk hekkeforsøk hekking unger 

1976 8 7 6+ 5+ 7+ 
1977 18 12 10+ 8+ 19+ 
1978 13 10 8+ 8+ 18+ 
1979 14+ 9+ 7+ 6+ 12+ 
1980 13+ 9+ 7+ 7+ 20+ 
1981 22+ 20+ 14+ 14+ 29+ 
1982 35+ 27 17+ 16+ 27+ 
1983 36+ 25+ 22 21+ 46+ 

.:j,e";'; 
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essert i vandrefalken, som følger med og 

gjør tjeneste som gratis oppsyn. 

- Ellers omfatter falkeprosjektet flere 

delprosjekter. Ett av dem tar for seg mil 

jøgiftanalyse, et annet kunstige reirplas

ser, mens et tredje tar for seg kunstig 

oppdrett av vandrefalk med sikte på 

eventuell utsetting for å styrke bestan

den. 

- Men reirplasser er vel ingen mangelva

re når det gjelder vandrefalken? 


Fall< til 3,5 millioner 

- Nei, og vi visste jo at reirplasser i og 

for seg ikke er noen flaskehals for bes

tanden. Men kunstige reirtilbud kan like

vel være aktuelt i områder der nærings

tilgangen er god mens hekkeplasser 

mangler eller er dårlige. Flere steder, 

bl.a. i USA har man gjort vellykte forsøk 

på dette området. I fjor var det atskillige 

vandrefalkpar som tok i mot tilbudet og 

gjennomførte hekking i kunstige reir. 

Men det er ingen billig fornøyelse. I 

USA ble det i 1982 beregnet at avls- og 

utsettingsprosjektet kom på vel 20 milli

oner kroner, det vil si omkring 3,5 milli

oner for hver av de seks avlsfuglene som 

hekket det året. Så dette gir i alle fall klar 

beskjed om at det kan være dyrt å få en 

dyreart på fote når bestanden er kommet 

så langt ned at man må begYJU1e forfra 

igjen. 

- Kan utsetting av «burfugl», altså vand

refalk fra kunstig oppdrett, virkelig bidra 

til å hjelpe opp bestanden av viltlevende 

vandrefalk? 

- Ja, som en siste nødløsning mente jeg 

at det var riktig å satse på dette, og vi har 

metoder som har gitt oppmuntrende re

sultater, sier Schei. Vi baserer oss på 

15-20 dager gamle fugler født i fangen

skap, altså unger som ennå har omkring 

tre uker igjen til de når flygeferdig alder. 

En eller to slike unger er plassert i reiret 

til et viltlevende vandrefalkpar som har 

en eller to egne unger. Når vi kan gjøre 

dette er det fordi vi vet at vandrefalken 

normalt kan fø opp fire unger. Vi har og

så i ett tilfelle fjernet eggene fra et rele og 

klekket dem kunstig, samtidig som vi 

plasserte unger i reiret. Dette var hos et 

par som hekket for første gang. Det har 

vist seg at førstegangsrugere ofte er litt 

dårligere rugere enn eldre fugler, og 

dessuten er eggene hos disse fuglene ofte 

ubefruktet. A la disse fø opp «halvferdi

ge» unger gir derfor en viss sikkerhet, og 

hvis eggene skulle være befruktet, sikrer 

vi oss likevel ungene ved kunstig ruging 

og oppdrett. 


Rask omstilling 
- I fjor fjernet vi de tre eggene fra reiret 
til en førstegangsrugende vandrefalkhunn 
og gav henne tre 15-18 dager gamle 
unger i steden . I løpet aven halvtime 

omstilte paret seg fra ruging til ungestell. 
Unger i reiret er altså åpenbart en kraftig 
stimulus som gir fuglene en annen atferd 
så å si momentant. I 1982 satte vi ut fire 
unger. Og både disse fire og de tre fra i. 
fjor kom velberget på vingene. 
- Og ungene er altså svensker? 
- Ja, vi har hengt oss på det svenske 
avisprosjektet, der både vi og finnene nå 
deltar. Dette er helt naturlig, ettersom vi 
nok bør se den finsk-svensk-norske 
vandrefalkbestanden som en enhet. Rik
tignok har de finske vandrefalkene et litt 
annet levevis enn våre - bl.a . hekker de 
på store myrer, noe som ikke er beviselig 
kjent hos oss . De finske vandrefalkenes 
hekkevaner må nok ses som en tilpasning 
til livet i områder der nettopp de v.idstrak
te myrene gir best beskyttelse - her får 
vandrefalkene være i fred. Noen vesent
lig genetisk forskjell på finsk og norsk 
vandrefalk er det neppe. Derfor kan vi 
trygt satse på et internordisk avlsarbeid . 
- Selv har vi bidratt med både egg og 
unger til avlsstasjonen, forteller Peter Jo
han Schei . - Og dessuten hat vilevert en 
ungfugl som ble funnet skadet og lappet 
sammen igjen aven medarbeider i fal
kepros jektet. 
- Er falkonerer og andre tobeinte reir~ 
rØvere noe problem for den norske bes
tanden? 
- Det ser ikke ut til at den slags virksom
het har hatt noen særlig betydning for 
vandrefalken hos oss. Vi driver jo over
våking som en del av prosjektet, og i et 
par tilfelle har vi mistanke om at profe
sjonelle reirplyndrere har sondert ter
renget. Men bare i ett tilfelle er en unge 
blitt borte fra reiret. Årsaken til dette for
svinningsnummeret kjenner vi ikke, men 
det kan ha helt naturlige forklaringer. Så 
stort sett har jeg inritrykk av at direkte et
terstrebeise fra menneskenes side ikke er 
noen trusel hos oss lenger. Men det er 
nok ønskelig og nødvendig med oppsyn i 
enkelte lokaliteter. 

Unger til dumpingpriser 
- Sikker oppdrettsteknikk fører vel til at 
eggsamlere og falkonerer ikke lenger er 
så avhengige av reirplyndring? 
- Ja, f.eks. i tyskland fins det oppdretts
farmer som produserer falkeunger til 
dumpingpriser, og europeiske falkonerer 
er nå på det nærmeste selvforsynt rried 
unger! Araberne, som har lange tradi
sjoner som falkonerer , de har stort sett · 
brukt tartarfalk fra Iran, har nå også an
satt sin egen ekspert fra Amerika til å ta 
seg av falk oppdrettet. Så det er ikke store 
penger å tjene på reirplyndring lenger. 
Og alt tyder på at han blir sittende igjen 
med lang nese, Harstadmannen som av
erterte falker til salgs i «Arab News»! 

ø 

Prosjekt 

falk 


«Prosjekt Falk» ble startet i 1976 
på Peter Johan Schei's initiativ . 
Fra J 976 til 1981 ble arbeidet dre
vet som et VVF-prosjekt og med 
økonomisk støtte fra dette fondet. 
Fra og med 1982 er falkeprosjektet 
koblet sammen med Miljødeparte
mentets øvrige arbeid med truede 
arter . 

Opprinnelig tok arbeidet sikte 
på begge de to store falkene , jakt
falk og vandrefalk, men man har
konsentrert arbeidet om den mest 
truede arten, vandrefalk . Når det 
gjelder jaktfalk har man siden 
1970 registrert 170 lokaliteter med 
hekking . For bestanden som helhet 
er det ikke påvist vesentlige end
ringeri løpet av denne tiden . Men 
man vet at det kan ha forekommet 
naturinngrep som har rammet en
kelte lokaliteter. Alta-utbyggingen 
er et eksempel på det. 

Alt i alt regner man med at vi i 
dag har en forholdsvis stabil bes 
tand som omfatter 200-500 jakt
falkpar. 
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Joar Olav Grøtting 

FREDNING AV NATU·R 

Et spørsmål om forståelse og kunnskap 

Vi har etterhvert kommet så langt at spørsmålet omfangsrike, at vi nesten hver dag står i fare for å 
om å verne vilt, natur og biotoper av spesiell ka ødelegge spesielle naturområder eller ta livet av 
rakter må realiseres under tidspress i mange tilfel de siste gjenlevende aven dyre- eller fugleart. 
ler. Menneskenes inngrep har etterhvert blitt så 

Og likevel opplever vi stor motstand mot 
fredning av visse dyre- og fuglearter. 
myrer med sjeldne planter, særegne 
skogområder, viktige yngle- og hekke
plasser og vassdrag med stor betydning 
for livet i omgivelsene. Vi som gjeme vil 
verne om slike ting har satt oss inn i hva 
som kan skje dersom de ikke blir vernet. 
Vi har sørget for, på grunn av egenin
teresse, å skaffe oss kunnskaper om det
te, og dermed er det lett å forvente at alle 
andre skal ha de samme interesser og 
kunnskaper. Men kan vi egentlig vente at 
folk skal være med å støtte opp om vern 
av noe de ikke har kjennskap til? Vi må 
ikke glemme at vi tross alt har forskjel
lige interesser. Skal vi få andre med oss i 
arbeidet med å redde våre truede arter og 
utsatte naturherligheter, så må vi sørge 
for å gå ut og gi skikkelig informasjon og 
skape forståelse for våre krav. 

Havørn. Foto Dagfinn Skjelle 

Den siste ulven som ble skutt i Norge, 
var som kjent «Lars» fra Vegårshei . 
Hvem var det som skapte mest blest 
omkring denne ulven? Jo , nettop de som 
ønsket livet av den, og disse hadde full 
oppslutning av norske massemedia. Et
terhvert ble det mange som mente at 
«Lars» måtte fjernes , selv om de kanskje 
aldri tidligere hadde sett på ulv som en 
styggedom. De som ville «Lars» til livs 
fikk folkets forståelse for sitt krav, nettop 
på grunn av den bruk de gjorde av mas
semedier. 

Aviser, og her spesielt mindre lokal
aviser, har ofte en tendens til å bruke 
sterke overskrifter i forbindelse med ob
servasjoner av rovdyr som har tatt et byt
te, og når jegere har skutt f.eks. en gau
pe. For en tid tilbake fant jeg denne over
skriften i en lokalavis i Nord-Trøndelag; 
«Gaupe herjer i Nærøy». Artikkelen var 

ledsaget av bilde av et rådyr som var fun
net, og som nok var drept av gaupe. Og i 
artikkelen ble det nevnt at noen så seg 
nødt til å holde barna innendørs når de 
var på hyttetur i det aktuelle området. 

