


Oppland 

at rvern 


rundar i år sine første 20 år. 

Laget seglar for tida i medvind 

med aukande tilslutning. Nå er 

det omlag 1900 medlemer for

delt på 16 lokallag. Arbeids

oppgavene er mange, men det 

som harjrega laget er arbei

det me vassdragsvern og 

vern av våtmarker. I tida fram

over blir kampen mot foru
reinsinga svært viktig. Otta i Billingsdalen , Skjåk. (Foto : FredrikHeitkøtter) 


Frå 1973 var det ein hard naturvern

kamp mot kraftutbyggingsplanane i 

Jotunheimen/ Breheimen, og plana

ne fekk ikkje gjennomslag. Utbyg

gingsplanane for Jotunheimen kjem 

nå att i mest same omfang, men 

under anna namn - Øvre og Nedre 

Otta. Utbygging med stort Raud

dalsmagasin (reguleringshøgd 130 

m) vil kunne gje enorme skadeverk

nader for naturviljøet i Ottadalen og 

Gudbrandsdalen, og gjera forurein

singa i Mjøsa enda verre. 


I Dokka/ Etna-saka markerte og 

naturvernarane seg sterkt gjennom 

mange års innsats. Resultatet vart 

ein delvis seier ved at Etna ikkje blir 

utbygd. Vi arbeider nå for varig vern 

av Etna. Dokka er dessverre under 

utbygging. 


Oppland er rik på storslagne jjellområde. Tranane har mista deifleste rasteplassane Lågåsildjiske. Mjøsa har aure og gjedde 
4 nasjonalparkar ligg heilt eller delvis i sine på trekket frå Afrika til Norge. Opppå 18- 19 kilo, årleg lågåsildfangst på 
fylket: Rondane, Orm tjemkampen , Dovland Naturvern har i mange år arbeidtfor 100-200 tonn, yrande badeliv og båtliv 
rejjell og Jotunheimen . Her: Frå Dørålen vern av viktige våtmarker - dei mest pro- er drikkevasskjelde for 55 000 mennes
i Rondane. (Foto : Norman Heitkøtter.) duktive naturområda vi har. Etter intens ke og samtidig resipient for 
Mange andre naturperler må og takast strid vart Svennesvollane på Mjøsstranda 150000-200000. Kraftutbygging ogfor
vare på. verna, men med ny travbane som næraste ureinsing frå industri og jordbruk trugar 

nabo. (Foto: Fredrik Heitkøtter) 	 Norges største innsjø. Konfliktene er store 
og mange. I dette arbeidsfeltet må Opp
land Naturvern engasjere seg sterkt i åra 
som kjem . (Foto : Fredrik Heitkøtter) 
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Krydder på tilværelsen 


Folk må lære seg å leve i et fornuftig forhold til risikomomenter. De må 
forstå at man ikke kan få velstand til null-tariff hva angår risiko. 

Slik taler industrivekst-samfunnets fyrster i kjølvannet av atomkraftulyk
ken i Tsjernobyl. - Du skal vende det døve øret til oppropet fra dine egne 
følelser og økologenes og samfunnsforskernes advarsler. Med åpne øyne 
skal du underkaste deg den risikofylte teknologis herredømme og lære deg 
å leve avslappet sammen med risikofaktorene i gode og onde dager. Så lover 
storkapitalens maktutøvere deg et lykkelig liv. 

Derfor, vær sindig, russer, polakk og skandinav - en mikro-dæsj radio
aktive partikler i melken er bare velstandens nyeste krydder på et ellers 
kjedelig frokostbord. Om det smaker surt i begynnelsen, vender du deg snart 
til det - som du har vennet deg til bismaken fra bilismen, luftfarten og 
miljøgiftene. 
- I og med den tekniske utnyttingen av atomspaltingen tok menneskene et 
sprang inn i en ny dimensjon av vold, sier Robert Jungk i sin bok «Atomsta
ten» . Politikere, fundamentalistiske i sin tro på teknologiens saliggjørende 
utvikling, sitter i lomma på storkapitalen og bedriver sjansespill som mulig
gjør fatale voldelige angrep på mennesker og naturen forøvrig. Men i sine 
forsøk på å gjøre risikoen for det katastrofale så liten som mulig, innføres 
nok en voldelig dimensjon: Muligheten for en gjennomgripende regulering 
av samfunnet, overvåkning og rigide sikkerhetstiltak på alle bauer og kanter. 
På den risikofylte teknologis premisser innfører de moderne fyrster en per
manent unntakstilstand, et teknologiens tyranni. 

For det er velstand vi vil ha - ikke sant? 

Det vi vil ha nå er norske politikere og organisasjoner som - i internasjonale 
fora - tordner mot atmostatenes trussel mot mennesker og natur, og som 
fordømmer den risikofylte teknologis diktatur. Vi vil ikke være tause ofre for 
atomstatenes sjansespill. Vi vil ikke i deres vold. Vi klarer oss uten deres 
krydder på tilværelsen. 

Klistremerke produsertfor noen år siden avforkjemperefor atomkraftverk i Norge. 

Ikke alle er likefremsynte. 
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Ansikt 

til ansikt med 


naturen 

En lun aften mellom vinter og vår. 
Bekkene har åpnet seg i skogen og 
fører skummende smeltevann. I syd
hellingene finnes store, snøfrie fel
ter. De ligger som voksende, mørke 
øyer i det hvite landskapet. Her stik
ker allerede de første, grønne spirene 
opp gjennom brunt, nedklemt fjor
årsgras. Jeg har satt meg til i en slik 
skråning og nyter dagens siste sol
varme. Etter så mange kalde måne
der gir det et fint velvære å kjenne 
varmen helt inn på kroppen. Når jeg 
ser utover skogslandet i lavt motlys, 
kommer en liten sommerfugl flag
rende forbi - og forteller forsiktig 
om forventning og livsutfoldelse. Jeg 
blir døsig og finner en tørr lyngrabbe 
der jeg kan strekke meg ut. Her blir 
jeg liggende og lytte til vindens veks
lende susing gjennom trærne. Gamle 
graner står omkring med dryppende 
istapper i gul og svart skjegglav. I 
barhenget over meg sitter en skjult 
granmeis og strør ut sin sildrende, 
improviserte sang. Det dufter fra 
lyngen og den våte jorda. Langt bor
tenfra høres en svak spettetromming. 
Med lukkede øyne fornemmer jeg 
årstiden og at hele skogen er i for
andring. 

Jeg tenker på mårsporet som jeg 
fant i dag morges. Da lå det et tynt 
lag av nysnø oppå skaren. I flere ki
lometer fulgte jeg det krokete sporet 
gjennom tett gammelskog, i bort
gjemte bekkedaler og bratte skren
ter. Jeg så hvor måren hadde hvilt 
under tett barheng og hvor den had
de gravd dypt i snøen etter mus. Jeg 
følte etter hvert en slags kontakt med 
dette smidige og sky dyret og syntes 
jeg forstod noe av dets liv og hver
dag. 

Nå er det fint å kjenne at kroppen 
er brukt. Sinnet er fylt av glede og 
skjønnhetsirintrykk. Det skaper en 
velgjørende blanding av ro og over
skudd. Alt det daglige er på avstand. 
Det er godt å leve. Naturen har gjort 
meg rik. 

Fra Toverud v/ Holsjjorden. 

Tekst: Sigmund Hågvar Foto: Svein G, ønvold 
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Naturen som kilde 
Det mest verdifulle for mennesker er 
å finne en kilde til berikelse. Den 
strømmer gjennom oss som ren gle
de, bærer gjennom motgang, lindrer 
sorgen, bringer næring til fantasien. 
Aldri svikter den oss. Alltid setter 
den farge på vårt liv og fyller det med 
kvalitet. 

Hver enkelt får søke sine kilder og 
være trofast mot dem. Oftest har vi 
flere slike. Det kan være nære ven
ner, en livsanskuelse, eller kanskje 
kunsten. Men en kilde er felles for 
menneskene, uansett kultur eller re
ligion. Det er naturen, med alle dens 
skiftninger og variasjoner, med alle 
dens overraskelser og skjulte skatter. 

Den opprinnelige naturen er nå 
forsvunnet i mange land. Over store 
deler av Europa er det lite eller ingen 
fri natur tilbake. Hele folkemasser er 
i dag henvist til å leve uten naturkon
takt. Fra disse landene søker nå 
mennesker i økende grad til vårt 
hjørne av Europa for å oppleve noe 
nytt og verdifullt: Fjellenes tidløshet 
og mektighet. Stillheten over endelø
se vidder. Et bølgende skogsland
skap med bortgjemte daler og rislen
de, klart bekkevann. Dyrenes frie 
utfoldelse. En ørns mektige profil 
mot himmelhvelvingen. Vårens bru
sende fuglesang. Og villblomstenes 
mangfold av former, farger og duf
ter. En underlig frihetsfølelse gror 
fram, og kanskje en ny ro i sinnet. 
For første gang fornemmer de sine 
egne røtter i naturen og lærer å kjen
ne det miljøet som så mange tidligere 
slekts ledd har livberget seg i. Og en 
følelse av tilhørighet med naturen og 
fortiden tar form. 

Vold mot verdier 
Men en må reise stadig lenger for å 
finne større, sammenhengende na
turområder. Urørt natur er blitt en 
sjeldenhet over store landsdeler. 
Naturen utsettes for systematisk 
vold. Samtidig som vårt eget behov 
for naturopplevelse øker, foretar vi 
inngrep i stor skala og med kjølig 
effektivitet. Et tett veinett stykker 
opp skoger og fjellområder. Hele 
dalfører fylles opp med vann. Vold
somme demninger og kraftlinjer fan
ger blikket. Vår barndoms elveløp og 
brusende fosser tørrlegges. - Bare 
få av våre store vassdrag renner nå 
fritt fra kildene til havet. 

Samtidig fortsetter vi å reklamere 
for Norge som turistland! 

Vi inviterer til Europas grønne 
hjørne med eventyrlig, spennende og 
urørt natur, med majestetiske, frå
dende fossefall og ville elvestryk. 
Med evige og virkelige verdier, som 
vi er stolte av, og som vi gjerne deler 
med andre. Våre ørner gjengis på 

frimerker, som et symbol på den 
verdi vi legger i å bevare disse fugle
ne for ettertiden. Både utad - og i 
vårt innerste - er vi glade i og stolte 
av vår natur. 

De historikere som skal se tilbake 
på vår tid vil stå overfor et paradoks: 
Menneskene ødela den naturen som 
de innerst inne verdsatte så høyt. 

Må vi alltid miste noe før vi ser 
verdien i det? 

Rød jonsokblom 

Bevisstgjøring 
Ennå er det natur Igjen i Norge. 
Ennå har ettertidens generasjoner 
sjansen til å få en del av disse verdie
ne overlevert. Men det forutsetter en 
bevisstgjøring om de verdier som lig
ger i naturkontakt og naturopplevel
se. Disse verdiene må få sin rettmes
sige tyngde i debatter og avgjørelser. 
En kilde til berikelse og livskvalitet 
kan ikke overbys av kortsiktige eller 
økonomiske interesser! 

Vår generasjon eier ikke denne 
rikdomskilden, og vi har ingen rett til 
å ødelegge den. En kort stund skal vi 
forvalte den natur som er alle gene
rasjoners felles eiendom. Dersom vi 

gav fremtidens generasjoner stem
merett, ville våre kortsiktige interes
ser av å forbruke natur komme i 
pinlig mindretall. 

Vår vilje til å ta naturen med oss 
inn i fremtiden beror på om vi er oss 
bevisst hvilken mental rikdomskilde 
naturen er. Det er ikke nok å ha en 
uklar fornemmelse om dette, - vi 
må bringes frem til en klar erkjennel
se av verdiene i naturopplevelsen. 
Målet må være en dyp innsikt i det 
mangfold av kvaliteter som naturen 
gir, og som gjennom modning og 
ettertanke omformes til inspirasjon, 
livsglede og perspektiv på vår egen 
tilværelse. 

Verdier som skapes gjennom opp
levelse er vanskelig å definere og 
analysere. Men la oss likevel dvele 
ved naturopplevelsen og prøve å 
utdype noen av dens kvaliteter. 