Overskrifter som «Kjempeinsats av 
gaupejeger» er heller ikke så rent sjeldne 
etter at et jaktlag har skutt mere enn en 
gaupe på en dag. Det er klart at disse 
avisoppslagene til en viss grad er me
ningsdannende. Mange mister kort og 
greit oversikten over hvordan . naturen 
fungerer, og ser f.eks. på gaupa som en 
trussel mot rådyrstammen. 

Havørna er også en av de artene som 
har vært offer for liten forståelse. Den 
har vært, og er for mange , en trussel. for 
folk og dyr. Etter mange år med hensyns
løs jakt var havørna blant de rovfugler 
som faktisk sto i fare for å bli totalt 
utryddet. Havørna er jo en stor og ele

, -



Sommernatt 

Det lyser en lampe 

i natten. 

Nei se, der lyser det tre! 

Den fjerde er øyet til katten 

Den femte en lykt 

jeg har med. 


St. Hansormen skinner 
i gresset 
Det skyter en gnist fra et bål, 
en båt svinger sakte 
rundt nesset 
I glasset mitt 'venter 
en skål! 

Sissel Gjersum 

gant fugl med sitt vingespenn på rundt 
2,5 meter, og det er forståelig at mange 
var redd denne stor rovfuglen . Og i Ytre
Namdal var havørna sett på som en styg
gedom som egentlig burde har vært fjer
net. Men denne oppfatningen ser nå ut til 
å ha snudd seg i helt motsatt retning. Nå 
blir den av de fleste sett på som et trive
lig innslag i naturen . 

Hva skyldes denne holdningsendring
en? I begynnelsen på 70-tallet start~t 
VVF med ringmerkning av havørn unger. 
For å finne fram til hekkeplasser bie lo
kalkjente utspurt. Til å begynne med var 
det nok en del ublide sideblikk til dem 
som ville berge denne husdyrmorderen. 
Men de som startet dette arbeidet sørget 
for å gi små drypp av informasjon om 

hva de observerte av havørn , deriblandt 
hvilke matrester som ble funnet i reirene. 
Mange spurte om ringmerkerne ikke ble 
angrepet, og om de fant rester etter sau 
eller andre husdyr. 

Svaret var hver gang like negativt. 
Sauerov ble ikke funnet i noe tjlfelle og 
ingen ble utsatt for noen form for angrep 
av voksen havørn under beSØk i reirene. 
Disse svarene har etterhvert blitt aksep
tert som den sannhet de er, og folks hold
ning til havørna har blitt en helt annen. 
Nå følger folk med i høvørnas liv, og de 
fleste synes det er interessant å ha den så 
nær innpå seg. Så her har informasjon 
vært med på å danne en opinion. Nevnes 
må det også at vi som har arbeidet med 
havørna har sørget for å ha pressen med 

oss , bokstavelig talt. Jorunalister har 
vært med og fotografert under merking, 
og med selvsyn sett hvor ufarlig ei vok
sen havørn er, og har skrevet bare positi
ve ting. Videre har vi selv holdt lysbilde
foredrag om havørn og ringmerknings
arbeidet, og dette har skapt en bred for
ståelse for vern om havørn stammen , 
ihvertfall i dette distriktet. 

Så vi må ikke være så fortvilet om 
ikke alle vil være med på de ønsker og 
planer som blir framlagt i forbindelse 
med fredning og veming. Vi må sørge 
for å gi informasjon og skape forståelse 
for våre krav. Vi kan ikke vente at folk 
vil være med på å redde noe de ikke for
står og som dermed ikke har noen me
ning eller verdi for dem . ø 
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Redigert av 

Berg

De norske 

-
over en 
stein. 

ger være 
to steiner 

BERGFRUE 

Alle som har vandret i fjellet 
og møtt bergfruen der den 
henger utover bratte fjell
sider, eller sett den stå og 
lyse i fuktige bergvegger i 
fossegjelet, bærer med seg 
ett virkelig blomsterminne. 
Det er ikke hvert år berg
fruen slår ut i full blomst, 
den er som mange andre 
planter litt lunefull når det 
gjelder blomstringen. 
Ett år kan hele fjellsiden ly
se mot deg. Men kommer 
du tilbake et annet år for å 
oppleve det samme, kan du 
lett bli skuffet. Da kan det 
hende at du må lete for å fin
ne noen få blomster. Berg
fruen er en av våre vakreste 
blomster. Den har da også 

Herman Løvenskiold 
Tegninger av 
Sissel Gjersum 

fått mange navn som tydelig 
viser at folk har visst å sette 
pris på den: Fjelldronning, 
bergbrur, bergsølje og fri
arblom . Det er nok vokse
stedene som har gjort at 
bergfruen allikevel har klart 
seg ganske bra. Vakre 
blomster er jo utsatt for å bli 
plukket og da hender det at 
de helt forsvinner fra et om
råde eller fra et voksested . 
Navnet friarblom har den 
fått, fordi frieren skulle ha 
med seg en slik blomst når 
han fridde . Den vokst ofte i 
så bratte heng at gutten, for 
å få tak i den, virkelig måtte 
vise at han var villig til å of
re noe for å få jenta. 

JEG FANT JEG FANT. 

krystaller 
fjellene er opp dannet langt nede i jordskor

stått på forskjellig vis og de pen har brukt lang tid til å 
er laget av forskjellig stein, vokse, og krystallene blir 

det ser du lett når du går store. I bergartene finner vi 
strand med rulle ikke så ofte frittstående 

Der finner du brudd krystaller. Det er først når 
stykker av fjellene våre. Ser mineralene får gro uten å 
du etter, kan det noen gan støte bort i andre mineraler 

vanskelig å finne at krystallflatene kommer 
som kommer fra frem . 

sarrune sort fjell. Bergartene lordskoren har stadig vært i 
skifter hele tiden , men ser bevegelse slik at det har 
du nøye på en stein ser du at oppstått spenninger. På den 
den er sammensatt av for måten har det ofte oppstått 
skjellige biter. Du finner åpne sprekker og hulrom 
noe gråaktig som minner om langt nede i fjellkjedene, og 
glass , det er kvarts . Så fin det er der de virkelig store 
ner du også kråkesølv eller og vakre krystallene blir 

Bergkrystaller fra hulrom på Hardangervidda. Alle fotos Herman 
Løvenskiold 

glimmer, og ser du litt til dannet. Etter hvert I)rytes 
varer det ikke lenge før du fjellkjeden ned og det som 
finner noen lyse biter som en gang ble dannet under 
deler seg opp etter spaltefla hØyt trykk og sterk varme er 
ter, det er feltspat. nå kommet helt opp til 
Ser du etter finner du mange overflaten. I sprekker eller 
slike forsjellige kom i stei hulrom som kommer frem 
nene . Dette er mineralene der fjellet er rast ut eller der 
som danner bergartene. det sprenges, kan du ofte 
Noen ganger er mineralkor
nene store og derfor lette å 
se , ·men i andre steiner kan 
mineralkornene være så små 
at du må ha mikroskop for å 
se dem. Det kommer av at 
mineralene vokser i jord
skorpen. De steinene som er 

finne vakre bergkrystaller. 
Du kan finne en mengde 
forskjellige krystaller på sli
ke steder, men de tre van
ligste mineralene er: Felts
pat , kvarts og glimmer, så 
det er de du har størst sjanse 
til å finne. 
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TISTEL
SOMMERFUGLEN 
Har du noen gang prøvd å sommer kan den være gans
finne ut hvilke sommerfug ke vanlig , men en annen 
ler som flyr fra blomst til sommer kan den nesten væ
blomst der du bor? Det spil re helt borte. Det er i virke
ler ingen rolle hvor du bor, ligheten ikke så rart. Denne 
for sommerfuglene treffer lille tandre skpaningen flyr 
du på både i parker og vei hver sommer helt fra Nord
grøfter. Men virkelige -Afrika til Norge. Den trek
blomsterenger er nok best ker flere hundre kilometer 
for dem , Går du forsiktig for å komme frem til oss , og 
frem og passer på at ikke da fortjener den virkelig å 
skyggen din treffer dem, bli sett av noen som vet 
kan du komme så nær at du hvilken kjempe-reise den 
virkelig får se hvor vakre de har gjort. 
er. Det finnes også små Nå er det riktignok ikke sik
sommerfugl bøker som du kert at alle tistelsornrnerfug
kan bruke til å fmne ut hvil lene vi ser har fløyet helt fra 
ken sommerfugl du har sett . Nord-Afrika. De første som 
Du skal ikke holde på lenge kommer frem på forsom
før du blir kjent med våre meren legger egg som blir 
vanligste sommerfugler. Det til sommerfugler utpå høsten 
er da det virkelig begynner å og det er da du har størst 
bli spennende, for etter sjanse til å se dem. Tistel
hvert dukker det opp nye sommefuglene bli hos oss til 
sommerfugler som du ikke frosten tar dem. De over
kjenner. Holder du på en vintrer bare i Nord-Afrika 
stund finm du kanskje noen og hvert år trekker det hele 
av de sjeldne sommerfugle svernler nordover som sprer 
ne. seg utover hele Europa. 
Tistelsommerfuglen er ikke Tistelsommerfuglen er sett 
noen sjelden sommerfugl , helt nord til Finmark , men 
men du skal ikke regne med det er sommerfugler som har 
å treffe på den mange gan fløyet direkte fra Nord
ger i lØpet av sommeren. En Afrika. 

Bygg deg 
en drake 
Har du lyst til å bygge en 
drake , kan du få oppskriften 
her. Du trenger to bam
buspinner eller blomsterpin
ner , på l meter hver, stoff 
ca. 1/ 2 m, helst silke, 
kunstsilke eller annet 
tett stoff kan også »)UI\.s.l7_A 
eller silkepapir, 
rispapir hvis 
fuktig . 

Så trenger du 
remser til haler, 
ler farget tøy 
ser. Snøret til å fes t€' draken 
til linen og drakelil}e'n bør 
være av nylon eller fiamp . 

Vi begynner med å feste 
I 

50 . 

"'jl1 l1l::Ol1l::O .1>i:1lJlytYI1 i kors . Den 
festes litt 

av den loddrette 
tegningen) . Surr 

med tråd og ta 
på, så det holder. 

Når det er tørt , kan du 
fe; tJ stoffet til alle hjørnene 
m~1 litt snØre, ta på litt lim 
he~ også. Når dette er tørt, 
snur du draken med baksi
den opp og knytter et skøre i 
den ene enden av pinne A 
og strammer til litt , slik at 
pinnen blir litt bøyd (som en 
bue) pass på at pinnen ikke 
knekker, og fest den i andre 
enden av A. 

For å feste draken til linen 
trenges et såkalt bissel. 
Knytt en øyeknute på løkken 
på forsiden til å feste linen i. 
Den kan du surre opp på en 
vinne for fiskesnøre eller 
noe annet smart. Lag til slutt 
haler fra hjørnene på dra
ken, som på tegningen. Er 
det mye vind trengs mange 
haler, er det lite vind trenger 
du færre . Mal og pynt i fine 
farger. 

Lykke til . 
(Kilde: Drakeboken Schib

B sted) Sissel 
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GJUVET 
i Tinn 
AV BIRGER AASE 
Gjuvet skogreservat i Sjøtveit stats
skog i Tinn i Telemark bærer navnet 
med rette. Fra den drøye 300 meter 
høye fjellskrenten ut mot Tinnsjø kas
ter elva fra Gjuvsjø seg ut i et trangt 
og vilt gjel. Det har den gjort i umin
nelige tider ,elva har skapt gjelet og 
Gjuvet skogreservat. Det fredede om
rådet dekker et areal på bare 60 dekar, 
men det er tilstrekkelig til å sikre det 
spesielle naurmiljøet i juvet med brat

De brede bygdene i Hedmark, sett fra Skeikampen. Foto Trond Vidar Vedum 
te fjell heng og hyller der forvridd fu
ruskog klorer seg fast. øverst i reser
vatet er høyden over 520 meter, og 
vegetasjonen varierer en god del med fredet som skogreservat i 1966. ved Utsikten Restaurant. I frednings
høyden som avtar til 190 meter i ned For å komme inn i selve juvet må bestemmelsenestår det bl. a.: «Alle 
re del. Nedenfor et belte av bratt ur, man bruke båt på Tinnsjø, eller gå busker og trær, levende og døde, er 
tildels med grove blokker, står skogen langs Tinnsjøstranda sørover fra Tinn fredet mot enhver form for skade fra 
frodiggrønn i skråningene mot dal Austbygd . Men en storartet utsikt menneskers side. Nedfalte trær og 
bunnen der vannrøyken fra de friske over reservatet får en ved å gå noen stammer må ikke fjernes , vegetasjon 
fossestrykene driver over. Gjuvet ble hundre meter vestover fra riksveg 37 forøvrig må ikk ødelegges.» 

Skreil<ampen - et forsømt turmål 


Du ser kanskje blant dem som ofte 
kjører E-6 på østsida av Mjøsa. Has
tigheten må ha vært høy og interessen 
for omgivelsen liten hvis du da ikke 
har lagt merke til bygda Feiring, på 
vestsida av Mjøsa bare noen kilo
meter nord for Minnesund. Bygda er 
kjent for sin frodige vegetasjon, sine 
velstelt garder og trivelige miljø , men 
også bratte og tungdrevne småbruk . 

Nord for Feiring hever en åsrygg 
seg, og en bratt og steil fjellvegg en
der i Mjøsa. Skreikampen heter dette 
fjellpartiet som skiller Fering fra To
tenbygdene. Det er Skreikampen jeg 

her vil legge inn noen gode ord for. 
Skreikampen er et av de mange 

glemte turmål på Østlandet. I stedet 
for å få et glimt av den bratte og steile 
fjellveggen fra bilvinduet, burde du 
virkelig unne deg den gleden det er å 
bestige denne toppen og nyte utsik
ten. Et bedre utsiktspunkt over Hed
marksbygdene finnes iallefall ikke . 

Toppen av Skreikampen kan nås på 
mange måter. Du kan kjøre bil opp 
gjennom Feiringbygda og følge skil
ting til Feiring jernverk. Denne veien 
kan kjøres til det gjenstår ca. 3-4 km 
til toppen. De siste kilometrene er en 

Gjuvet i Tinn - TinnsjØen 300 meter nedenfor. Foto Birger Aase 

fin tur for hele familien. Det går også 
an å gå opp fra riksveien nede ved 
Mjøsa. Fra et heldig utgangspunkt 
kan turen være unnagjort på l time 
(Ta opp ved Stubberud .) Uansett 
utgangspunkt for turen vil du ha igjen 
for strevet ved en flott utsikt på top
pen. Det er først og fremst bygdelage
ne rundt Mjøsa som kan studeres, 
men i kikkerten kan en også øyne 
fjellpartier i Sverige . 

I boka Vandringer i Oslos stor
mark, beskriver H.O. Christophersen 
utsikten slik: 

«Da jeg kom dit ut hadde jeg et 
kongerike for mine øyne . østover så 
jeg Mjøsa med Romseterberget like 
bak, ås på ås lå videre mot svenske
grensen. I nordøst stakk Tang~nlandet 
ut i den store sjøen. I nord lå Werge
lands Stangestrand og Helgø . I det 
fjerne lå de blågrå skyggene av Lille
hammer~fjellene. Vakrest på denne 
høstdagen var dog utsikten vest- og 
sørvestover. Totens brede og luftige 
sørås strakte seg med blinkende vann 
og høytliggende setergrender bortover 
mot «Villl-Toten». 

Som det går fram av Christopher
sens beskrivelse er en tur til Skrei
kampen en opplevelse. Men likevel er 
det svært sjelden at noen legger turen 
hit opp . Et tur til Skreikampen kan 
kombineres med besøk på det nedlag
te Fering jernverk, interessant historie 
og storslagen natur på samme tur. 

Trond Vidar Vedum. 
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KONGESKOGEN 


- Jeg får vel en halv time, sa jeg til 
statsråd Gjærevoll. - Og det er lite 
om Marka - men her er i alle fall nøk
kelen til forståelse, ad en omvei: 

- Da laksens vandringer i sjøen ble 
kartlagt og danske fiskere begynte cl 
forsyne seg grådig, tok Norge opp sa
ken . men de danske fiskerorganisa
sjoner, med forsiktig støtte av dansk 
Utenriksdepartement, hevdet at det 
ikke var vitenskapelig bevist at laksen 
gikk Opp i norske elver for å gyte. 
Nei . den oppsøkte fortrinnsvis store 
<dommer» av ferskvann, hittil uopp
daget, (men dog ligevel ... ... ) som lå 
ymse steder på havbunnen, og la sine 
egg der! En tid var også norske fis
kerorganisajoner litt borte og snuste 
på denne argumentasjonen da det 
norske havlaksefisket var i søkelyset. 
- Hvilket, herr statsråd, viser hvilken 
eventyrlig fantasi menneskene har når 
det gjelder å argumentere for sine in
teresser. Vi bruker alle argumenter vi 
tror på, og så alle argumenter vi tror 
har effekt .

- Når det gjelder Marka og De hø
rer argumenter om at tusen arbeids
pLasser står ifare og om døende skog, 
en fødestue for barkbiller som legger 
Østlandet øde, så vennligst husk på 
de underjordiske ferskvannssjøer. -
Det hele er oppsinn fra ende til an
nen! 

og noko attåt 
Av Arne Getz 

Fornyet furu . Foto rf. 

En del av argumentasjonen om 
Kongeskogen på Bygdøy kan ha min
net litt om denne samtalen. Men ama
nuensis Frisvold går forsiktig ut i 
«Norsk Natur» (nr . 1-1984) med et 
tilsvar til meg om de store furutrær. 
Det er vel ingen uoverstigelig av
stand, tror og håper jeg. Men han bør 
dog ikke få det siste ordet. 

Hans motinnlegg er på en side, men 
derav er det bare 19 linjer viet mitt te
ma, de store furutrær. Og det er for
ståelig, for der stiller han svakt. Han 
sier at «en har også begynt å fornye 
noe furu enkelte stedef». Her har vi 
straks en gjennomgående eiendom
melighet: man unngår omhyggelig 
virkelighetsbeskrivelse , man hugger, 
sager og feller ikke trær lenger, spe
sielt ikke gamle furuer , man fornyer 
dem, i neste omgang kanskje manfor
ynger dem. 

«Man har vært redd fOf», står det, 
«at større skogstrekninger skal dø av 
alderdomssvakhet samtidig, og gi år
sak til store flater om 50-100 åf» . 

Heldigvis har jeg ikke preket for 
døve Ører, for også Frivold er nå opp
merksom på at dette ikke er «hel 
ved», for så vidt vi vet i dag kan furua 
stå i 400 år til , for han legger til at 
«kanskje ikke faren for dette er så vel
dig stor for furu». Nei, just presis så! 
Da er vi jo enige. Men så kommer 

«men visse tiltak blir gjort for sikker
hets skyld». ja, det var det da . . ... 
«visse tiltak» - det skulle vel ikke be
ty hogst? Det er fare for det, ja . Mitt 
syn er at man ikke av hensyn til en 
hypotetisk og usannsynlig mulighet 
for noe som n"ppe kommer til å skje 
om hundre år, skal gjøre noe som 
helst. 

Det er ikke vanskelig å finne for
stfolk som er enig med meg i dette. 
Med litt ondskap registrerer jeg blant 
disse det institutt hvor Frivold er an
satt . Jeg siterer (fra kapitlet «Park
skog» i et skrift om skogbehandling, 
utgitt av Institutt for skogskjøtsel): 
«Verdien av parkskog vil øke med 
økende alder og størrelse på trærne. 
Bekymringer om parkens foryngelse 
bør ikke føre til at store trær felles for 
å gi plass til en ny generasjon». 

Mitt syn kan summeres opp slik: 
Enten betrakter man Kongeskogen 
mm på Bygdøy som gårdsskog. Da 
må de store trær ned, for det blir lite 
cash av å la to hundre år gamle trær 
stå i tre hundre år til! 

Eller vi ser på den som parkskog . 
Hvilket jeg mener er ganske og alde
les opplagt. Og da freder man de gam
le trær for evig og alltid , det vil si så 
lenge de er liv laga . 