Hva er naturopplevelse? 
Å oppleve natur, - det er like mye 
et spørsmål om personen som om 
naturen. Naturopplevelse er et vek
selspill. 

En rik natur gir ingen garanti for 
en rik naturopplevelse. Et lukket 
sinn vil ikke fange opp kvalitetene 
omkring seg. Men et åpent mennes
ke kan gledes over små detaljer, selv 
der ingen andre stopper opp. 

Men hva er åpenhet overfor na
tur? Jeg tror kunstnerne kan hjelpe 
oss med svaret. De mestrer en spesi
ell form for konsentrasjon, kombi
nert med følsomhet. Det er en ordløs 
innlevelse i et motiv, en detalj eller 
en stemning. Ved å vende hele vår 
oppmerksomhet og forventning mot 
naturen, kan opplevelsen bli til en 
del av oss selv. I vårt sinn nedfelles 
inntrykkene som varige verdier, som 
ingen kan ta fra oss. 

Ofte er det fint å være ganske ale
ne. Bare deg selv og naturen, ansikt 
til ansikt. I begynnelsen bærer man 
kanskje på en følelse av fremmedhet. 
Men gradvis glir den over i en fin 
følelse av tilhørighet. 

En hel dag alene i naturen er en 
god gave å gi seg selv. For naturopp
levelse krever tid. Vi er neppe i stand 
til å konsentrere oss om farger, lyder 
og former på samme tid. Bare det å 
oppleve lys og farger krever det 
meste av vår oppmerksomhet 
- motlyset mellom skogsnellene, 
grønnspettens fargeprakt, skyenes 
forunderlige former. Og senere kan 
vi rette sinn og sanser mot naturens 
lyder - det hese skvalderet fra un
gene i et spettereir, det svake suset 
som kommer drivende mellom trær
ne - er det bare vinden, eller et var
sel om en uoppdaget bekk? 

Og slik - om vi tar oss tid - vil 
vår oppmerksomhet bli fanget av 
naturens kvaliteter. 
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«AlS LIVET PÅ JORDA» 


En bedrift med spennende 
framtidsutsikter 

Av Hans A. Støen 


Tegninger: Thore Hansen 


La oss rette søkelyset mot den 
store bedriften AlS LIVET pA 
JORDA (LPj), et stort konsern 
uten kjente konkurrenter hver
ken i vårt solsystem eller uten
for. LPJ har mange likhetstrekk 
med menneskeskapte organi
sasjoner, men den har også en 
del særtrekk. 

Viktige kjennetegn ved LPJ 
Bedriften er en sammenslutning av 
mange enheter som stadig fornyer 
seg selv og produserer nytt liv. På 

kort sikt skjer dette ved at eksisteren
de arter formerer seg og får avkom 
som stort sett er svært likt sine for
eldre. På lengre sikt utvikler det seg 
nye arter, slekter, familier og ordener 
av planter og dyr. Samtidig sørger 
samspillet mellom planter, dyr og 
mikroorganismer for å holde natu
rens store kretsløp i gang, slik at vi 
som tilleggsgode ved denne produk
sjonen også f.eks. får en bortimot 
stabil sammensetning av atmosfæ
ren. 

Denne produksjonen og produkt
utviklingen har pågått siden livets 
opprinnelse på jorda for mer enn 3 
milliarder år siden. Produktutviklin

gen (arts dannelsen) har skjedd dels 
jevnt og trutt, og dels i rykk og napp. 
Sett med menneskelige øyne tar ut~ 
viklingen meget lang tid, det kan ta 
tusener og millioner av generasjoner 
før utviklingen har gått så langt at en 
ny art er spaltet ut fra en opprinnelig, 
eldre art. 

Det er på vitenskapelig hold i dag 
ingen uenighet om at en utvikling 
har funnet sted. Den seriøse disku
sjon som pågår, dreier seg stort sett 
om hvor raskt artsdannelsen skjer 
under ulike forhold, og om hva som 
er hoveddrivkreftene bak utviklin
gen (f.eks. endrede miljøforhold el
ler konkurranse artene imellom). 

Går utviklingen mot økosystemenes sammenbrudd? 


1. 
 6. 

o 

l. 	Det opprinnelige mennesket 

var en naturlig, integrert del av 
økosystemet. 

2. 	 Da mennesket lærte seg å dyr
ke jorda, kunne det delvis fri
gjøre seg fra noen av naturens 
rammebetingelser. 

3. 	 Næringslivet kom til som en 
nyskapning og bidro til en ak
seIlerende frigjøring. 

4. 	En videreutvikling av teknolo
gi, samfunnsorganisering og 
næringsliv fører til økende an
tall mennesker og større inn
grep i og belastning av natu
rens økosystemer. 

5. 	 Naturinngrepene blir så alvor
lige at enkelte økosystemer er i 
ferd med å bryte sammen eller 
gå over i en ny likevekt. 

6. 	 Sluttresultatet kan i en ikke 
altfor fjern framtid føre til at 
flesteparten av de økosystemer 
vi har i dag, bryter sammen og 
at naturen innstiller seg på en 
helt annen likevekt. En ny like
vekt kan få omfattende følger 
for mennesker og næringsliv. 

• 
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Utvikling 

og behov 


Vi mennesker er kanskje mer 
enn noen annen dyreart et 
produkt av det miljø vi lever 
i, dvs. av vår kultur. Likevel er 
det i dag mulig å lage noen 
velbegrunnede hypoteser om 
hvilke behov som er av mer 
fundamental karakter, hva 
slags nedarvede behov som 
er felles for hele menneske
slekten. 

Vi kan f.eks. ta utgangspunkt i hva 
slags biologiske vesener vi men
nesker egentlig er. Riktignok er 
det tilsynelatende store ulikheter 
innen arten «menneske», men 
som hos alle andre arter er det 
likevel de grunnleggende felle
strekkene som er mest domine
rende. 

Anatomisk og fysiologisk sett 
er dagens mennesker neppe påvi
selig forskjellige fra våre ero 
Magnon-forfedre fra 30 000 år til
bake. Biologisk sett tilhører vi 
gruppen primater. Vi er nok en 
spesiell art, men kanskje ikke så 
spesiell som vi gjerne tror. Gene
tisk sett er 99 prosent av vårt arve
stoff felles med arvestoffet hos 
sjimpanser. Ifølge de «molekylæ
re klokkene» som genetikerne 

. opererer med, er det bare 6-7 
millioner år siden våre forfedre 
skilte lag med sjimpansenes for
fedre. 

For 5-6 millioner år siden 
skjedde det dramatiske klimaend
ringer. Et varmt og fuktig klima i 
tropisk Afrika ble avløst av et tørt 
og kjølig klima. Skogområdene 
krympet og etterlot seg savanne

områder mye lik dem vi finner i 
st-Mrikai vår tid. 

De nye savannene var en stor 
utfordring for våre fjerne forfedre 
som i hovedsak hadde skogen 
som sitt leveområde. Men våre 
forfedre grep sjansen og tilpasset 
seg livet i disse skogfattige om
rådene. De opptrådte som oppor-
tunistiske primater og sanket 
frukt, bær, røtter og andre plante
vekster, og bedrev jakt og fiske. 
Forfedrene våre valgte altså en 
strategi som gikk ut på å nyttig
gjøre seg et allsidig kosthold og 
inntok en bred økologisk nisje. 

De utviklet en oppreist gange, 
fikk frigjort hendene til å lage og 
bruke redskap, og var nødt til å 
samarbeide for å skaffe seg føde 
og beskytte seg mot store rovdyr. 
Vi er altså sosiale dyr, tilpasset å 
leve i forholdsvis små grupper, 
med sterke bånd mellom gruppe
medlemmene. 

Vi har et bedre utviklet sanse
apparat enn mange er klar over, 
og vi har et allsidig og avansert 
bevegelsesapparat. Menneskets 
spesielle tilpasninger til langvarig 
pleie og omsorg for sine unger bør 
også nevnes, likedan våre velut
viklede evner til kommunikasjon. 

Etter hvert har menneskeslek
ten fulgt opp sitt opportunistiske 
utgangspunkt og spredd seg til 
alle naturtyper. Vi har utviklet 
teknologier og kulturer som gjør 
det mulig å livnære seg i såvel 
varme som kalde, tørre som fukti
ge strøk. Gjennom planlegging, 
organisering og teknologi kan 
eskimoer overleve i arktisk kulde 
og beduiner trosse ørkenens hete. 

Dersom vi godtar dette som 
sentrale trekk ved mennesket som 
biologisk vesen, kan vi sette opp 
noen grunnleggende forutsetnin
ger for menneskelig velferd, triv
sel og helse: 

1. 	 Tilgang på nødvendige varer og 
tjenester (mat, klær, husly osv.) 

2. Anledning 	til å føre slekten 
videre. 

3. Sosial 	kontakt, positivt sam
spill mennesker imellom. 

4. Adgang til å utfolde seg fysisk 
og psykisk, leke, møte utford
ringer (såvel intellektuelle som 
fysiske) og å lære seg å mestre 
dem. 

5. 	 Trygghet, forutsigbarhet, 
kunnskap om verden omkring 
oss. 

6. 	 Natursystemer i balanse, til
fredsstillende kvalitet mht. 
luft, vann ogjord. 

Mennesket som medeier, 
ansatt og kunde 
Dersom vi går noen titusener eller 
hundretusener av år tilbake i tiden, 
var våre forfedre å betrakte som 
vanlige medeiere og ansatte i LPJ. 
De levde i et avhengighetsforhold til 
naturens økosystemer, akkurat som 
andre pattedyr. Antall mennesker 
ble nøye regulert av økosystemets 
naturlige bæreevne for vår slekt. 

For ca. ti tusen år siden begynte 
menneskene å dyrke jorda. Denne 
såkalte «jordbruksrevolusjonen» er 
en av de aller viktigste milepælene i 
menneskehetens historie. En kraftig 
økning av matproduksjon gjorde det 
mulig å ha folk boende tett innpå 
hverandre i tettsteder og senere i 
store byer. Det ble innført arbeids
deling mellom jordb'rukere, hånd
verkere, handelsmenn, presteskap 
og soldater, og mennesker ble orga
nisert innenfor store landområder i 
sammenhengende stater. ,_..\ 

Dette resulterte i at menneskene 
utviklet en virksomhet som er helt 
unik for vår art: Et næringsliv med 
organisert kjøp og salg av varer og 
tjenester. «Næringsliv» må her opp
fattes i vid forstand, hvor nødvendig 
opplæring, utdannelse, kommunika
sjon, energitilførsel, offentlig regule
ring og administrasjon, osv., inngår 
som deler av næringslivssektoren. 

Vekselvirkningen mellom en sta
dig mer avansert samfunnsorganise
ring og en stadig mer raffinert tekno
logi har gradvis ført til at mennesket 
(iallfall tilsynelatende) har overtatt 
mesteparten av kontrollen og sty
ringen med bedriften LP). Denne 
bedriften, som tidligere var et rent 
samvirke, har utviklet seg til et aksje
selskap hvor mennesket opptrer som 
administrerende direktør og har be
satt alle styrevervene. Tidligere med
eiere (andre dyr, planter og mikroor
ganismer) må inntil videre passivt 
nøye seg med å sitte som tilskuere 
når viktige avgjørelser blir truffet. Vi 
oppfører oss som nyrike aksjespeku
lanter, og viser liten respekt for våre 
tidligere kolleger og samarbeidspart
nere. 

Størst mulig forbruk 
Det styrende prinsipp for dagens 
menneskesamfunn, og dermed også 
for bedriften LPJ, synes å være størst 
mulig forbruk av materielle goder. 
Vi mennesker er blitt storkonsumen
ter av bedriftens produkter, selv om 
forbruket er ujevnt fordelt mellom 
ulike deler av verden. 
Næringslivets produksjon av varer 


. og tjenester for å dekke våre behov 

har nådd ufattelige høyder. En al

vorlig mangel ved denne produksjo

nen er imidlertid at d€fn unnlater å 
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skille mellom fundamentale, iboende 
menneskelige behov på den ene side, 
og på den annen side kunstige, over
fladiske, skapte behov. 