~ 
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Sprøytet skog 
gir dårlig vekst 
- Krattbekjempning med 
kjemiske midler i skog
bruket, har praktisk talt ingen 
positive virkninger, hevder 
den finske skogforskeren 
Olavi Lyly i en doktorav
handling som gir en oversikt 
over finsk forskning om
kring løvkrattbekjempning 
gjennom de siste 40 årene. 
Han slår fast at kjemikaliene 
ikke bare påvirker krattet , 
men hele skogens økosys
tem. 

Redusert vekst hos skogs
trærne og et økende antall 
døde trær i sprøytede områ
der, er blant resultatene. En 
annen undersøkelse viser at 
det er atskillig større næ
ringsmengder og sporstoffer 
tilbake i jorda der skogen er 
ryddet mekanisk enn der det 
er sprøytet. Sprøytingen går 
sterkt utover lyng som ellers 

beskytter jordoverflaten. 
Dette resulterer i at også 
mosen forsvinner, mens lav 
rykker inn og overtar. Et 
unntak er reinlav, som dør 
ut. Blåbær og tyttebær er 
sterkt skadelidende . En un
dersøkelse viser at tyttebær 
kommer tilbake tre år etter 
sprøyting, mens blåbær 
drøyer lenger. Soppsankere 
bør heller ikke glede seg 
over sprøytingen, det ble 
brakt på det rene at sopphøs
ten ble mindre der kjemika
liene hadde gjort sin gjer
ning. 

Fuglebestanden kan bli 
redusert med opptil 70 pro
sent i løpet av to år etter 
sprøyting. Dette skyldes at 
næringstilgangen svikter, og 
at fuglene ikke lenger har 
det skjul som busker og 
kratt gir. Også der det ryd
des hardt med mekaniske 
midler blir riktignok krattet 

borte. men det gror raskt til 
igjen etter en slik rydding, 
og en undersøkelse viste at 
hekkebestanden var kommet 
praktisk talt opp på det gam
le nivået fire år etter meka
nisk rydding i et område. 

Sveits 
skiheisens land 
Fjellheiser og skitrekk er en 
stadig mer alvorlig trussel 
mot naturen i Sveits, og 
tross iherdige protester fra 
mange hold ser det ut til å 
være vanskelig å bremse på 
utviklingen. Antallet kabel
baner til fjells er tredoblet i 
løpet av de siste 30 årene, 
og nylig blusset striden for 
alvor opp igjen da myndig
hetene ga grønt lys for byg
ging aven fjellheis i et hittil 
uberørt område . Protester 
fra det sveitsiske naturvern
forbundet og et statlig natur
vernråd førte ikke fram . Et 

Blåbærskog - før glyfosatsprøyteren har vært der . Foto rf. 

nytt trekk i bildet er at også 
fjellheisselskapenes egne or
ganisasjoner begynner å bli 
bekymret. Hvis myndighe
tene ikke griper inn og regu
lerer utviklingen, kan man 
regne med at Sveits årlig vil 
få omkring 20 nye kabel
baner , og omkring 30 nye 
skitrekk . 

Oppsyn med 

utstopping 

Som et ledd i arbeidet med å 
effektivisere vernet av true
de arter, er det i Danmark 
innført regler for prepare
ring (utstopping) av dyr. Et
ter de nye reglene må yr
kespreparanter ha en spesiell 
bevilling, og de må føre 
bøker over alle dyr de mottar 
til preparering. A ta imot til 
behandling dyr av truede ar
ter er forbudt. Brudd på be
stemmelsene om preparan
tvirksomhet kan straffes 
med inntil 2 års fengsel. 

Pyreneerbjørnens 

bedrøvelige liv 

Den fransk-spansk:e bjørne
stammen i Pyreneene er nå 
truet av utryddelse til tross 
for at den har vært fredet i 
begge land i de siste 10-12 
årene. Bestanden teller i dag 
mindre enn 20 dyr. To fak
torer pekes ut som årsak til 
den drastiske tilbakegangen 

. - krypskytteri og miljø
endringer som følge av 
skogbruk og turisttrafikk. 
Det foreligger nå forslag om 
forskjellige tiltak til Pyre
neer-bjørnens redning. 
Blant annet vil bjørnens 
venner ha generelt jaktfor
bud om høsten, slik at bjørn 
ikke kan skytes i ly av jakt 
på lovlig vilt. Videre fore
slås det erstatningsordninger 
for husdyr som blir tatt av 
bjørn, nye skogbruksmeto
der tilpasset bjørnens krav 
til miljø, og erstatning til 
kommuner som kan påvise 
tap på grunn av hogstfor
bund . 
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Slutten for Middel
havets munkesel? 

. Munkeselen , som hører 
hjemme i Middelhavet, har 
lenge vært i sterk tilbake
gang og anses i dag for å 
være i alvorlig fare. Mens 
en telling i 1978 viste at den 
samlede bestanden omfattet 
omkring 800 dyr, ble bes
tanden i 1983 anslått til bare 
500 munkesel. Munkesel 
fins nå hovedsakelig i Hellas 
og Tyrkia, der den lever i 
små og spredte kolonier. 
Som et ledd i arbeidet for at 
arten skal overleve går 
Europarådet nå inn for at det 
skal opprettes avlsstasjoner 
for munkesel både i den 
østlige og den vestlige delen 
av Middelhavet. 

23 meter - ny, gam
mel slangerekord? 
I Mali, Afrika, er det funnet 
fossile rester etter en slange 
av anselige dimensjoner. 
Funnet består av 268 rygg
virveler som skriver seg fra 
flere forskjellige individer. 
Hver virvel er omkring 4 cm 
lang, og ettersom en slange 
kan ha opptil 565 Iyggvirv
ler, presenterer «New 
Scientist» et enkelt regne
stykke som viser at slangen 
kan ha vært omkring 23 me
ter lang . Men bladet legger 
til sakkyndige som ikke bare 
h<,tr brukt lommekalkulato
ren ved undersøkelse av res
tene, mener at dyret kan ha 

I ANDRE··LAND 

hatt en lengde på 9 meter. 
Dette er i og for seg en an
selig lengde, men ekstra sto
re eksemplarer av nålevende 
kvelerslanger kan komme 
opp i mot den samme leng
den. Som eksempel kan 
nevnes at det største, kjente 
eksemplaret av den sØr
amerikanske anaconda mål
te 8,45 m fra snute til ha
lespiss . 

Den siste torvmyra ut 
på nettet 
En 6-7000 dekar stor irsk 
torvmyr aven type som er 
enestående i Europa, har nå 
fått sin skjebne beseglet. 
Den skal brennes i et torv
fyrt kraftverk som produse
rer elektrisk energi til en 
pris som ligger 30 prosent 
høyere enn kraft fra kull- el
ler oljefyrte verk. 

Finsk fersk
vannssei i fare 
Den sterkt truede saimaselen 
som hører hjemme i den 
finske innsjøen Saimaa, 
hadde i fjor et godt og opp
muntrende år, melder vår 
finske kollega «Suomen Lu
onto», det finske naturvern
forbundets tidsskrift. Saima
selen, som er en underart av 
ringsel har tilpasset seg livet 
i ferskvann etter at den mot 
slutten av siste istid ble «in
nestengt» i det vannområdet 
som i dag utgjøres av inn
sjøen Saimaa. 
Saimaselen, som er det fins
ke naturvernforbundets 
symbol , er (ruet av mange 
forhold. Forskjellige miljø
gifter, blant annet tung
metaller, er trolig årsak til 
den høye dødeligheten blant 
nyfødte selunger. Også re
guleringer i innsjøen utgjør 
en fare for ungene. Saimase
len kaster sine unger i hul
rom under isen, og hvis 

vannstanden synker unor
malt kan isen bryte sammen 
slik at ungene stenges inne 
eller blir klemt i hjel. 
Den alvorligste truselen mot 
selen har imidlertid vært fis
ke. Mange seler, særlig 
unge dyr, drukner årlig i fis
kegarn. Men nå er det inn
ført restriksjoner på garn
fiske omkring yngleområde
ne, med oppmuntrende re
sultat. Antall sel som lider 
drukningsdøden i fiskered
skap er gått kraftig ned etter 
at restriksjonene ble innført. 
Man regner med at bestan
den av saimasel i dag teller 
omkring 125 dyr . 

20 000 i bot for 
eggsamler 
I Storbritannia ble det i 1982 
vedtatt en lov som gjør det 
ganske risikabelt å samle 
fuglegg. Mange er blitt ilagt 
høye bøter, og rekorden ble 
satt nylig da en eggsamler 
ble dømt til å betale en bot 
på 2000 pund, eller rundt 
regnet 20 000 kroner. 
Dessuten må han betale sak
somkostninger med vel 
4000 kroner. Samtidig ble 
hele eggsamlingen (3000 
egg!) og alt spesialutstyr for 
eggsamling inndratt. 

Storken - årets fugl 
Når storken i Vest-Tyskland 
er valgt til årets fugl 1984 er 
det etter alt å dømme i siste 
liten. Bestanden er raskt på 
vei nedover, og mens det for 
femti år siden var rundt reg
net 5000 storker i landet, 
regner man i dag med at det 
er mindre enn 800 igjen . 
Den vesentligste årsaken til 
storkens bedrøvelige situa

.sjon er stadig mer omfat
tende drenering av våt
marker og omlegging av 
elveløp. 

Skog med 30 fiskeslag 
En av de siste alluviale sko
gene i Europa, Auwald ved 
Donau i Østerrike , trues nå 
av total ødeleggelse. Sko
gen, som er mer eller mind
re oversvømt av elva, har et 
meget rikt og varieret dyre
liv som omfatter et utall ar
ter fra fisk til pattedyr, og et 
like mangfoldig planteliv. I 
området lever blant annet 30 
fiskearter, skogen består av 
rundt regnet 40 treslag, og i 
trekronene hekker en sjel
denhet som svart stork. Ote
ren, som er blitt en sjelden
het i størstedelen av Europa, 
forekommer også her. De 
planene som nå truer områ
det, og som vil Ødelegge det 
for alltid om de blir gjen
nomført, gjelder omfattende 
elveregulering med sikte på 
kraftproduksjon, og en om
legging av elveløpet for å 
muliggjøre helårs båttrafikk. 