Det er all grunn til å anta at funda
mentale, iboende behov har større 
betydning for menneskers livskvalitet 
e~n overfladiske behov pådyttet oss 
gjennom utsp~kulert markedsføring. 
- Og her må Ikke fagfolk som biolo
ger, antropolo~er, psykologer, sosio
loger osv. passivt vente på invitasjon 
til å legge fram sine synspunkter. De 
må selv ta initiativ og engasjere seg i 
samfunnsdebatten. 

Behovet for miljøverntiltak 
I det følgende benyttes «naturvern» 
og «miljøvern» som praktisk talt 
synonyme begreper. Stilt overfor de 
utfordringene som dagens naturøde
leggelser representerer, er det umu
lig å finne fram til noe hensiktsmes
sig skille mellom natur- og miljø
vern. Likeledes kan man tale om 
l~ngsiktig n.aturforvaltning, økolo
gisk forsvarhg ressursdisponering og 
mene det samme. 
. Jordbruksrevolusjonen åpnet mu

hghetene for en spesialisering og en 
kulturell e.volus)on som har gjort 
Homo sap',ens t11 en meget spesiell 
art økologisk sett. I vår tid kan men
n~sk~ne gjenr~om sin samfunnsorga
Olsenng og sm teknologi forårsake 
enorm~ naturødeleggelser, med 
dyptgnpende endringer i økosyste
mers struktur og funksjon som resul
tat. Selv om vi her i Norge stort sett 
er forskånet for de virkelig dramatis
ke naturskadene, ser vi mange 
skremmende eksempler på dette i 
verden omkring oss. Det er nok å 
minne om skogdøden som finner 
sted i Mellomeuropa, og om forørk
ningen f.eks. i savanneområdene syd 
for Sahara (Sahel). Alle som leser 
dette, er forhåpentligvis klar over at 
de såkalte «naturkatastrofene» i 
Mrika først og fremst dreier seg om 
en k~tastrofal ressurs- og naturfor
valtOlng fra menneskenes side. 

Det er de omfattende menneskeli
ge inngrep av ulik karakter i natur
ens produksjons- og vedlikeholdsap
parat som er årsaken til at det i dag 
er.~åkreve~ å vurdere ulike typer av 
ml1Jøve~ttltak. Miljøvern er påkre
vet for~1 AlS LPJ trenger lang tid på 
å oms~llle s.eg. Dersom det i løpet av 
~ort tl~ skjer dramatiske miljøend
~nger I glo~al målestokk (noe som 
VI vet .har ~kJed.d mange ganger i jor
da.s hlstone),. vtl det i første omgang 
s~Je en kraftig utarming av produk
sJone~ og av .produktutvalget. Der
nest v~l det skje en langsom utfylling 
a:v led!ge økologiske nisjer, og varia
sJonsnk~o~men vil ~radvis bygge 
seg opp Igjen (med mmdre det skjer 

nye store endringer underveis). 
O,:,erført til dagens tilstand for 

bednften LPJ, er det grunn til å anta 
at dersom naturinngrep som avskog
n~ng, ørkenspredning, luftforurens
nIOg, osv. fortsetter med uforminsket 
~raft~ vil jordas natursystemer trolig 
mnstille seg på en annen likevekt 
enn den vi har i dag. 
. Og i så fall er det stor sannsyn

hghet for at bedriften LP1 vil orien
tere seg i retning av nye markeder og 
nye produkter. Ettersom vi mennes
ker bå~e er medeiere, ansatte og 
kunder I LPJ, burde vi som interesse
gruppe gjøre vårt beste for at bedrif
ten skal tjene våre interesser. Dette 
tilsier ~ålbevisst satsing for å hindre 
at bednften omorganiseres og om
struktureres.. I. så fall kan nemlig vi 
men!1esker flSlkere å bli oppsagt el
ler tildelt langt mer beskjedne opp
gaver og roller enn vi har i dag. 

Her er ~~t at universiteter og høy
skoler, mtlJøvernmyndighetene ide
elle o~ganisasjoner, fagfolk og ~ndre 
engasjerte naturvernere har en av 
sine hovedoppgaver : Det må etable
res en effektiv og pågående interes
seorganisasjon for ansatte, kunder 
og de langsiktige eierinteressene i 
bedriften L~1. Interesseorganisas jo
nen må arbeide for at produksjonen 
og produktutviklingen av nytt liv 
foregår på ~n forsvarlig måte, dvs. 
lOnenfor spilleregler og avhengig
hetsforhold som har utviklet seg i 
b.iosfæ~en og naturens økosystemer 
siden hvets begynnelse. Det er i rela
sjon til en slik gjensidig avhengighet 
at begrepet «solidaritet» har sin dy
pere og egentlige mening i dagens 
verden. 

Miljøvernets faglige basis 
Moderne miljøvernarbeid bør være 
forankret i to hovedhensyn : 

(I) 	Hensynet til at natursystemer 
skal forvaltes på en økologisk 
sett forsvarlig måte. 

(2) Hensynet til menneskers helse 
-velferd og trivsel (humanøkolo~ 
giske hensyn) 

Det er grunn til å understreke at det 
ikke er noen innbyrdes motsetning 
mellom disse to utgangspunktene. 
Det er tvert imot sterke innbyrdes 
koblinger: 

dersom .naturens mangfold og 
prod~ksJonsevne forringes i ve
sentIl& grad, fører dette også til 
utarmmg av menneskets eksi
stensgrunnlag og til redusert livs- 
kvalitet, 

dersom mennesker lever i fattig
dom, nød og undertrykkelse, fø
rer dette ofte både til rovdrift på 
natur direkte for å dekke akutte 
behov, og indirekte som følge av 
væpnete konflikter. 

Økologi. og næringsliv 
Det ka~ Virke som om næringslivet i 
betydehg grad følger sine egne spil
leregler, ganske uavhengig av spille
reglene som gjelder for økosystemer 
og for menneskets velferd og trivsel. 
En av de .sentrale oppgavene i miljø
vernarbeidet er derfor å arbeide for 
at spillereglene for næringslivet til
passes de økologiske spilleregler 
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som gjelder for selve naturgrunn
laget vårt. 

Vi kan også trekke visse paralleller 
mellom vår omgang med naturen og 
en del av det spillet som pågår i til
knytning til aksjespekulasjon og 
børstransaksjoner. En del selskaper 
har stått relativt svakt i kurs pga. 
manglende inntjeningsevne, samti
dig som selskapene disponerer over 
store kapitalverdier. Her har det 
vært lønnsomt å skaffe seg kontroll 
over slike selskaper for å «slakte» 
dem, dvs. realisere verdiene ved å 
selge unna kapitalvarer og nedlegge 
hele eller store deler av selskapene. 

På samme vis har en god del av 
naturens økosystemer tilsynelatende 
lav inntjeningsevne sett ut fra tradi
sjonelle økonomiske analyser, mens 
«slakteverdiem> er meget stor. Her 
er det nok av eksempler å vise til: 
rovdrift på trevirke i tropiske regn
skoger, overbeskatning av hval og 
fiskebestander i havet, nedbygging 
av dyrket og dyrkbar mark, osv. 

Samtidig vet vi at gode jordbruks
arealer allerede er en knapphetsfak
tor for matvareproduksjonen i man
ge land. Vi kjenner godt til at skog
økosystemer yder oss viktige varer 
og tjenester som vi vanskelig kan 
være foruten. Disse varene og tjenes
tene dreier seg både om langsiktig 
produksjon av trevirke, funksj onen 
som levested for planter og dyr, og 
deltakelse i naturens store kretsløp. 
Dette er varer og tjenester som vi 
stort sett tar for gitt, og som vi først 
savner når visse terskelverdier er 
overskredet slik at tjenestene svikter. 
Bedriften LPJ får redusert sin pro
duksjon innen en meget viktig pro
duktgruppe, og dette går selvfølgelig 
ut over bedriftens eiere, kunder og 
ansatte. 

Markedsøkonomien er for 
primitiv 
Det vi gjør, er å tære på selve natur
kapitalen i tillegg til å høste av natur
ens renter. Dette skyldes i stor grad 
fundamentale svakheter ved tradi
sjonell økonomisk teori og i den 
markedsøkonomien som i stor grad 
styrer bruk og forbruk av naturres
surser i vår verden. Dagens økono
miske teori strekker ikke til. Mar
kedsøkonomien er foreløDig altfor 
primitiv til å fange opp hele spektret 
av varer og tjenester som ytes f.eks. 
av et økosystem som tropisk regn
skog. En stor del av naturens varer 
og tjenester på lang sikt blir ikke til
strekkelig verdsatt, og taper i forho ld 
til høy avkastning av investeringer 
på kort sikt. 

I tillegg må man huske på at natur
ens økosystemer er selvfornyende og 
selv tar hånd om infrastruktur og 
vedlikeholdsarbeider. Det er hver

ken behov for overføringer fra andre 
sektorer, opplæringstiltak, admini
strasjonsutgifter, transport eller til
førsel av annen energi enn den som 
stråler ned fra sola. Dette er vesent
lige forskjeller sammenlignet med 
bedrifter i vårt menneskeskapte næ
ringsl iv, og en side ved naturens 
produksjon som ikke blir innkalku
lert i tradisjonell økonomisk tenk
ning. 

Det er all grunn til å understreke 
at naturgrunnlag, næringsliv og an
nen menneskelig virksomhet i vår tid 
må ses på i et helhetlig perspektiv. 

Naturvernet kan ikke begrense seg 
til å studere og forvalte naturlige 
økosystemer, det må forholde seg til 
natur, mennesker og næringsliv som 
et helhetlig, sammenvevd system. 
Målet for miljøvernet sett i et slikt 
perspektiver å ha den nødvendige 
innflytelse på samfunnets bruk av 
naturressurser, og å oppnå bedre 
kontroll- og styringsmuligheter for 
den type menneskelig virksomhet 
som fører til alvorlige skader på vårt 
naturgrunnlag. 

Solidaritet med våre 
medskapninger! 
I et økologisk perspektiv er vi men
nesker en forholdsvis beskjeden fak
tor når det gjelder å holde naturens 
kretsløp i gang. Vi mennesker er 
derimot helt og fullt avhengig av 
naturens produksjon og kretsløp. 
Uten disse livsnødvendige «varer og 
tjenester» fra naturens side vil men
neskets historie på jorda ta slutt. 
Bedriften LPJ vil nok overleve, men 
med endret eierstrukt~r, personale 
og kundekrets. 

Sett på denne bakgrunn bør vi 
skape en langt bedre organisasjons
kultur i bedriften AlS LIVET PÅ 
JO RDA. Vi må høyne allmennut
dannelsen og utvikle en ny fo rm for 
solidaritet hos alle mennesker. Alle 
må kjenne til de økologiske ramme
betingelsene for denne bedriftens 
virksomhet. 

Her er noen viktige utfordringer 
for personalet i bedriften A l S LI

VET PÅ JORDA: 

* Universiteter, høyskoler og andre 
forskningsmiljøer må ta alvorlig 
den utfordring som ligger i å for
midle kunnskap om og skape for
ståelse for de miljøproblemer vi 
står overfor. Det foreligger i virke
ligheten et gigantisk behov for 
såvel alminnelig folkeopplysning 
som spesialopplæring av folk som 
sitter sentralt i viktige beslutnings
prosesser. Folk flest, politikere og 
administratorer i den private og 
den offentlige sektor må få større 
innsikt i de problemer AlS LI
VET PÅ JORDA står overfor. 

* 	Naturvernorganisasjonene vil få 
større gjennomslagskraft som opi
nionskapere og pådrivere i miljø
vernarbeidet dersom de klarer å 
definere en felles plattform for sin 
virksomhet. Denne plattformen 
bør være et korrektiv til den of
fentlige politikk, som ofte kan 
trenge lang tid til å fange opp ny 
viten og erkjennelse. 

* 	Miljøvernmyndighetene kan be
traktes som en enhet innenfor 
bedriften LPJ med langsiktig stra
tegisk planlegging, samordning og 
spesielle opprydnings- og vedlike
holdstiltak som ansvarsområde. 
Miljøvernmyndighetene bør i sær
lig grad legge vekt på å utvikle en 
felles plattform for naturvern-I 
miljøvernarbeidet, hvor alle som 
ønsker å ta vare på naturen, spiller 
på samme lag og sikter seg inn mot 
de samme mål. Samordnet plan
legging, naturvern-, forurens
nings- og ressurspolitikken må 
ikke lenger få framstå som atskilte 
sektorer, men bør samles til en 
helhetlig, slagkraftig og resultat
orientert miljøvernpolitikk. 

* 	Politikerne må gi miljøvernet en 
helt annen prioritering på den 
politiske dagsorden. Her kreves 
framsynthet, mot og evne til å heve 
seg over tradisjonelle sektorinte
resser. 

* Massemedia må gi miljøvern
spørsmål en helt annen ekspone
ring enn det vi har sett i de senere 
årene. Massemedia må også aktivt 
hjelpe fram de politikere som viser 
vilje og evne til å ta miljøproble
mene alvorlig. 

Tiden er overmoden for at alle gode 
krefter samler seg i en interesseorga
nisasjon som kjemper innbitt for 
ansatte, kunder og de langsiktige 
eierinteressene i bedriften AlS LI
VET PÅ JORDA. 

--~"--
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Himmelen kan være bomullskledd 
eller stålull smørk og/orbannet 
men ingen kan egentlig se 
hvordan skyene blir dannet 

Noen ganger er en hvit damp 
frajorden et tydelig tegn 
men det er som regel usynlig 
dette stigende, omvendte regn 

Myevedjorden og livet 
blir menneskeskjult, hemmelig til 
men hvem kan benekte regnet 
og regnbue/argenes spill ? 

Bernt Kr. Børresen Akvarell: Arild Ådnem 

Inn for vandalisme 


Reguleringsdam i Begnadalen. 
Foto : Ragnar Frislid / NN 

Vandalisme, fastslår general
sekretær Torbjørn Paule i Nor
ges Naturvernforbund, og stil
ler spørsmålet, finnes det 
overhodet så verneverdig na
tur i Norge at NVE's hovedstyre 
ikke vil gå inn for vasskraftsut
bygging? Svaret må bli nei, sier 
Torbjørn Paule i en kommen
tar etler at hovedstyret den 28. 
april gikk inn for full utbyg
ging av Breheimen/Stryn. 

Dette betyr en total rasering av vass
dragene i ett av Norges mest stor
slagne naturområder. Området har 
store nasjonale og internasjonale 
verneverdier. En full utbygging vil 
omfatte ikke bare Strynevassdraget, 
men også Loenvassdraget. Begge 
vassdragene er blant de rikeste og 
mest varierte på Vestlandet. Antallet 
av plante- og fuglearter er innenfor 
vassdragenes nedbørfelt blant de 
høyeste som er påvist på Vestlandet. 
Spennvidden av naturtyper fra lav
land til høyfjell er sjelden stor. Om
rådets mangfold har dermed særde
les stor verdi. Vassdragene er særlig 
godt egnet både som type- og refer
ansevassdrag. Det er knyttet store 
friluftsinteresser til området. 

Særlig vil en utbygging av det så
kalte lave fallet være ødeleggende 
sier Torbjørn Paule. Denne utbyg~ 
gingen er et takrenneprosjekt som 
tar med seg vannet fra nær sagt hver 
eneste elv og bekk fra Bødalen i sør 
til Glomsdalen i nord. Utstrakte tun
nei overføringer, damanlegg, delvis 
tørrlegging av elvene, store steintip
per og anleggsveier vil ødelegge 
området, slår Paule fast. 

Utbyggingen er i tillegg både 
uøkonomisk og uhensiktsmessig, 
hevder Paule. Dette viser kostnads
kalkylene og at det lave fallet bare 
gir 20 % vinterkraft. Det er videre en 
kjennsgjerning at vi har gode og bil
ligere alternativer til en utbygging av 
Breheimen/ Stryn. For det første har 
vi store muligheter til lønnsom ener
giøkonomisering. For det andre kan 
vi bruke rimelig gass fra Nordsjøen 
til kraftproduksjon. For det tredje er 
.det en rekke andre lite konfliktfylte 
vassdrag som kan utbygges. 

En utbygging av Breheimen/ Stryn 
kan ikke aksepteres. Derimot må 
vassdragene i dette praktfulle om
rådet nå vurderes i sammenheng 
med Verneplan IV og få sitt soleklare 
vern, avslutter Naturvernforbundets 
generalsekretær Torbjørn Paule. 

Av Hans J. Engan 
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RADIOAKTIVE STOFFER 

og spredning i miljøet 


Enorme arealer med planter og dyr er blittAv Torbjørn Paule 
forgiftet. Millioner av mennesker er påført be
tenkelig høye stråledoser. I årene framover vil 

Katastrofen forårsaket av ulykken i atomkraft det for en rekke radioaktive stoffers vedkom
verket Tsjernobyl i Sovjetunionen er større enn mende skje en opphopning i forskjellige or
først antatt. I følge svenske forskere tilsvarer ganismer, blant annet i mennesket. 
utslippene fra Tsjernobyl mengden av radioak Det totale omfanget av skadevirkninger kan 
tive stoffer fra sprengningen aven 30 mega man i dag bare gjette på. Men antallet tilfeller 
tonns · bombe - eller to tusen Hiroshima av leukemi, forskjellige kreftformer og skader 
bomber. Med hensyn til stråling kan ulykken på arvestoffet vil i mange tiår framover være 
sammenliknes med en begrenset atomkrig. langt større enn i dag i store deler av Europa. 

Spredning i luft og vann 
Både ved atomeksplosjoner og ut
slipp fra atomtekniske anlegg vil 
man få lokale, regionale og globale 
forurensninger av radioaktive stof
fer. Radioaktive stoffer med lang 
halveringstid som spres lett i luft, 
vann og økosystemer, vil forårsake 
globale forurensninger over lang tid. 
Tritium-3, krypton-85, karbon-14, 
jod-129, jod-l3I, strontium-90 og 
cesium-137 er viktige stoffer i denne 
sammenheng. 

Plutonium som avgir alfastråling, 
antas ikke å bli spredt i miljøet i 
særlig geografisk utstrekning. Stof
fene anses derfor å ha størst betyd
ning i lokalområdet. Det samme gjel
der radium og radon. 

De radioaktive stoffene føres med 
vinden, blandes med stadig større 
luftmasser og spres tilsvarende i mil
jøet. Konsentrasjonen av stoffene 
avtar med økende avstand fra ut
slippsstedet. Fortynningsgraden 
avhenger av klimatiske og topogra
fiske forhold. 

Noen av de stoffene som slippes 
ut i luften, reagerer ikke kjemisk med 
andre stoffer, og vil derfor forbli i 
atmosfæren. 

Spredning i næringskjeder 

Gjennom næringskjedene kan radio
aktive stoffer bevege seg fra art til art 
og opphopes i enkelte arter. Konsen
trasjonen av et radionuklide trenger 
ikke å bli høyest hos det siste leddet 
i kjeden. For eksempel vil strontium, 

.......-""""'*-

som konsentreres i benvev, i mindre 
grad følge med videre til neste ledd i 
kjeden, da det først og fremst er kjøt
tet som spises. 

Det enorme antall næringsnett i 
naturen vil komplisere overførings
veiene for radioaktive stoffer i bety
delig grad. 

Bevegeligheten av radionuklider i 
næringskjedene avhenger av deres 
fysiske og kjemiske egenskaper, av 
forholdene i det ytre miljø og av de 
forskjellige planters og dyrs biolo
giske særegenheter. 

Kjemisk opptrer de radioaktive 
isotopene på akkurat samme måte 
som de stabile. 

Tritium-3 
opptrer alt vesentlig i vann, hvor 
vanlige hydrogenatomer er erstattet 
med tritium. Stoffet følger dermed 
vannets kretsløp i naturen. Ved hy
drogenbombesprengninger og drift 
av atomkraftverk vil tritium
innholdet i miljøet øke. Tritium-3 
kan kjemisk sett ikke skilles fra hy
drogen, som er en naturlig og nød
vendig del av alle organismer. En 
økning av tritium i miljøet vil med
føre en tilsvarende økning av tri
tiumopptaket i organismer, hvor tri
tium-3 vil være en del av det organis
ke vevet. 

Karbon-14 
forekommer primært i karbondiok
syd (C02), og tas opp i planter ved 
kullsyreassimilasjon på samme måte 
som det stabile karbon-I2. Karbon 

er en nødvendig bestanddel i alle 
organismer. Ved siden av den natur
lige produksjonen av karbon-14, 
kommer det radioaktive stoffet ut i 
kretsløpet ved atomvåpenprøver og 
fra reaktorer og gjenvinningsanlegg. 

Etter de omfattende atomvåpen
prøvene fram til prøvestansavtalen i 
1963 var konsentrasjonen i luft av 
karbon-14 på den nordlige halvku
len dobbelt så høy som normalt. I 
stor grad er karbon-14 overført til 
havene og de organismer som lever 
der. Karbon-14 produseres i atmos
færen ved at nitrogen bombarderes 
med nøytroner. 

Krypton-8S 
er et fisjonsprodukt dannet ved spal
ting av uran eller plutonium; enten 
ved atomsprengninger eller i atom
tekniske anlegg. Krypton er en edel
gass og inngår derfor ikke kjemiske 
forbindelser med noe annet grunn
stoff. Krypton har også lav løselighet 
i vann. Radionukliden krypton-85 
vil derfor i alt vesentlig forbli i at
mosfæren og gi dosebidrag til organ
ismer over hele jorda. 

Stråling fra krypton-85 utenfor 
organismen gir den største stråledo
sen. Heis mennesker er huddosen om 
lag 100 ganger så stor som dosen til 
resten av kroppen. 

Ved innånding vil krypton-85 gi 
en viss stråledose til lungene. Små 
mengder av stoffet kan løses i 
kroppsvæskene og fettvev og således 
gi et ekstra strålebidrag. Stoffet tas 
ikke opp av organismer. 
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Cesium-137 
er et radioaktivt fisjonsprodukt som 
spres forholdsvis lett i vann ogjord. 

Cesium er et alkali metall og bin
des sterkt til mineralholdig jord med 
lite organisk stoff. Plantene tar også 
opp isotopen fra regnvann gjennom 
bladene. Særlig akkumuleres cesium 
i laverestående planter som for ek
sempel lav. Korn og dermed mel, 
kan når mengden av radioaktivt 
nedfall øker og ved uregelmessige 
utslipp fra atomtekniske anlegg, 
være viktige kilder for inntak av cesi
um-137 av mennesker. 

Beitende dyrs opptak av cesi
um-137 vil generelt være størst i 
områder med mye nedbør og mine
ralfattig jord. Cesium tas opp i 
muskelvevet og utskilles blant annet 
gjennom melk. Via beitedyr overfø
res således cesium-137 til kjøtteten
de arter, blant annet mennesket. I 
tillegg vil menneskekroppen for
urenses av radionukliden gjennom 
inntak av melk og melkeprodukter, i 
det vesentlige fra kyr og geiter. 

Spesielt utsatt for inntak av cesi
um-137 er reindriftssamene, som 
spiser mest reinkjøtt. Dette har sin 
årsak i at ulike arter av laver reinens 

viktigste føde i løpet av vinteren. 
Også i vann kan forekomstene av 

cesium-137 føre til uvanlig høye 
konsentrasjoner av radionuklider 
hos rovdyr. 

Spesielt i næringsfattige sjøer der 
innholdet av løsningsstoffer er lite 
kan det bli en kraftig opphopning av 
cesium-137 i plankton og i senere 
ledd i næringskjeden. 

For cesium-137 er man særlig 
opptatt av stråledosen til kjønnsor
ganene. 

Strontium-90 
er et spaltningsprodukt som dannes 
ved sprengning av atomvåpen og 
under drift av atomkraftverk. 

Strontium tas opp av planter både 
direkte gjennom bladene og via røt
tene. 