Isbjørnen ut av den 
røde boka , 
Isbjørnen står ikke lenger på 
listen over truede dyr i Den 
internasjonale naturvernuni
onens (IUCN) «Red Data 
Book», og man regner nå 
med at bestanden er for
doblet siden den interna
sjonale isbjørnavtalen ble 
undertegnet i 1973. Bak 
denne avtalen som har gitt 
isbjørnen effektivt vern og 
som er fulgt opp av omfat
tende forskning , står Sovjet
unionen, Norge, Danmark , 
Canada og USA. 
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ATOMSPRENGNING 

og 


planteliv 

Av Torbjørn Paule 

Atomsprengninger utvikler store energi
mengder, enten ved spalting av tunge 
atomkjerner, fisjon, eller ved sam
mensmelting av lette atomkjerner, fu
sjon . I fisjonsbomber brukes enten det 
naturlig forekommende uan-23S, 
uran-233 eller plutonium-239. I fusjons
bomber (hydrogenbomber) brukes det 
hydrogen-og deuterium-2 eller tritium-3. 
Ved sammensmelting av disse lette 
atomkjernene dannes helium-3 eller 
helium-4 og nøytroner med frigjøring av 
enorme energimengder. De største hyd
rogenbombene er flere tusen ganger 
kraftigere enn atombombene som under 
den annen verdenskrig ble brukt i Hiros
hima og Nagasaki. USA går etter hvert 
bort fra produksjon av de helt store 
sprengladningene og over til et stort an
tall mindre ladninger for å oppnå raskere 
og større spredning av skadevirkningene. 
USSR følger etter på dette punkt. 

Ved kjerneeksplosjoner oppstår det en 
kraftig trykkbølge, lys- og varmestråling, 
ioneserende stråling og en elektromag
netisk puls. En vesentlig del av den 
energien som oppstår opptas av luften, 
som omdannes til en ildkule . 

Selv i stor avstand fra eksplosjons
stedet kan varmestrålingen gi alvorlige 
glimtforbrenninger på ubeskyttet hud . 
Lysstrålingen kan gi forbigående blind
het. Ved eksplosjonen avgis det en sterk 
elektromagnetisk puls . Denne skader 
ikke påviselig mennesker og lignende or
ganismer, men kan ødelegge elektroniske 
komponenter i sambandsutstyr, data
maskiner osv. Den elektromagnetiske 
pulsen har en gjennomtrengningsevne på 
flere hundre meter i jord og fjell. 

Kjernereaksjonene gir energirik ioni
serende stråling både direkte fra bomben 
(initialstråling) i form av gamma- og 
nøytronstråling og alfastråling. I tillegg 
kommer strålingen fra indusert radiakti
vitet. 

InitiaJstrålingens intensitet avtar raskt 



med avstanden fra eksplosjonsstedet, 
men selv i en avstand av 1,5 km, vil 60 
cm betong ikke være en tilstrekkelig be
skyttelse mot nøytronstrålingen fra en 
bombe på 1 megatonn. 

De fleste radioaktive isotoper som 
dannes ved en atombombeeksplosjon, 
har kort levetid. Raclioaktiviteten vil der
for avta raskt. 

Ved prøvesprengningen aven hydro
genbombe ved Bikini-atollet i Stillehavet
1. mars 1954, ble næmedfallet fraktet 
østover istedenfor vestover, som bereg
net, på grunn av vestavinder i høyere 
luftlag. 

Det omtrentlige nedfallsmønsteret er 
vist i figuren. 

I slike nedfallsområder kan gamma
strålingen ventes å gi en strålingsmengde 
som vil ha effekter på mange orga
nismer. 

Soldater som prøveklut 
Virkningene av ioniserende stråling på or
ganismer er først og fremst klarlagt gjen
nom atombombeslippene over Nagasa
ki og Hiroshima i 1945, prøvespreng 
ninger og forsøk utført for å studere ef
fektene på planter, dyr og økosystemer. 
Også soldater har vært prøvekluter i stor 
skala. 

I et forsøk på planter som bIe påbegynt 
i 1961 av forskere ved Brookhaven Nati
onal Laboratary, USA, ble det brukt en 
kraftig gammastrålekilde av cesium-137. 
Forsøket pågikk i 15 år. 

Generelt påvirkes og skades trær først 
av ioniserende stråling. Barskog er mer 
ømfientlig enn lauvskog. Deretter ram
mer strålingen buskvegetasjonen, den 
høye før den lave. De minst sårbare plan-
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tene fins i markdekket. Mose og laver 
blant de mest motstandsdyktige. 

De akutte stråledosene ved atomek
splosjoner vil ha langt større effekter enn 
tilsvarende stråledoser påført planten un
der det nevnte forsøket. 

Skoger legges øde 
Den ioniserende stråling som trengs til å 
omforme enorme skogbevokste områder 
til utarmete og ødelagte arealer ligger 
godt innenfor de muligheter man har med 
dagens atomvåpen. Ødeleggelsene vil bli 
synlige i løpet av noen uker etter atom
angrepet. De vil også påvirke mengden 
og kvaliteten av avrenningsvann og med
føre flom, erosjon og tilslamming. 

Når dyr utsettes for ioniserende strå
ling, vil andre pattet yr reagere på til
svarende måte som mennesket. Insekter 
og bakterier er vesentlig mer motstands
dyktige. 

Mange av ofrene i en atomkrig vil få 
kombinasjonsskader. I tillegg til skader 

Ioniserende strålingsvirkinger på plantesamfunn 

Strålingsmengder tilstrekkelig til å forårsake død hos dominanter i forskjellige plantesam
funn i større økosystemer med liten variasjonsbredde i den tempererte sone. 

Plantesamfunn 
Barskog 

Trær 
Busker 

Markdekke 

Strålingsmengde 
( coulombl kg) 

0,13--(J,49 
0,49-3,35 
1,29-7,74 I 

Lauvskog 
Trær 0,26-1,42 

Busker 0,49-3,35 
Markdekke 1,29-7,74 

Samfunn av forstyrrede arealer 
Følsomme arter: 

Trifolium spp.(Erter) 
Motstandsdyktige arter: 

1,29-2,58 

Digitaria spp. (Hirse) 12,90-19,35 
Senecio spp. (Svineblom) 19,35-258 

fra den ioniseende strålingen kan det 
foreligge brannskader og bruddskade. 
Bestråling svekker forsvaret mot infek
sjoner og minsker vevets levedyktighet. 
Bruddskader og brannskader som nor
malt ikke vil bli ansett som alvorlige, kan 
bli dødelige når organismen samtidig er 
stråleskadet. Blant annet på dette punktet 
har det kommet sterk kritikk av under
søkelsene i Hiroshima og Nagasaki. 

Endrede arveanlegg 
De viktigste biologiske virkninger av 
ioniserende stråling for gjenlevende in
divider av planter og dyr, er endringer av 
arveanleggene. Etter en verdensomspen
nende atomkrig ventes slike endringer å 
få et enormt omfang. 

Eksperter fra, en rekke land konklude
rer med at konsekvensene for natur og 
miljø aven atomkrig vil være katastrofa
le. 

Ikke bare vil trykkbølgene, varmestrå
lingen og den ioniserende strålingen fra 
selve atomeksplosjonen være direkte 
ødeleggende for forskjellige livsformer. 
men radioaktive partikler vil i årevis falle 
ned, blant annet gjennom regnet, og 
forgifte hele vårt miljø. 

Etter den første fasen aven verden
somspennende atomkrig vil . nedbøren 
være dødbringende giftig over store deler 
av jorda. Både ferskvannsforekomstene 
og jord- og skogbruksarealene vil bli 
forgiftet og uegnet som mat- og drik
kevannskilder. 

Atmosfæren vil bli forurenset av utal
lige branner. På denne måten vil sollyset 
raskt få større problemer med å trenge 
ned til jordoverflaten. Det vil oppstå kli
maendringer med uante konsekvenser. 
På lengere sikt vil kjemiske forandringer 
i atmosfæren kunne øke den skadelige 
ultrafiolette strålingen. 

ff 
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Jorden VI
• lever av 


VANN! 

Av Magnar Norderhaug 

Ingen annen 
naturressurs setter klarere grenser for 
livsmulighetene på Jorden enn tilgangene 
på ferskvann. Dette gjelder ikke bare 
planter og dyr, men i like stor grad men
nesket. I løpet av de siste tiårene har 
ferskvannsproblemet blitt stadig mer 
merkbart over store deler av verden. De 
viktigste årsakene til dette er befolk
ningsveksten, økende husdyrbestander 
og et raskt økende vannbehov for pro
duksjon av mer mat og flere industri
produkter. 
Problemet er at den delen av verdens 
ferskvannsressurser som er tilgjengelig i 
form av overflatevann er ytterst begren
set. 

Verdens vannressurser 
utgjør omkring 1400 millioner km3 

. Mer 
enn 97% av disse enorme vannmassene 
befinner seg imidlertid i verdenshavene. 
Det betyr at bare 3% er ferskvann . Av 
dette utgjør isbreer mesteparten (an
slagsvis 77%), mens 22.4% er grunn
vann. Bare 0 .35% befinnr seg i innsjøer, 
0.01 % i elver og 0 .04% som vanndamp i 
atmosfæren. 
I store deler av verden er det et problem 
at vann i tilstrekkelige mengder bare er 
tilgjengelig i noen få måneder av året, og 
i store områder setter mangelen på vann 
nådeløse økologiske grenser for planter, 
dyr og mennesker. Ikke minst for den 
raskt økende befolkningen i u-landene 
skaper dette alvorlige problemer. I 1980 
ble det anslått at omkring 25 % av u-lan
denes bybefolkninger ikke hadde rimelig 
tilgang på ferskvann, mens de tilsvaren
de tall for landdistriktene var helt oppe i 
70%. 

Med en økende 
verdensbefolkning ventes behovet for 
vann å vokse betydelig i de kommende 
årene. Dette skyldes ikke minst et øken
de behov for vann i landbruket. 
Mulighetene for å tilfredsstille det øken
de vannbehovet må betraktes som små i 
mange deler av verden . I mange områder 
er vannknapphet allerede et ytterst alvor
lig problem. Av menneskets ferskvanns
forbruk gikk omlag 70% med til jord
bruksvanning i 1967. Behovet for vann 

til matproduksjon er imidlertid raskt 
økende. Fram mot år 2000 ventes en for
dobling av vannbehovet til slike formål. 
En stor del av denne økningen er knyttet 
til u-landene, og særlig Afrika, Sør-Asia, 
Midt-Østen og Latin-Amerika, d. v .s. 
mange områder der tilgangen på fersk
vann allerede er prekær. I flere av disse 
områdene er det ventet at behovet kom
mer til å overskride tilgangen på fer
skvann fremover mot århundreskriftet. 