Ved beiting tas strontium opp i 
planteetende dyr. Mennesket vil så
ledes få i seg stoffet gjennom vegeta
bilsk føde. Men i Norge kommer ca. 
80 % av strontiumtilskuddet gjen
nom melken. Dette betyr at unger av 
pattedyr - inkludert mennesket 
- vil få i seg mye av den radioaktive 
isotopen i forhold til voksne indivi
der. Strontium har kjemiske egen-

Foto: Ivar Harjar / N N 

skaper som likner kalsium, og vil 
derfor søke til knoklene og inngå 
som en del av benvevet. 

Unge individer av virveldyr vil 
være mest utsatt for bestråling fra 
radioaktivt strontium. Hos unge in
divider bygges skjelettet hele tiden 
opp ved aktiv benvevsdannelse. Til 
dette trengs mye kalsium. Dermed 
tilføres også strontium om det finnes 
tilgjengelig. 

Det kan antas at radioaktivt stron
tium gir svulst i bencellene og gjen
nom bestråling av benmargen kan 
påvirke bloddannelsen og forårsake 
leukemi. 

Jod-131 
dannes ved atomeksplosjoner og 
under drift av atomreaktorer. Radio
nukliden slipper forholdsvis lett ut 
av kjernebrensel ved høye tempera
turer. Stoffet vil derfor være av sær
lig betydning ved plutselige utslipp 
fra reaktorer. 

Ved høye konsentrasjoner av 
jod-l31 i luften kan innånding av 
stoffet være meget risikofylt. Dette 
er aktuelt i nærheten av reaktorer 
umiddelbart etter en ulykke. Av det 
jod-l31 som finnes i innåndingsluf-

Av Torbjørn Paule 

__ ____________~__________~__~~=_==~~__________________________ u~ ~:
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ta, tas 70-90 % opp gjennom lunge
ne. 

Jod finnes naturlig i jord og sjø
vann. Nedfallet av radioaktivt jod 
fester seg både direkte til vegetasjo
nen og tas opp i plantene gjennom 
røttene. På denne måten kommer 
stoffet over i planteetende dyr og 
videre til kjøttetende dyr. 

Kyr får i seg isotopen via gras og 
annet fOr. Fersk melk er således det 
næringsmiddel som tilfører mennes
ket mest radioaktivt jod. I tillegg til 
melk, er egg og grønnsaker de vik
tigste kildene for jod-13 l. 

Av den jod-aktivitet som tilføres 
mennesker, konsentreres ca. 35 % i 
skjoldbruskkjertelen. Unge indivi
der trenger å få tilført en vesentlig 
mindre mengde radioaktivt jod enn 
voksne for å få samme stråledose til 
skjoldbruskkjertelen. Dette, som 
blant annet skyldes at kjertelen er 
større hos voksne individer, gjør 
unge individer særlig utsatt for ra
dionukliden. Jod-129 er et annet 
spaltningsprodukt i atombomber og 
atomreaktorer. Stoffet produseres i 
forholdsvis små mengder. 

Radium-226 
er den mest kjente av radium-isoto
pene. Stoffet produseres fortløpende 
ved nedbryting av uran, og bringes 
opp i dagen ved uran bryting. Stoffet 
kan dermed slippe ut til vann i større 
mengder enn normalt. Det kan også 
komme ut i luft i form av støvpartik
ler. 

Radium lagres i skjelettet, og har 
særlig betydning for virveldyr. Stof
fet konkurrerer med kalsium om 

plassen i benvevet. Øker radium kal
sium-forholdet i maten, øker også 
radium-innholdet i knoklene. 

Alfastrålingen forårsaker store 
lokale stråledoser. 

Radon-222 
er en edelgass og et datterprodukt av 
radium-226. Radon skilles naturlig 
ut fra grunnen. I urangruver eller 
andre gruver der forekomsten av 
uran er forholdsvis høy kan radon
konsentrasjonen i lufta øke kraftig. 
Vedvarende opphold i slik luft kan 
gi store stråledoser til lunger og 
bronkier. Det er særlig de kortlivede 
faste datterproduktene som dannes 
ved nedbryting av radonet, som ut
gjør den største strålerisikoen. Akti
vitetskonsentrasjonen blir særlig høy 
ved dårlig ventilasjon: 

I overflatevann er radoninnholdet 
lavt. Derimot kan konsentrasjonen i 
brønner, særlig dypvannsborede, og 
kilder bli høy. Drikkes radonholdig 
vann, er magesekken det kritiske 
organet. 

Uran 
finnes naturlig i grunnen og spres 
først og fremst som støvpartikler og 
ved utslipp til vann ved gruvedrift og 
bearbeiding. Naturlig urans kjemis
ke giftighet vil på grunn av at stoffet 
konsentreres i nyrene dominere over 
stoffets radiologiske giftighet. Når 
uran-238 bombarderes med nøytro
ner, øker andelen uran-235. 

Plutonium 
produseres ved at uran-238 bom
barderes med nøytroner, og brukes i 

atombomber og atomkraftverk. Plu
tonium er biologisk inaktivt og over
føres etter det man vet lite gjennom 
næringsleddene på land. Den største 
faren ligger i innånding av stoffet. 

Plutonium blir sterkt bundet til 
jodmineraler, men bevegeligheten 
øker med mye organisk materiale til 
stede. I vann vil nukliden i stor grad 
bindes til sedimenter. 

Et visst opptak av stoffet vil fore
komme i alger og høyere planter. Jo 
høyre opp i næringskjedene man 
kommer, jo lavere blir konsentrasjo
nen av plutonium. 

Plutonium er et av de farligste 
stoffene vi kjenner med høy radio
logisk giftighet. 

Americium produseres i atom
reaktorer når plutonium bombarde
res med nøytroner. Americium opp
fører seg omtrent som plutonium og 
har tilnærmet samme radiologiske 
giftighet. 

Nei til atomkraft 
Ulykken i Ukraina har klart vist hvor 
hjelpeløse vi mennesker kan være 
når vi driver på kanten av det tekno
logisk mulige. Vi har også fått doku
mentert hvilke enorme konsekvenser 
slike ulykker kan få. Har radioaktive 
stoffer først kommet ut i miljøet, er 
det intet vi kan gjøre for å begrense 
virkningene. Atomkraftverk må aldri 
bli noen realitet i Norge. Energi
forskningen i verden må intensiveres 
med sikte på en fortgang bort fra 
atomenergi og over til andre energi
kilder. All stråling fra radioaktive 
stoffer er skadelig. Det finnes ingen 
nedre grense. 

Tabellen viser en del radionukliders særegenheter 


STOFF STRÅLING FYSISK HALV.TID BIOLOGISK HALV.TID UTSATT ORGAN 
MENNESKER 

Tritrium-3 Beta 12,3 år 12 døgn Hele kroppen 
Karbon-14 Beta 5730 år 40 døgn (fett). JO døgn (hele kroppen) Fett 
Krypton-85 Beta,gamma 10,8 år O Hud,lunger 
Ruthenium-106 Beta,gamma I år Benmarg 
Cesium-137 Beta 30år 100 døgn (voksne). 20 døgn (små barn) Hele kroppen 
Strontium-90 Beta 28 år 50 år (knoklene). 35 år (hele kroppen) Benvev 
Tellur-l32 Beta,gamma 100 døgn Lever, tarmer 
Jod-131 Beta,gamma 8,05 døgn 138 døgn Skjoldbr.kjertel 
Jod-129 Beta,gamma 17 mill. år 
Barium-140 Beta,gamma 13 døgn Benvev 
Radium-226 Alfa,gamma 1620 år 10-12 år (knoklene). 900 døgn (hele kroppen) Benvev 
Radon-222 Alfa 3,82 døgn O Lunger 
Uran-235 Alfa 7JOmill. år 150 dager (hele kroppen). 15 dager (nyrene) Knokler, nyrer 
Uran-238 Alfa 4 milliarder år 
Plutonium-239 Alfa 24400år I år (lunger). 200 år (knokler) Knokler,lunger 
Americium-241 Alfa,gamma 450 år 200 år Knokler, nyrer . 
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Naturvernforbundet krever 
RISIKOMOMENTENE PÅ BORDET! 

Det norske folk har fått vite 
svært lite om strålingsfaren 
og de konsekvenser den kan 
få for oss og vårt miljø. In
formasjonen etter katastro
fen i Tsjernobyl har vært 
mangelfull og forvirrende. 
Dette hevdet Naturvernfor
bundet i en pressemelding i 
forbindelse med ulykken. 

Naturvernforbundet savner en 
skikkelig organisering av infor
masjonen og krever at myndighet
ene straks etablerer et informa
sjonsapparat som kan gi befolk
ningen en reell innsikt i hvilke 
stråledoser vi har mottatt og de 
mulige konsekvensene av dette. 
Naturvernforbundet mener at de 
ansvarlige myndighetene i alt for 
stor grad har lagt an på å berolige 
befolkningen ved å bagatellisere 
skadevirkningene av nedfallet. 
Eksempelvis er nedfallet angitt i 
prosent av bakgrunnsstrålingen. I 
stedet burde folk fått greie på hva 
slags stråling vi har mottatt, og 
hva vi vet om de mulige helsemes
sige og biologiske virkningene av 
dette, het det i pressemeldingen. 

. ~ .. 
~ .. ·tbl 
, 

, 
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30 års tannlegebesøk 
Naturvernforbundet etterlyste 
også klare uttalelser fra myndig
hetenes side når det gjelder hva 
vi vet og ikke vet om skadevirk
ningene. Generalsekretær Tor
bjørn Paule framhevet at ingen 
kjenner langtidseffektene av strå
ling. Til påstanden om at den strå
ledosen vi har mottatt bare tilsva
rer et besøk hos tannlegen, hevdet 
Paule at siden Cesium har en hal
veringstid på 30 år, vil dette i beste 
fall tilsvare et tannlegebesøk hver 
dag i minst tilsvarende lang tid . 

NNV bidrar til debatt 
De biologiske konsekvensene er 
helt oversett i debatten om skade
virkningene, hevdet forbundet og 
ga også uttrykk for sterk misnøye 
med den mangelfulle overvåk
ningsberedskapen i Norge, og 
med den åpenbare svikten i regi
strering og måling av det radioak
tive nedfallet. Naturvernforbun
det sluttet seg til LO's oppfatning 
om at grunnlagsinformasjon må 
være åpent tilgjengelig for all
mennheten, presse og organisa
sjoner. 

Undertrykking av informasjon 
fører til frykt for at noe av sann
heten er holdt tilbake. Det trengs 
informasjon og debatt om den 
risikoen vi utsettes for, og det vil 
Naturvernforbundet bidra til i 
tiden fremover. 
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Det vi I gå bedre 
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NORGES NATURVERNFORBUND 
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HVA ER GJORT? 

I mer enn 70 år - før de fleste innså at mennes
kelig virksomhet kunne ha negative konsekven
ser for vår natur - har Norges Naturvernfor
bund arbeidet aktivt for vern av naturmiljøet. 
Først dreide det seg om fredning av truede 
planter og dyr, senere kom arbeidet for vern av 
naturområder og vassdrag. De siste tiår har 
arbeidet også vært preget av kampen mot sur 
nedbør og andre forurensninger. Naturvern
forbundet har blant annet bidratt sterkt til at 

vi ikke har atomkraftverk i Norge 
en rekke vassdrag er varig vernet og at det er utar
beidet en samlet plan for videre kraftutbygging 
energiøkonomisering i stor grad er godtatt som alter
nativ til økt energibruk 
vi har fått økt bemanning i Statens Forurensningstil
syn ved å avsløre ulovlig dumping og utslipp av for
urensninger 
vi har fått en god forurensningslovgivning 
vi har oppnådd en strengere praktisering av jordvern
prinsippet 
vi har fått et lovgrunnlag om motorisert ferdsel i 
utmark 
vi har fått flerbruksprinsippet lovfestet i skogloven 
vi har fått en styrking av det offentlige naturvernet 
gjennom opprettelsen av Miljøverndepartementet og 
miljøvernetatene i fylkene 
det har blitt laget et godt lovgrunnlag for vern av 
truede arter 

Naturvernfornbundet har vist at det nytter. 
Uten en aktiv naturvernopionion ville adskillig 
vært verre enn det er. Men vi står overfor nye 
og alvorlige trusler mot vårt felles miljø. Derfor 
trenger 

NATURVERNET I NORGE DIN STØTTE! 

HVA MÅ GJØRES? 