Med den utviklingen 
verden nå er inne i ser det ut til at mang
elen på ferskvann kan komme til å bli en 
enda trangere flaskehals for både sosial 
utvikling og matproduksjon enn tilfellet 
er idag. 
FN har erklært 1980-årene for tiåret for 
forbedring av verdens drikkevannssitua
sjon. En gjennomføring av det hand
lingsprogrammet som det er lagt opp til, 
vil koste 6-7 milliarder dollar. Spørsmål
et er bare om disse midlene fins, og om 
de vil bli brukt på en fornuftig måte. Pa
radoksalt nok er det mange steder slik at 
fornuftig bruk av det vannet som fins er 
viktigere enn tiltak for å skaffe mer vann. 
Brønnboring er ofte bare en kortsiktig 
lØsning . Alt for ofte viser det seg at økt 
tilgang på vann fører til økologiske 
ringvirkninger som forårsaker tørre om
råder. Boring etter grunnvann fører her 
lett til økende husdyrhold , med påfølgen
de overbeiting og ørkenspredning, sam
tidig som grunnvannet synker ytterligere . 

Generelt sett 
vil tiltak for å bedre vannhusholdningen 
bli uhyre viktig i store deler av verden i 
de kommende årene. Særlig viktig er i 
denne sammenheng: 
- Utnyttelse , uten overutnyttelse, av 

grunnvannsressursene . 
- Resirkulering og sparing av vann. 
- Tiltak for å opprettholde og forbedre 

vannkvaliteten . 
Om dette i tilstrekkelig grad vil lykkes 
kan bare tiden vise. Under enhver om
stendighet vil tilgangen på vann bli be
stemmende for mange land og store be
folkningsgruppers skjebne i de kom
mende årene . 
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MENING 

Her møter du noen som sier sin mening. 


Leserne vil gjerne høre din også. Vær sint 

eller glad - skriv vennlig 


eller aggressivt eller til og med saklig. 


Er folk viktigere 
enn dyr? 

Etter å ha lest «Min mening» i nr. 2 
vil jeg gjeme kommentere innleggene 
om ulv. En av overskriftene lød «Folk 
er viktigare enn dyr» - undertegnet 
Johan Vaa. Det var denne overskrif
ten som provoserte meg til å skrive. 

Synes ikke Johan Vaa at mennesker 
har stadfestet denne påstanden for 
hundrevis av år siden? Menneskene 
har da til alle tider levet etter denne 
innstillingen - med få unntak, som 
eskimoer og indianere. Oppfinnelsen 
av masseødeleggelsesvåpen er vel det 
beste bevis på at menneskene i en 
eventuell konflikt ikke bare dreper 
seg selv og sine medmennesker, men 
også dyre- og plantelivet. Hvilket dyr 
eller/og hvilken annen dyreart kan 
oppvise noe slikt? 

Mennesket er jordens mest intel
ligente skapning . Gud har bestemt at 
menneskene skal underlegge seg dy
rene, og naturen er til for å behage 
menneskene! Menneskene har tanker 
og kan ta ansvaret for sine handlinger. 
Dyrene har ikke tanker, bare instink
ter, og kan derfor ikke ta ansvaret for 
sine handlinger. 

Dette er påstander som brukes av 
såvel prester/personlig kristne som av 
den alminnelige mann og kvinne. Al
le samfunnssystem verden rundt lever 
etter dette , mer eller mindre. Verden 
rundt hugges skogene , gjødsles det 
med kunstgjødsel, bruken av plan-

Men skriv kort - da er det mange 
som leser deg! 

tevemmidier øker, dYf lider i for
søkslaboratorier , sperres inne og av
lives ofte med stor brutalitet til glede 
for menneskene, dyre- og plantearter 
utryddes og forurensningene øker for 
hver dag . 

Hvor er så ulven i alt dette? 
Jo, ulven er med som en del av na

turen. Den er et dyr med evne til å 
klare seg under de forskjelligste for
hold . Den dreper fordi den er sulten. 
Dreper menneskene bare når de er 
sultne? 

Jeg er enig med Naturvernfor
bundet - ulven må reddes. Menneske
ne har ingen rett til å utrydde ulv eller 
andre dyrearter. Jeg vil også påstå at 
menneskene langt fra er viktigere enn 
dyr og planter. Naturen klarer seg 
uten menneskene, men menneskene 
klarer seg ikke uten naturen. 

Nå spØr vel leserne av dette inn
legget om jeg har noe forslag til løs
ning når det gjelder ulven . Nei, noen 
fullgod løsning har jeg ikke- 1-0 til 
dere ulvemotstandere. Gratulerer! 

Men når det gjelder avskoging , for
urensninger mm. må svaret være bar
nebegrensning og familieplanlegging, 
hvis vi skal redde naturen . Befolk
ningstilveksten på 90 millioner årlig 
er like farlig som atomvåpen! 

Dette var litt aven kraftsalve, antar 
jeg - særlig for dem som mener at vi 
mennesker skal ta i mot alle de barn 
vikan få. Det er naturstridig at be
folkningen øker i en verden som er så 
full av nød og elendighet. Se på dyre
ne . De produserer få eller ingen av
kom dersom næringstilgangen er dår
lig. Det hjelper ikke å bygge boliger, 
industrier og å lage alle former for 
sikkerhetssteder til menneskenes bes
te, så lenge vi ikke får inn i våre in
telligente hjerner at naturen er ver
dens grunnmur. Er det virkelig riktig , 
både moralsk og økologisk, at en art 
(mennesket) skal erobre hele jord
kloden når man samtidig vet at det 

finnes hundretusener av andre arter? 
Hvordan kan mennesker som be

kjenner seg til religionen og skriker 
opp om abort og prevensjon , still
tiende godta at dyr mishandles og na
tur ødelegges . 

Kirsten Gundersbye 
Jevnaker 

Å turkle med 
naturen 
(Et apropos til artikkelen 
Norsk Natur nr. 1 1984 
om Mysis relicta) 

Gyro, hvilken jævlig krabat 
- ikke en tomme lang 
- men spiser laks, 

verre enn drivgarna . 
- Men, det er for enkelt 
- å skylde på søta bror, 
- vi kan takke oss sjøl 
Slik er det 
- å tukle med naturen. 

Mysis, hvilken jævlig krabat , 
- ikke en tomme lang, 

men spiser røyemat, 
- verre enn kraftverka 
- Men , det er for enkelt 
- å skylde på søta bror, 

vi kan takke oss sjøl 
Men når skal vi slutte 
- å tukle? 

Antonius 
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Et år i fjellet 
Nansenskolelæreren Arne 
Chr Stryken er en heldig 
mann. Han har et he imefjell 
- et fjellområde han kjenner 
og er vant med. Han skriver 
om identitet og nærmiljø, 
for å bruke moteord. 
Vi følger ham gjennom et år 
i Gausdal Vestfjell. 2. ja
nuar forteller han hvordan 
brede fjellski flyter oppå 
sneen. Innover i Vestfjellet 
finnes ingen maskinprepa
rerte løyper. Nesten hver 
helg er han på tur. 14. juli 
oppdager han en blomstende 
hegg på I 100 meters høyde 
under Ongsjøfjell. Han tra
ver myrlendte Skagsflya og 
finner dyregraver ved Mar
steinshøgda. Heiloen følger 
ham. Han ser tranene vade. 
og fjellvåken skriker høyt 
oppe. 
Inge. · andre steder i Vest
fjell ' ir han en slik vidde
føleise ;om der turistlØypa 
fra Liomseter går mot Nous
tjernene. Kilometervis er 
det flater eller svakt hel
lende terreng. Dette er natur 
som passer et innlandsmen
neske.» Han forteller om 
storskogen ved Ormtjerns
kampen, som ble vår minste 
nasjonalpark i 1968. Den 
22. desember avslutter han 
året med bl.a. å fortelle om 
opptenningsritualet når man 
kommer til en hytte med 20 
kuldegrader inne som ute. 
Sitater fra Vinje. Caspari og 
Vesaas m. fl. faller natur! ig 
inn i sammenhengen uten å 
virke utenpåklistret. 
Noen tanker om Etna-Dok
ka-utbyggingen gjør han seg 
når han går langs Dokk
fløyvannet med så mange 
kulturhistoriske minner . og 
opplever NVE-styret på il
befaring. 
Dagboksbladene følges av 
naturalistiske. upretensiøse 
tegninger. Enhver som set
ter seg ned og tegner slik. 
lever seg inn i landskapet og 

OM 


ser detaljene. Det gir ro å se 
di sse tegningene , som det 
må ha gitt ro å tegne dem. 

Boken er ikke bare for dem 
som ferdes i fjellet mellom 
Gausdal , Nord-Torpa og 
Valdres. Også alle som har 
sine trakter andre steder, 
men som har den samme 
undring og respekt overfor 
livet utendørs , vil ha stor 
glede av boken. 

Boken er støttet av Gausdal 
kommune og kulturstyre og 
utgitt på eget forlag. 

Arne Chr. Stryken: 
Tanker i fjellet. 

Lillehammer 1983 

Frithjof Funder 

ABC for jegere 
For alle som har fulgt et

terkrigsårenes samfunnsde

batt om jakt- og naturvern

spørsmål , fortoner viltloven 

av 1981 seg som en gedigen 

seier for naturvernet. Så sent 

som rundt 1960 var et beg

rep som «økologi» bortimot 

ukjent. For det store flertal

let av jegere fortonet dette 

samspillet i naturen seg såre 

enkelt: et trekantforhold 

mellom mennesket , matnyt

tig vilt, og rovvilt. Og retten 

til å plaffe løs på alt vilt som 

ikke utrykkelig var fredet 

ble ansett som selvfølgelig. 

I dag har forholdene endret 

seg radikalt. Bl.a . er speil

vendingsprinsippet. - dette 

at alle pattedyr og fugler i 

utgangspunktet er fredet, 

knesatt i den nye viltloven , 

og førstegangsjegerne skal 

pålegges en jegerprøve som 

krever økologisk og viltbio

logisk innsikt og som skal 

dyktiggjøre dem i jaktens 

håndverk. 

Som lærebok for denne prø

ven foreligger nå «ABC for 

jegerprøven». Her presente

rer et forfatterteam på ni. 


ATUR 


med dr. phil. Eigil Reimers 
som redaktØr , de vesentligs
te spørsmål som en jeger bør 
ha kjennskap til, på en 
oversiktlig og informativ 
måte. A v kapitlene nevnes 
her <dakt og naturvern», 
«Økologi, «Artskunnskap» , 
Rettsreglene i vilt
forvaltningen» og «Human 
jaktutøvelse» som eksemp
ler på stoff som bør nå en le
serkrets langt ut over jeger
nes rekker. Tegneren Viggo 
Ree's «Feltbok» er tatt inn i 
sin helhet. Det heter at den 
er en «identifikasjonsguide 
for jegere» , men sannheten 
er at de nærmere 150 glim
rende fargetegningene med 
beskrivelser av norske pat
tedyr- og fuglearter er et il
lustrert dyreleksikon som al
le naturinteresserte vil ha 
nytte av. 
Ikke alle naturvernere vil si 
seg enig i enkelte utsagn 
som forekommer i innled
ningskapitlene om jakt og 
naturvern og om økologi . 
Når det f.eks. reservasjons
løst hevdes at jakt og fangst 
ikke truer viltet idag , tyder 
dette på en blåøyet klok
kertro på at også problemer 
som gjelder arter truet av 
utryddelse nå er under kon
troll. Det er de dessverre 
ikke. 
Som helhet betraktet vil 
«ABC for jegerprøven» li
kevel kunne bidra sterkt til 
den holdningsendring som 
er nødvendig for at også sli
ke arter skal ha en sjanse. 

ABC for jegerprøven. 
Red Eigil Reimers 

Steensballe/Norges Jeger
og Fiskerforbund. 

MM 

Sommerkysten 
I følge Gyldendal strekker 
sommerkysten seg fra Ver
dens Ende i Vestfold, rundt 
landets sørspiss ved Lindes
nes og til Lista litt vesten

for. Mange vil protestere og 
hevde at det er sommer i 
andre farvann langs Norges 
kyst også, en gang i mel
lom. 

Men boka om «Som
merkysten» er i alle fall blitt 
både vakker og nyttig for 
dem som ferdes her, med en 
mengde nyttige opplys
ninger og farvann, havner 
og ankringsplasser. Litt na
turvett er heller ikke glemt. 
Og det kan være godt å ta 
med seg hvis ikke hele kys
ten skal oppleve at båtenes 
antall overskrider måkenes. 

Boka har en mengde fo
tografier tatt fra fly . Det be
tyr at alle himmeler har den 
samme syke, melkeblå far
gen. Men der ingen himmel 
er med, kan man studere 
skjærgård og svaberg, fjor
der og sund og geologiske 
formasjoner så det er' en 
fryd . 

Henrich Nissen
Lie og Henry 
Holm: Som

merkysten. 
Gyldendal. 

r.f. 

Med Roger til Runde 
Roger Engvik har laget en 
bok om fugleøya Runde, 
utgitt av avisen der han har 
sitt daglige virke som presse
forograf. Det er så vakkert at 
heretter kan man spare seg for 
å reise til Runde. Du få alt 
sammen i den vesle boka! 

På hundre sider presenteres 
120 fotografier av de myld
rende fuglelivet, og av litt av 
hvert annet som rØrer seg ute i 
havgapet, og teksten får man 
for sikkerhets skyld på tre 
språk, med en mengde nyttige 
opplysninger for den som 
tross alt har tenkt å ta en tur. 
En stor, liten fornøyelse! 

Roger Engvik 
Fuglene på Runde . 

Sunnmørsposten. 
r.f. 
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Vern av Finnmarks istidshistore 


Strandvoller i Ytre Syltevika naturreservat. Foto l. Teigensbakk 

Blant Miljøverndepartementets siste ver
nefremstøt er gjennomføringen av lan
dets første verneplan for kvartærgeologis
ke forekomster. Arbeidet med geologiske 
verneområder har startet i Finnmark, og 
har resultert i at dette fylket nå har fått 12 
nye verneområder. Fem av dem er fredet 
som naturreservat, ett som naturminne, 

. og de øvrige som landskapsvernområder. 
: Det er hensikten at også de øvrige fylke
ne skal få sine geologiske verneområder. 

Kvartærgeologi er den delen av ge
ologien som omfatter de siste 2-3 mil1i
oner år av jordhistorien. Denne perioden 
er dominert av flere istider, og det er 
spor og avsetninger etter den siste istiden 
som utgjør hovedinnholdet i vernepla
nen: En 'viktig del av disse avsetningene 
er grus og sandavsetninger so.m er svært 
utsatte for inngrep. . 

.Områdene utgjør ofte karakteristiske 
landskapselementer som sterkt bidrar til 
økt naturopplevelse og naturforståelse. 
Områdene er dessuten viktige for både 
undervisning og forskning . Det er land
skapsforrnene som har dannet grunnlaget 
for utvelgelsen av områdene. Registre
ringene er utført av Geografisk Instiutt, 
Universitetet i Oslo. 
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TIL 
NORGES NATURVERNFORBUND TELEFON SALG: 
POSTBOKS R26R HAMM ERSBORG - OSLO I 420875POSTGIRO 2362250 (gje lder bare salget) - BANKGIRO 6001.05.70X35 

JEG/VI BESTILLER MED DETTE: 
NB! I tillegg til de oppgitte pri ser·kommer porto- og e kspedisjonsgebyr et ter Iyllgende 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: 

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


NB! Husk å 	angi betalingsmåte ved bestilling . De som ikke gjør det , får tilsendt pr, postoppkrav, 
O De t sam lede beløp kr. .. ... (inklusive eksp.gebyr) sendes ved lagt i sjekk/seneles samtidi g pr. bankgiroipostgiro/postanvisning. (Stryk de t 
som ikke passer') OBS' Varer som betales (ISS pr. h{/I/k-, postgiro/posflIllvisning eller pr. . \jekk, blir ikke selldl/i'a NNV før beløpet er mol/al/. 
O Jeg ønsker å betale mot oppkrav , og må da betale oppkravsgebyr og porto i tillegg. 

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

KALENDE~PLAKATER 303 eks, Medlemsnål i gull å kr 20,- tils. kr ...... 
lOv eks. «Naturkalenderen 1984» il kr 15,- tils. kr .. . . . . 304 sett Sett å 5 stk . sy-på-refleks 
101 eks. Plakat «Fjellbakkestjerne» il kr 30,-tils. kr .... .. «Unna meg» å kr 25,- tils . kr .. .... 
102 eks. Plakat «Svalestjert» il kr 30,- tils. kr .... .. 305 sett 5 stk. sy-på-refleks «rund» å 
103 eks. Plakat «Perleugle» il kr 30,- tils. kr .... .. kr 25,- tils . kr .. .. .. 
104 eks. Plakat «Rådyrkalv» il kr 30,- tils. kr .... .. 306 eks. Stoffmerke «Aksjon Rovfugl» å 
105 eks. Plakat «Gaupe» (E. Struksnes) il kr 10,- tils . kr ...... 

kr 10,- tils . kr .. .. .. 307 sett 5 stk. klebemerker «Aksjon 
106 eks. Plakat «Olje eller fisk?» Rovfugl» å kr 10,- tils. kr .. ... . 


(Rune Anderson) il kr 15 ,- (ils. kr ...... 308 sett å 5 stk. klebemerker store «La 

107 eks. Plakat «Vassdragsvern» Morten naturen gå i arv» å kr 25,- tils. kr . ~.... 


M. Kristiansen) li kr 10,- tils. kr ...... 309 sett il 10 stk. brevmerker «La naturen 
109 eks. Plakat «Vinterfugler» Staffan gå i arv» li kr 10,- tils . kr . .. ... 

Ullstrom il kr 25,- ti ls. kr .. . . .. 310 sett li 9 brevmerker «Ekorn» å kr 8,- tils . kr .. .... 
110 	 eks. Plakat «S piselige ville bær» 

(Hedvig Wright 0stern) il kr 35,- tils. kr ...... KUNST/SMYKKER 
III eks. Plakat «Save the rain» 405 eks. Litografi «Brushaneleik» (Vivian 

(Hundertwasser) il kr 120,- tils . kr ...... Zahl Olsen) å kr 150,- tils. kr ...... 
112 eks.Plakat «Trekkfugler» 406 eks. Pinnsvinlanheng tils. kr .. " .. 

eks. Pinnsvinljakkefeste tils. kr . : .. .. 
e ks . ug le/anheng tils . kr .... .. 

S . Ullstrom li kr 25,- tils. kr ... . .. 

PROSPEKTKORT 
eks. ugle/jakkefeste 	 tils . kr .... ..200 sett Prospektkortserie «Kort og godt» 
eks. svale/jakkefeste 	 tils. kr ..... .(Morten M. Kristiansen) il kr 10,-, 
eks. sel/anheng 	 tils. kr .. . .. . sett å 9 stk. 	 tils. kr ...... 
eks. sel/jakkefeste 	 tils. kr .... ..203 sett «Indianerbrevet» il kr 35,- , 

LITTERATURsett å 5 stk. 	 tils. kr .. 
500 eks. U. Hafsten «Naturvernets 204 sett Vinterkort - enkle 9 kort å kr 20,- tils. kr .. 

århundre» å kr 14,- tils . kr ....205 sett «Fuglefrimerker» (Ree/Fjeldså) 
504 eks. M. Segnestam «Den førstesett å 9 eks. enkle il kr 20,- tils. kr .. 

naturboka» å kr 15,- tils : kr .... ..206 sett Vinterkort «blåmeis» (Viggo Ree) il 
505 eks. Perarvid Skoog «0kologi» å kr 15 ,-tils . kr .... ..5 eks. doble rnIkonv. il kr 25,- tils. kr ... : .. 
506 eks. NNV 's Energimotmelding li kr 20,-tils. kr .... ..207 selt Sur nedbør - kort gratis tils. kr ..... . 
508 eks. Naturvernets histo rie i Norge208 sett «Gaupe» vinterkort (lO eks.) il 

(Berntsen) li kr 25,- !lIs. kr ......kr 18,-. (Ullstrøm) tils. kr .... .. 
510 eks. Bryne/GamåsjordetfHof.sethiParr: eks. «Gaupe» vinterkort li kr 2,-. 