Det offentlige miljøvern er styrket, men det er 
ennå langt igjen før målsettingen om at det skal 
tas natur- og miljøvernhensyn ved alle inngrep 
og utbygginger er nådd. Det frivillige natur
vernarbeidet vil være nødvendig i uoverskuelig 
fremtid og i enda sterkere grad enn i dag. Na
turvernforbundet vil arbeide aktivt for at 

det må vedtas et klart nei til atomkraft i Norge, også 
etter år 2000. Vi krever et Norge fritt for atomanlegg 
og at våre naboland nedlegger sine. 
natur og miljø der du bor skal vernes ved bl.a. at det 
offentlige naturvernet i kommunene styrkes 
lovverkets anvendelse og praktisering blir strengere 
- særlig Forurensningsloven om utslipp av giftige 
og forurensende stoffer til jord, luft og vann 
våre gjenværende verneverdige vassdrag skal skånes 
mot utbygging 
jordbrukspolitikken skal bygge på et økologisk hel
hetssyn 
vi må få en forsvarlig behandling av giftig spesialav
fall - giftige utslipp fra søppelforbrenningsanlegg 
må forhindres. 
sur nedbør fra kilder i inn- og utland stoppes 
truede plante- og dyrearter sikres reelle muligheter til 
å overleve 
Norge tar initiativet til å finne løsninger på globale 
natur- og miljøvernproblemer. 

BLI MEDl NNV! 

Jeg ønsker: 
O 	medlemskap i Naturvernforbundet (NNV) 

(kr. 120,- pr. år inkl. tidsskriftet «Norsk Natun> 
6 ganger i året). 

O familiemedlemskap i NNV (kr. 20,- pr. 
år for hovedmedlemmets ektefelle/samboer 
eller hjemmeværende barn under 25 år. 
Tidsskriftet ikke inkludert). 

O 	pensjonistmedlemskap (kr. 60,- pr. år 
for personer over fylte 67 år eller som på 
annen måte kon dokumentere at de fyller 
kravene lil å være pensjonist. 
Pensjonistmedlemskap inkl. tidsskriftet «Norsk 
Notun». 

O 	abonnement på tidsskriftet «Norsk Natun> 
(kr. 120,- pr. år for 6 nummer). 
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Av Magnar Norderhaug 

Miljøbevegelsen i USA 
er den eldste, bredeste og mest profe
sjonelle i verden. Gang på gang har 
det vist seg at viktige impulser kom
mer derfra. Det frivillige naturvernet 
startet der. Det samme gjaldt den 
politiske miljøbevegelsen ved 
1970-årenes begynnelse. Herfra ble 
søkelyset rettet mot de miljømessige 
konsekvensene av kjernefysisk krig
føring. Det samme gjaldt avdekking 
av viktige globale miljøspørsmål. 

I dag er den amerikanske miljøbe
vegelsen i rask forandring. Den er på 
vei mot tusenårs-skiftet og de enor
me utfordringene som miljøbevegel
sen overalt i verden nå står overfor. 

For vår egen debatt kan det være 
nyttig å se litt på denne utviklingen, 
selv om direkte sammenlikninger 
ofte ikke er riktig. 

Organisasjonsvekst 
Siden begynnelsen av 1970-årene 
har de amerikanske miljøvernorga
nisasjonene vokst fra små grupper til 
milliondollar-foretak. De har et 
omfattende nett av regionale konto
rer, driver forlag og en omfattende 

innsamlingsvirksomhet. 
Et eksempel er Sierra Club, med 

nær 360 000 medlemmer og et bud
sjett på 22 millioner dollar (som ble 
fordoblet i perioden 1980-1984). 

Organisasjonen har nå 250 ansat
te, hvorav 15 arbeider med lobby
virksomhet i Washington. 

Sierra Club utgir årlig omlag 20 
bøker og tjener rundt 1,4 millioner 
dollar i året på postordresalg. 

Nye ledere 

Adrive slike foretak krever profesjo

nell ledelse. I 1984/ 85 forberedte et 

flertall av USA's «tunge» miljøvern

organisasjoner endringer i ledelsen. 

Det gja!dt blant annet Sierra Club, 

National Audubon Society, Friends 

of the Earth, Wilderness Society, 

Greenpeace og Environmental De

fense Fund. 


«Revolusjonen er over», sa Patri
cia Hedge i Wilderness Society 
1984. «Bevegelser fortsetter ikke i 
det uendelige. Vi er nå på vei inn i 
en ny fase av miljøvernarbeidet. 
Spørsmålet er om organisasjonene 
vil bli ledet av godt betalte, profesjo
nelle ledere, eller om vi vil klamre 
oss til «de blødende hjerter». Fort
setter vi med det siste, tror jeg vi er 
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Økonomi- og vervestafetten 
som lå ved Norsk Natur nr 2 
gir naturvernarbeidet god 
vind i seilene. Rundetallene 
er nå over 120 000 kr og 
omtrent 1300 personer er 
utfordret til å bli medlem
mer. Medlemmenes innsats 
er imponerende. 
Naturvernforbundet har aldri før 
hatt en så betydelig respons så 
raskt på kampanjeutspill. Slikt gir 
den gode stemningen av at vi som 
er med i Naturvernforbundet vir
kelig evner å trekke lasset sam
men når det trengs. Og det trengs 

Hvor går natur- og miljøvernet? 

1980-årene er ikke noe oppløftende tid for natur- og miljø
vernet. 

Oppslutningen om de frivillige organisasjonene er laber, 
den politiske interessen er lunken og det internasjonale 
miljøvernarbeidet gjør bare ubetydelige framskritt. 

Det eneste som utvikler seg raskt er miljøproblemene. 
Magnar Norderhaug mener vi trenger en fornyelse av mil
jøbevegelsen. 

I tre artikler vil han ta for seg ulike sider ved den situasjo
nen miljøbevegelsen er"oppe i. 

I den første artikkeren forteller han litt om de forandrin
gene som skjer innenfor USA's miljøbevegelse. Den andre 
artikkelen vil rette søkelyset mot Norges Naturvernfor
bund. I den siste artikkelen vil han komme med noen syns
punkter på hva han mener er viktig i tiden fremover. 

virkelig betydelige ressurser 
- både medlemmer og økonomi 
- for å møte dagens utfordringer 
og prege samfunnsutviklingen. 

Det er nok å nevne Tsjernobyl. 
Naturvernforbundet satser på at 
vi skal unngå å leve med atom:
risikoen. På demokratisk vis vil vi 
samle opiononen slik at alle pla
ner om innføreing av atomkraft i 
Norge skrinlegges, sette en stop
per for planene om å bruke 
norske fjell som søppelplass for 
Europas atomavfall og få våre 
naboland til å legge ned sine 
atomanlegg. Dette arbeidet alene · 
krever sitt. 

Hva om dere som ikke har brukt 
postgiroblanketten som lå ved nr: 
2 av «Norsk Natur» sender den 
inn med et beløp dere kan avse og 
navn på folk dere utfordrer til å . 
bli medlemmer på baksida? Da 
burde vi ha muligheter til å nå 
200 000 kr i økonomisk alburom 
og få en god del flere personer å 
utfordre. Vi setter det som mål! 

Resultatet blir gitt i neste nr. 

(Hvis noen har kastet postgiro
blanketten: Bruk vanlig postgiro
blankett. Send beløpenil : 
Norges Naturvernforbund 
Postboks 6804 - St. Olavs Plass 
0130 Oslo l 
Postgironr: 2J O l 020 
Merk talonen «stafett» 
Skriv navn på de du vil utfordre 
på baksida av blanketten). 

Med blikket mot år 2000 (I) 

Omformingen av USA's 

miljøbevegelse 


i 
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dømt til å tape.» 
Både Sierra Club og National 

Audubon Society benyttet i 1985 
frittstående firmaer til å finne de ret
te lederne. Kravene som ble stilt, var 
omtrent de samme som storkonser
ner som General Motors setter til 
sine ledere. 

Michael Mc Closkey i Sierra Club 
sa det slik: «En gang var det utenke
lig å søke en ny leder fra noe annet 
sted enn bevegelsen. Slik er det ikke 
lenger.)) 

Samordning 
USA har et utall miljøvernorganisa
sjoner. Likevel er samordningen der 
bedre enn i de fleste andre land. 
Organisasjoner som Global Tomor
row Coalition og Monitor har nøk
keloppgaver når det gjelder å sam
ordne og effektivisere de ulike miljø
vernorganisasjonenes virksomhet. 

Siktemålet er samordnet innsats 
og effektiv bruk av ressursene. Og 
denne utviklingen ser nå ut til å gå 
raskt videre : 

Tegning: Bogdan Bocianowski 

I oktober 1985 gikk to av USA's 
ledende naturvernorganisasjoner 
sammen i noe som nærmest må reg
nes som en full sammenslåing. Det 
gjaldt WWF lUSA og Conservation 
Foundation. De har nå et samlet 
driftsbudsjett på 16 millioner dollar. 

Siktemålet er å effektivisere inn
satsen gjennom en strategi for bedre 
bruk av organisasjonsressursene. 
Denne samordningen kan være for
løperen til flere koalisjoner på miljø
vernfeltet, et område som også i USA 
fortsatt preges av mange smågrupper 
på hver sin lille haug. Den nye lede
ren for Sierra Club, D. P. Wheeler, 
ser det slik: 

«Det er klart at miljøbevegelsen 
nå står ved en skillevei. Oppgavene 
er mer kompliserte enn tidligere, og 
vi trenger en større målretting av 
innsatsen.» 

Wheeler har foreslått regelmessige 
forhandlinger mellom lederne av 
miljøvernorganisasjonene for å få til 
en bedre samordning og effektivise
ring av innsatsen ved konsentrasjon 

om de områdene der den enkelte 
organisasjonen har de beste forutset
ningene. 

Hvor går miljøbevegelsen? 
Miljøbevegelsen i USA er omtrent 
like vanskelig å beskrive som selve 
nasjonen. New York Times beskrev 
imidlertid miljøbevegelsens utvik
ling slik i 1985: 

«Mens de store organisasjonene i 
økende grad beveger seg inn mot 
hovedstrømmene i det økonomiske 
og politiske liv, er det et langsomt 
voksende innslag av radikale miljø
vernere. 

Enda mer markert er kanskje den 
stadige dannelsen av små grupper 
som arbeider med å få til opprensk
ning av lokale avfallsplasser for gift, 
og vern av lokale våtmarker eller 
andre naturområder.» 
Det ble dessuten pekt på at lokale 
smågrupper ofte var lite villige til å 
se på de underliggende politiske og 
økonomiske årsakene til problemene 
de var opptatt av. 

Amerikanske miljøvernledere ad
varer ellers om at de lettkjøpte seire
nes tid er forbi. De framtidige opp
gavene blir vanskeligere og mer 
kompliserte. En av lederne for Na
tional Audubon Society sa det slik i 
1985 : 

«Når det gjelder målsettingen, 
kan vi ikke lengre fokusere på en
keltsaker, men må komme fram til 
programmer som forener økonomis
ke og sosiale behov med miljøvern
hensyn.» 

Rask utvikling 
Den amerikanSKe miljøbevegelsen er 
i dag preget aven rask utvikling. I 
sentrum for disse forandringene står 
organisasjonsledelse, programutvik
ling og samordning. 

I stadig større grad rettes søkelyset 
mot de globale miljøproblemene, 
der utviklingen nå på mange om
råder er i ferd med å komme ut av 
kontroll. 

I seg selv skaper dette også proble
mer. Mange mennesker er ikke opp
tatt av at oson-laget skades eller at 
de tropiske regnskogene forsvinner, 
selv om de er villige til å slå et slag 
for sitt lokale naturområde. 

A forene det personlige, lokale 
engasjementet med innsats for de 
globale utfordringene er en hovedut
fordring i dag. Eller som Rene Du
bos sa det i en fjern fortid (ved 
1970-årenes begynnelse): . 

«Tenk globalt, arbeid lokalt)). 