«Energi, miljø og samfunn» å kr(Ullstrøm) 	 tils. kr . 
68,-	 tils , kr ... .. . 209 sett å 5 «Hare» vinterkort enkle 

511 eks. Alta-motmeldingen å kr 20, tils. kr ..... .å kr 12,50 	 tils. kr 
512 eks. «De siste vassdraga» il kr 25, tils . kr ... ".sett il 10 «Hare» vinterkort enkle 
513 eks. av Alta Høyesterettsdommen liå kr 20,-	 tils. kr 

MERKER kr 87,- tils. kr .. ... . 

300 eks. Stoffmerke «Norges Naturvern- 514 eks. «Ingen kraftkrise i Norge» il kr IS,-tils . kr . . .. .. 


forbund» å kr 10,- tils. kr ..... . 515 eks. «Natur- og miljøvern litteratur 

302 sett 4 klebe merker «Norges 1908-80» (Berntsen) li kr 30, tils. kr .... .. 


Naturvernforbund» å kr 15 ,- tils. kr .. 516 eks. Skogbruk og naturvern å kr 80, tils . kr ..... . 
302 eks. Medlemsnål i sølv å kr 10,- tils. kr . 517 eks. «Norske dyr i fare» å kr. 85,- tils. kr .... .. 

eks. Medlemsnål i sølv (mlsikkerhetsnål) 
1'/2 x 1'/2 em å kr 20,- tils. kr ...... Totalt kr ...... ... .. 

GENSER VARER FRA FYLKESLAGENE 
eks. Collegegenser mINNV merke og eks. RaumalUlvåa li kr 45 ,-	 tils. kr .... " 

navn i størrelse(r) SD MO LO eks. Spar Saltfjellet å kr 45 ,- tils . kr .. 
XLO li kr 125 ,-	 tils . kr .... .. eks. Plakat Oslomarka li kr 20, til s. kr .. 

eks. T. skjorte mlugler eks. Hefte «Oslomarka» li kr. 25,
8 årO 10 årO 12 årD SD eks. Tresnitt «G revling» av E . Struksnes å
MO LO å kr 50,- tils. kr .. .. .. kr 50,-	 til. kr ... . 

eks. T.skjorte, emble m NNV venstre eks. «Vandringer i 0stfoldnaturen å kr 184, tils. kr .. . " . 
ann ·so MO LO XLO XXLO + porto og ekspedisjonsgebyr
å kr. 60,-	 tils . kr ...... Totalt kr .......... . 
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HUNDERTWASSER
PLAKAT 

t 	 Den østerrikske maler og 
grafiker Hundertwasser er 

~ 	 med i kampen mot sur ned
bør. Hans plakat «Save the 
rain» skal selges i Norge og 
inntekten går i sin helhet til 
Norges Naturvernforbund og 
forsvaret av norsk natur. 

Plakaten er trykket på 
kunsttrykkpapir i 6 farger og 
med metallpregning i 4 far

ger, måler 60 x 85 cm og 
koster bare kr. 120,-. 

Plakaten kan bestilles 
gjennom Naturvernforbundet 
mot et ekspedisjonsgebyr på 
kr. 12,-. (Oppkrav kr . 23,-.) 

Dette er anledningen til å 
sikre seg et arbeid av Hun
dertwasser til en rimelig pris, 
og send gjerne plakaten ti l 
forbindelserr i de land som 
bidrar ti l fourensningen av 

vårt miljø. Kr. 120,

TRESN ilT MOTIV 

GREVLING 


på din vegg eller andres, vil gi inn
tekt til forbundets fylkeslag for Oslo 
og Akershus. Tresnitt av Eivind 
Struksnes i dus brun/grå trykket på 
hvitt japanpapir i format 23 x 32 
cm. 

Bestillingskupong side 28 under 
«varer fylkeslag» 

Kr. 50.- pr.stk. 

SØLVSMYKKER 


fra Finland med dyremotiver , ugle , 
pinnsvin, sel og svale, selges nå gjen
nom Norges Naturvernforbund og et 
terhvert også i alle landets gullsmed
forretninger til inntekt for Norges Na
turvernforbund. Alle smykkene selges 
som an heng eller med jakkefeste med 
unntak av svalen som bare selges med 
jakkefeste. 

PYNT OPP TIL V ÆRELSEN, 
HALSGROPA, SKJERFET, SLIP
SET ELLER JAKKESLAGET med 
de nye smykkene fra Norges Natur
vernforbund produset med Carela 

'Finland og importert av Eik/Tøns
berg . 
Legering: 925 S 
Størrelse: ca. l cm i diameter. 

Kr. 70,-. 

i 

93 



GODEB0KER OM NATUR-. 
VERN · 

e Skogb,:uk og naturvern/Ottar 
. 'KrohniGyldendal ' 

kr. 80 . ...:.. · 

. , . . 

e rNorske dyr i jare/Ragnar Fris
'lid/Cappelen 
Medlemspris kr. 85.~. 

-. Vl;lndringer) ØstjQldruiturenl0st
. fold naturvern/Univer-sitetsforlaget 
Medlemspris kr. 184.-. -_ 

e Marka -
Natur; kulturininner; friluftsliv og 
naturvern i Oslomarka. 
Red. B, Berntsenl0NV 
Kr. 25,..,.. 

PLAKATER 

Gaupe, tegn. E. St.tu):snes kr. 10,-. 
Bærplilkat, tegn. H; - Wright 0stern 
kr; 35,-. -
Fotopiakater: rådyr, perleugie, svale~tjert 
sommerfugl, fjellbelcJcesteme. 

Pr. stk. kr~ 30,-. 

FUGLESANGEN ER HER IGJEN 
og med den vår nye trekkfuglplakat . Også den tegnet av Staffan Ullstrøm , mesteren for vår 
populære vinterfuglplakat. Denne gangen presenteres rundt 25 av våre mest vanlige trekk
fugler fra rødstrupe og bokfink til hettemåke og vipe . I tilknytning til arts navn og beskrivel
se av miljø, følger også et kart som viser dato for sanglerkens ankomst til Norge fra Lindes
nes til Hammerfest. I tillegg kan du kjøpe en kassett med fuglelåter. (Se egen annonse). 
Pris kr. 25,- . 

TA FUGLESANGEN MED DEG HJEM! 

Kjøp Naturvernforbundets 
nye kasett med trekkfugl
sanger! 
Hele 23 sangfugler presenteres med kommentarer. De fleste fuglene 
som presenteres vil du finne igjen på vår nye trekkfuglplakat. Svenska 
naturskyddsforeningen og Sten Wahlstrom står for produksjonen av 
kasetten. Mats Segnestam har laget teksten og Viggo Ree står for den 
norske oversettelsen. Utgitt i Norge ved Norges Naturvernforbund. 

KR. 55,-. 
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T-skjorte 
med uglemotiv i størrelsene 
8--10-12 år og S, M og L. 
Farge: mellomblå 
Kvaliteten på skjortene er 
svært god! 

Kr. 50,· pr. stk. 

T-skjorte 
med Naturvernforbundets 
emblem på venstre arm. 
Størrelser: S, M, L, XL, 
XXL 
Farge: Mellomblå 
Kr. 60,· pr. stk. 

SEND EN HILSEN TIL MARGARET! 


The Norwegian Society 
for Conservation of NatureIla 

VI P.O. Sox 8268-Hammersborg 

0129-0SLO 1 - Norway 

Phone: 02/42 95 00 

To the Re Hon. Mrs. Margaret Thatcber, M.P. 


Dear Prime Miniser, 

We in Norway are experiencing an ever-increasing destruction of OUT environ

ment: 

• 	 The acidification of OUT lakes and rivers is spreading, causing so-called fish

kill and other drastic changes to the water ecology. 
• 	 The acidification of our subsoil water is corroding water pipelines, and rais

ing the content of potentially toxic metals in our drinking water. 
• 	 Increasing damage to our forests. 
• 	 Material damage from corrosion that cost billions per year. 

The cause of all these effects is air pollutants, above all sulphur and nitrogen 
oxides. These are formed mainly in the combustion of coal, oil and petro!. 

SeveraI international studies (OECD, EMEP) have demonstrated that ap
prox. 90% of the sulphur fall-out over Norway stems from other countries. pri
marily the United Kingdom, East and West Germany. 

The alarming situation in which we now fiod oUTselves demands rapid ac
tion. We therefore demand that each and every country in Europe should shoul
der its international responsibility, and drastically reduce its emissions of sulp
hur and nitrogen oxides within the near future. 

Stop emissions of air pollutants - stop the acidificatioo' 

Yours faithfuUy, 

3:00 


Margaret Thatcher 
Prime Minister 
Cabinet Office 
White Hall 
BG-LONDON SW 1 
Storbritannia 
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Sur nedbør regner fortsatt over Norge. 
Jord, skog, vann blir surere for hvert år. 
Flere og flere land i Europa innser at noe 
må gjøres med den sure nedbøren om en 
katastrofe skal hindres. Storbritannia 
nekter fremdeles å se sannhenten i øyne
ne og krever fortsatt mer forskning . Det 
er svært viktig at nettopp Storbritannia 
reduserer sine utslipp fordi dette landet 
står for det største enkeltbidraget av svo-

SUR NEDBØR 

veldioksyd til Norge. Vi trenger ikke mer 
forskning for å hevde at Europas piper 
må renses. Nitidig norsk forskning gjen
nom forskningsprosjektet «Sur nedbørs 
virkning på skog og fisk» og et utall in
ternasjonale forskningsprosjekter har for 
lengst vist at syreregnet og luftforurens
ningene har ødeleggende virkning på na

. turmiljøet i form av fiskedød og skogska
der. Norske fiskevann syd for Sogn og 

Fjordane er ikke som før og blir det kan
skje heller aldri. Blir du forarget på veg
ne av deg selv og dine barnebarn, så vis 
det gjeme ved å sende Storbritannias 
statsminister en sommerhilsen ved å ta i 
bruk dette kortet . Hun har ansvaret for at 
britene ikke vil gjøre noe med svovelut
slippene sine. 

SEND EN HILSEN TIL MARGARET! 


....... I N Mo "ri 


... -.. 