Magnar Norderhaug 
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Vassdragstreff sommeren -86 

I år igjen mobiliserer natur
vernere til samling for om 
mulig å redde vassdrag som 
er truet av kraftutbygging. 
Det vil bli arrangert treff ved 
noen av våre mest vernever
dige vassdrag. Treffene er 
først og fremst tenkt som 
informasjonssamlinger, men 
inneholder også kulturinn
slag, fotturer m.m. Med 
andre ord gis det mulighet 
til å kombinere læring og 
handling med naturopple
velser i noen av de fineste 
fjelltraktene vi har. 

Grøvu 
Først ute med treff er Aksjon 
Varig Vern av Grøvu som arran
gerer Grøvu-helg 25.-2717 på 
Gammelsetra i Grøvudalen. 

I denne vakre og meget frodige 
fjelldalen, som sannsynligvis er 
sikret varig vern gjennom en trygg 
plass i Verneplan 3, vil temaet for 
årets treff bli : Oppretting av nasjo
nalpark/landskapsvernområde i 
Grøvuvassdraget. 

Kontaktperson: Tor Helge 
Gravem, tlf. (073) 96 352. 

Gaular 

Informasjonskomiteen for Gau

lar arrangerer tradisjonen tro et 

støls-stemne på Gaular-fjellet, 

lørdag 26. juli. 


Stemnet som vil finne sted på 
Longestølen, er et familietreff. 

Innholdet er kulturelt og sosi
alt. Lokale trekkspillutøvere spil
ler opp til flakadans. 

Kontaktperson: Ottar Hov, tlf. 
(057) 17 973. 

Breheimen 
Hovedstyret i NVE har nettopp 
kommet med sin innstilling som 
konkluderer med full utbygging i 
Strynedelen av Breheimen. Som
meren -86 kan være den siste sjan
sen til å oppleve Breheimen
Stryn urørt. Det er nødvendig 
med en sterk markering for å ber
ge dette unike området av urørt 
natur. Treffet vil finne sted på 
Hjelle, Oppstryn fra 28. juli til 3. 
august. 

ValLestad/ossen, Gaular 

Selve hoved treffet blir helga 
1.-3. august, men i dagene før vil 
alle få mulighet til å delta på turer 
i området med lokalfolk som tur
ledere. 

Kontaktperson: Bjørg Lade
haug, tlf. (057) 77 203. 

Saltfjellet 
Lørdag 9. august blir det for femte 
år på rad arrangert Saltfjelltreff 
ved nordenden av Nordre Bjøllå
vatn. (Se omtale i NN, nr. l -86). 
Siste nytt er at professor Arne 
Næss, Per Flatberg, Per Add~, 
Terje øyesvold og stortingsrepre
sentantene Ragna Berget Jørgen
sen (AP) og Dag Jostein Fjærvoll 
(Kr.F.) vil holde innlegg. 

For øvrig minner vi om Salt
fjell-vandringen, en ukes fottur 
gjennom noen av de flotteste og 
samtidig mest konfliktfylte om
rådene på Saltfjellet. Turen star
ter søndag 10. august. 

Arrangør: Folkeaksjonen Spar 
Saltfjellet, Boks 250,8001 Bodø. 

Etna/Dokka 
Dokka er vedtatt utbygget, mens 
Etna ble reddet - i hvert fall fo
reløpig. Varig vern av Etna er det 
endelige målet, og arbeidet med 
dette fortsetter. 

I år vil det bli arrangert vass
dragstreff 15.-17. august ved 
Dokkvatnet, like i nærheten av 
Ormtjernkampen Nasjonalpark. 

Det er rike turmuligheter i 
området. Det blir underholdning, 
kulturelle innslag ved lokale kref-

Foto: Kim Hart 

ter og dans. 
Gausdal Natur- og miljøvern 

står som arrangør av treffet. Opp
land Naturvern feirer 20-årsjubi
leum i år, og dette vil bli markert 
under treffet. 

Kontaktperson: Tor Helge 
Grimstad, tlf. (062) 20412. 

Øvre Glomma 
Øvre Glomma er ennå i fareso
nen. Utbyggerne, med Glommen 
og Lågen Brukseierforening i 
spissen, prøver å få i gang en ut
bygging av vassdraget til tross for 
at Øvre Glomma er plassert i kate
gori 3 i Samlet Plan, og til tross for 
et entydig kommunestyrevedtak i 
Røros kommune. . 

Det første vassdragstreffet i 
Øvre Glomma vil bli arrangert 
16.-17. august ved Fjøllburøsta i 
Feragen. 

Programmet er ennå ikke klart, 
men så langt kan vi garantere 
vakker natur, fiskemuligheter og 
rømme og spekemat. 

For nærmere opplysninger, 
ring Tom Johansen, (074) 13 831. 

Deltakerne på treffene må selv 
ordne med mat og telt. Det kreves 
ingen påmelding til noen av tref
fene. 

For nærmere opplysninger, ta 
kontakt med 
Samarbeidskontoret for frittstå
ende vassdragsvernegrupper 
(SAK) 
Grensen 8, O159 Oslo l, tlf. (02) 
11 3248. 
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Me jer r mfo 

og «farlige fluer» 


Av Cato A. Hultmann 

Sommerkvelden er usigelig 
vakker. Langt i vest henger ei 
blodrød solskive fast på him
melhvelven. Den farger land
skap, både skog, tjern, voler 
og kletter med et vell av nyan
ser. Skyggene danser og blir 
lengre for hvert minutt. 

Den første ørreten stiger mot vassyta 
og slurper i seg ei lett svirrende 
døgnflue. Vak-ringene gynger til 
akkompagnement av lun skogbris. 
En uforglemmelig villmarksnatt 
banker på... 

- Så du den, sier'n Erling. 
- Nei, jeg bare hørte suggens 

kvelds hilsen, svarer jeg og lemper 
inn mere kaffe i et forsøk på å få 
minsket «fiskeskjelvem>. Vi har det 
gjevt nå, Femundmarkas hederskar 
Erling Sand og jeg. Mellom furu
kragger og glitrende go'tjern har vi 
funnet vårt fristed så djupt en kan 
komme inn i «Stor-Hans sitt rike» 
- og nasjonalparken. 

Her inne i selve bringa av den 
særmerkte ødemarka liker han seg 
nå aller best, fluebinderen og fisker
karen Erling Sand. Og her er han 
lommekjent fra sin tid som oppsyns
mann. 

Ei grynting får oss til å kvekke til. 
Straks får vi forklaringen. En prektig 
reinsbukk i all sin stas viser seg i 
silhuett mot himmelkuppelen. 

- Har vi det ikke best i hele ver
den nå, kommer det kviskrende fra 
Erling. Sett slik( en fullkommen ska
pelse! Hva hadde vel livet vært uten 
dyr og fugler? Erling og snadda blir 
reint ivrig. Reinsbukken lunter vide
re i sommernatta. Ei natt til fortsatt å 
være våken i ... 

Jeg forstår fort at Erling er en stor 
dyrevenn og en ivrig naturverner. 
- Medlem av Naturvernforbundet 
så lenge jeg minnes, svarer han på 
mitt spørsmål. Til å begynne med 
jaktet jeg litt, men så grep det meg 
skikkelig at de få dyrene vi har igjen 
er da så mye finere levende enn 
døde. Og da hang jeg børsa på knag
gen - for godt. 

- Så du er altså ikke bare opptatt 
av «farlige fluer» og den delen av 
dyreriket? En mjuk latter sprer seg 
mellom furuleggene. 

- Nei, riktignok har disse erobret 
en nokså stor del av mitt hjerte, skal 
villig innrømme det. Men, du veit det 
er utrolig mye plass i et hjerte hvis 
en tenker seg om ... 

Snadda må lades igjen og igjen, 
kaffelars likeså. Erling fortsetter: 

- Livet hadde nå blitt keisamt og 
lite interessant om jeg ikke hadde 
hatt dyrene rundt meg. Heime i 
Heggeriset i Engerdal har jeg ver
dens beste selskap i rådyrfamilien 
som i en årrekke har tumlet rundt i 
skogkanten og på gårdstunet. De har 
gitt meg så mye ... Jeg slår tidlig høy 
til dem. Dette unghøyet på 10-15 
cm liker de svært godt. Jeg roter det 
ned i sneen, lagvis for at dyrene også 
skal få i seg fuktighet. Flere ganger 

om dagen kommer de for å ta til seg 
av det lette tørrhøyet og da har vi en 
«stilltiende avstandspassiar» sam
men. Så fortrolige har rådyrene blitt 
at de har kommet helt inn i vedskju
let. Du vet, de er jo ellers svært sky 
av seg, rådyrene. 

- En gang husker jeg at «gam
mel-lensmannen» kom på besøk. 
Humoristisk som kroppen var utbrøt 
han straks. - Nei, men jasså, Erling, 
har du begynt med sauedrift også nå! 
Ja, svarte jeg, men disse tilhører sko
gen! 

Kaffeslurpene blir mange, vi bru
ker opp villmarksnatta. Og i sol
renningsskimmeret tar · fine fisken 
feil av den ekte flua og det farlige, 
kunstige, lille krypet. Med vante 
fingre løses den selvkomponerte 
reinhårsbusten fra kilosfisken og en 
stille mumling fra fiskerkaren med 
storhatten høres så vidt. 
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Regjeringen sa 

JA TIL LANGSJØEN 


Sisyfos seiret i Sømådalen! 
- Ved Kgl.res. 14. mars 1986 

.. 	 bifalt Kongen i statsråd tilrå
dingen fra Olje- og energide
partementet om å avslå Tolga 
kommunes søknad om tillatel
se til å foreta senking av lang
sjøen. 

Interesserte lesere vil trolig vite at 
dette er andre gangen naturvern
bevegelsen med store anstrengelser 
har slått tilbake samme alvorlige 
angrep på dette verdifulle sidevass
draget til Femundsvassdraget (se 
Norsk Natur nr. 111979 og 1/ 1985). 
- Så sent som i 1978 ble de samme 
planene om 1,5 meter senking av 
Langsjøen forkastet av den daværen
de regjeringen, også da ved Kgl.res. 

Ødeleggelse truet 
Nå som aengang ble det fra natur
vernsiden fremholdt at planene om 
senking var fullstendig uakseptable 
allerede av den grunn at Femunds
vassdraget er varig vernet og derfor 
har krav på konsekvent beskyttelse 
mot naturinngrep som direkte eller 
indirekte har negativ innvirkning på 
naturmiljøet i og omkring vassdra
get. Senkingsplanene representerte 
bastante naturinngrep direkte i det 
vernede vassdraget. En gjennomfø
ring av disse planene ville medført 
ødeleggelse av Langsjøen med elve
ne Hola og Sømåa, beskadigelse av 
hovedvassdraget, og tap av den ve
sentlige verdi som ligger i å beholde 
det varig vernede vassdragssystemet 
intakt. 

Årelang kamp 
Det var overhodet et beklagelig feil
grep at denne saken ble tatt opp i slik 
bredde igjen. Den sto i samme stil

ling som i 1978, og et minstemål av 
forutberegnelighet burde man hatt 
rett til å vente. Det var ille nok å 
måtte gi seg inn i en mangeårig kamp 
om Langsjøen umiddelbart etter at 
vassdraget som helhet omsider var 
blitt varig vernet i 1973. Desto mer 
fortvilende var det å måtte gå på 
enda en årelang periode med innsats 
av tid, krefter og engasjement for å 
avvise samme angrep påny. - Det 
frivillige naturvern har sannelig nok 
annet å bruke kreftene på, både i 
Femund-området og ellers. 

Det ligger den lærdom i dette, som 
tydeligvis ikke kan repeteres for ofte, 
at naturvern er en kontinuerlig pro
sess og et spørsmål om stadig årvåk
enhet og utholdenhet. 

Målet nådd 
Når først galt skulle være, må man 
likevel si seg tilfreds med utfallet: 
Ikke bare er Langsjøen berget og 
Femundsvassdraget dermed intakt, 
forhåpentligvis nå for godt, men 
man har også sikret seg viktige prin
sipielle poeng. Langsjø-saken er ikke 
den eneste trussel mot Femunds
vassdraget, og avgjørelsen vil kunne 
bli retningsgivende for tilsvarende 
konflikter også i andre vassdrag. 

I begrunnelsen for avslaget uttaler 
Departementet at en har lagt betyde
lig vekt på tiltakets forhold til vedta
ket om varig vern av Femundsvass
draget. Dette vernet gjelder formelt 
sett bare mot kraftutbygging, men 
det fremholdes at Stortinget har 
henstilt om at en søker å unngå tiltak 
i verneplan vassdragene som reduse
rer deres verneverdi, noe som i den
ne saken har særlig betydning i og 
med at det kreves tillatelse fra det 
offentlige til senking. 

Formell beskyttelse 
Femundutvalget har helt siden vass
draget ble varig vernet påpekt betyd
ningen av at de varig vernede vass
dragene undergis en formell ·beskyt
telse mot ethvert inngrep eller tiltak 
som setter verneverdiene i fare. Det 
er ingen fornuftig grunn til at ikke 
de varig vernede vassdragene, som 
omfatter kanskje det mest verdifulle 
vi har i norsk natur, ikke skulle klas
sifiseres på linje med f.eks . nasjonal
parkene. 

Arbeidet med dette pågår i Miljø
verndepartementet, og Langsjøsa
ken er en nyttig påminnelse om be
tydningen av dette arbeidet, og for
håpentligvis også et bidrag til å brin
ge det videre. 

Tekst og foto: Ragnar Vik 
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JEG FANT JEG FANT . .--


Gjøk som galer 

Gjøken 


Gjøken er ikke avhengig 
av sen eller tidlig vår. 
Den er blant de siste 
trekkfuglene som kom
mer, med gjøken kommer 
sommeren. Rundt 15. 
mai kan du være ganske 
sikker på at den er på 
plass i Syd-Norge og ca. 
10 dager senere er den 
fremme i Troms og Fin
mark. Det er ikke tilfel
dig hvor i landet de slår 
seg ned, det skjer på det 
stedet den ble klekket ut 
og vokste opp. 
, Gjøken trenger et stort 

område som den regner 
for sitt. Dette kalles revir, 
og her setter han-gjøken i 
med å gale for å fortelle 
alle andre han-gjøker at 
de får holde seg unna. 

Av Herman Løvenskiold 

Det varer ikke lenge før 
han får seg en make og 
da begynner en travel tid 
for hun-gjøken. Hun skal 
legge egg, derfor under
søker hun hele området 
for å finne de redene som 
passer best. Ser hun en 
fugl som hopper rundt på 
bakken med gress eller 
ulldotter i nebbet, følger 
hun nøye med, men på 
god avstand. Når fuglen 
flyr mot redet for å bygge, 
følger ikke gjøken etter 
med en gang, men holder 
seg skjult. Gjøken må ikke 
bli oppdaget ved redet. 

Det er uforklarlig, men 
på en eller annen måte 
må småfuglene være klar 
over hva som skjer hvis 
gjøken kommer for nær. 

Ser de gjøken ved redet 
er det mange småfugler 
som skyr det selvom eg
gene allerede er lagt. Fin
ner de et gjøkegg i redet, 
hender det at de nøyer 
seg med å kaste det ut. 
Det er som om gjøken vet 
dette, derfor holder den 
seg på lang avstand og 
spionerer seg frem til 
hvor redet ligger. 

Det er ikke alltid like 
lett for småfuglene å 
oppdage at de har fått et 
gjøkegg i redet. For det 
første er gjøkegget ikke 
større enn et vanlig små
fuglegg. Dette er rart, for 
gjøken er en ganske stor 
fugl. Det rareste er allike
vel at gjøkegget kan 
være: lyseblått, blågrønt, 

Foto: Dag Kjelsaas / NN 

brunt eller hvitt, med el
ler uten spetter. Nå er det 
ikke slik at hun-gjøken 
selv kan bestemme hvil
ken farge det skal være 
på eggene. En gjøk kan 
bare legge en bestemt 
eggtype, men denne be
stemte farvevarianten lig- ' 
ner på eggene til den fug
learten som er v.anligst i 
det området gjøken har 
slått seg ned i. Så det er 
ikke så rart at gjøkene 
holder seg i det området 
de er vokst opp i. 

Gjøken har ikke en dag 
å miste, - fra tidlig mor
gen til sent på kveld flak
ser den rundt på søk etter 
fuglereder, og da helst 
etter den fuglearten som 
har samme farge på egge
ne som den selv. Blir den 
sett av småfuglene, setter 
de i med , å skjenne og 
varsle andre småfugler 
om den truende fare. Da 
er det godt for gjøken-at 
reviret er stort, for nå må 
den flytte over til en an
nen del for å få arbeidsro. 

Det er ikke alltid at 
gjøken klarer å finne 
frem til det riktige redet. 
Det skal noe til at alle de 
20-25 eggene blir lagt 
på riktig sted. Det er først 
når egget er feilplassert 
at det er lett å avgjøre at 
det er et gjøkegg i redet. 
Det er ikke alle fuglearter 
som er så vare at de kas
ter ut gjøkegget, så JH?>en 
gjøkunger komme'r ' til' 
verden i slike reder hvor " 
egget er noe feilplassert 
også. 

Det er i tiden under 
byggingen av redet små
fuglene er mest uts",tt for 
å bli oppdaget av gjøken. 
Når eggleggingen er i 
gang er fuglen ved redet 
bare når hun legger egg. 
Har gjøken funnet et pas
sende rede, følger den 
med til de første eggene 
er lagt. Småfuglene leg
ger egg tidlig om morge
nen, gjøken derimot leg
ger egg om ettermidda
gen og da er det som regel 
ingen som passer på re
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det~ Som regel kommer 
- i~Kegjøken skikkelig ned 

. i redeskålen når den skal 
legge ''pgg~ den er ganske 

-' - enkellfor stor. Gjøkegget 
.,: faller derfor ned i redet 

-og d<\:..kan ' let~ et egg bli 
koust, "men ' det er ikke 

.gjø~~get som brist~r, det 
er godt beskyttet med et 

-- ekstra tykt skall. Ofte leg
ger gjøken egget på bak
ken _og løftei::' det opp i 
redet med nebbet. 

Hår gjøken klart å leg
geegget usett i redet, og 
er fargen på gjøkegget så 
nær opptil vertsfuglens 
egen eggfarge at egget 
ikke blir kastet ut, er alt 

~ lagt til rette for at en ny 
gjøk skal se dagens lys. 
Etter ca. Il dager klekkes 
gjøkegget, det er faktisk 
litt kortere tid enn små
fugl eggene trenger. Den
ne lille tidsforskjellen er 
ganske viktig for det be
tyr at gjøkegget blir ruget 
ut selvom gjøken skulle 
være litt sent ute med å få 
lagt egg i redet. 

Allerede første dag et
ter klekkingen begynner 
gjøkungen å romstere 
rundt i redeskålen. Den 
presser kroppen ned mot 
redebunnen og løfter seg 
opp mot redekanten. På 
den måten klarer den å 
kaste ut alt som er i redet, 
og i løpet aven dag eller 
to er redet rensket tomt 
for egg og unger. Foster
foreldrene sitter skrekk
slagne og følger med på 
den groteske oppførse
len, men ser ikke ut til å 
kunne gjøre noe. De må 

bare godta det som skjer. 
Nå får pleieforeldrene en 
travel tid. I tre uker flyr 
de i skytteltrafikk og 
forer ungen. Det tar ikke 
lang tid før gjøkungen er 
like stor som pleieforeld
rene. Etter tre uker kaster 
den seg ut over redekan
ten, slår med vingene og 
flyr noen få meter før den 
deiser i bakken. Pleiefor
eldrene følger etter og 
fortsetter med å fOre den. 
Snart er fjærene mer ut
viklet og nå flyr gjøkun
gen bort og klarer seg på 
egenhånd. Rundt slått
onnstider slutter gjøken å 
gale og allerede i slutten 
av juli begynner de gamle 
gjøkene å trekke sydover 
til Afrika. 

Nå er det bare gjøkun
gene som er igjen, ennå 
er ikke fjærene helt ut
vokst. Først uti septem
ber er fjærdrakten ferdig
vokst og da trekker ung
gjøkene sørover. Ungene 
følger samme ruten som 
foreldrene tok, - gjen
nom Europa, over Gi
braltar til Nord-Afrika, 
her krysser de høye fjell
kjeder og setter kursen 
rett mot Sahara. De må 
nok stoppe opp i en og 
annen oase for å slukke 
tørsten, men de stevner 
stadig sørover. De stop
per ikke før de er langt 
inne i det tropiske Afri
ka, og her møter de for 
første gang de gamle gjø
kene og blant disse er 
også deres virkelige for
eldre. 

Litt om biller 

Det er vel ikke så ofte du legger merke til billene som 
lever på bakken og i trær og busker, men det finnes 
omtrent 3300 forskjellige arter av dem her i Norge. 

Noen er ganske små, bare 3-4 mm, mens den største 
er Neshornbillen som kan bli opptil 40 mm. De fleste 
biller kan fly, men de bruker bare det bakerste par vinger 
til å fly med og ser ofte litt baktunge ut i lufta. Noen av 
billene er rovdyr og lever av andre insekter, noen er åtsel
dyr og lever av døde dyr, mens andre lever av plantedeler 
og deler av trær. En del rovdyrbiller hjelper til med å 
holde plantene rene for skadedyr, for eksempel marihø
na som spiser bladlus . 

Mange av billene er flotte å se på med sine vakre far
ger. Noen blåsorte som skinner mot lilla, andre grønn
skimrende, gullfarget eller røde med sorte prikker som 
den mest kjente, marihøna, som jo også skal bringe lyk
ke, sies det. Billene har også morsomme navn som Fles
keklanner, Moskllsbukk, Blåhjort, Gransnutebille, Gull
basse, Blåbukk, Vannkalv og Tordivel, og det fine er at 
ingen av dem er farlige for mennesker. 

Gul/basse Neshornbille 

Blåbukk Marihøne 

Tekst og tegning Sissel Gjersum 
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NORGE 

HAR RATIFISERT 


BERN-KONVENSJONEN 


Om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder 

Vår ville flora og fauna utsettes for negative påvirkninger som 
følge av forurensninger og ulike naturinngrep. Skal vi lykkes i 
arbeidet med å gi naturlig forkommende plante- og dyrearter i 
Europa levemuligheter for ettertiden, er det ofte påkrevet med 
spesielle vernetiltak. Videre er internasjonalt samarbeid nød
vendig, bl.a. fordi trekkende arter er avhengige av naturlige 
oppholdssteder i flere land for å kunne overleve. 

Bakgrunn
Ut fra slike vurderinger ble det på 
møtet i Europarådets Ministerkomi
te i juni 1976 vedtatt oppnevnt en ad 
hoc komite som skulle stå for utar
beidelsen aven konvensjon vedrø
rende vern av ville europeiske plan
ter og dyr og deres leveområder. 
Konvensjonen ble åpnet for under
tegning under den tredje Europeiske 
Miljøvernministerkonferanse i Bern 
i 1979. Den ble samtidig undertegnet 
av Norge. 

Især Miljøverndepartementet, 
men også Utenriksdepartementet, 
har senere arbeidet med spørsmålet 
om norsk ratifikasjon (dvs. tilslut
ning som fullverdig part). Et hoved
syn har vært at Bern-konvensjonen 
skulle ratifiseres med færrest mulig 
reservasjoner. Følgelig er konvensjo
nens bestemmelser søkt innarbeidet 
og tilpasset norsk regelverk. Bl.a. 
fikk Bern-konvensjonen vesentlig 
innflytelse ved utarbeidelse av den 
nye viltloven (av 1982). 

Den 25. oktober 1985 ble en til
råding om samtykke til norsk ratifi
kasjon av konvensjonen lagt fram av 
U tenriksdepartementet. Tilrådingen 
ble godkjent av Regjeringen samme 
dag. Ved behandling den 13. februar 
1986 gjorde så Stortinget vedtak om 
samtykke til ratifikasjon, med visse 
forbehold og under angivelse av 
erklæring i samsvar med konvensjo
nens vedlagte tekster (jfr. st.prp. nr. 
12, 1985-86). Konvensjonen ble 
godkjent i statsråd 18. april 1986. 

Formål 
Bern-konvensjonen har til formål å 
verne ville planter og dyr og deres 
naturlige leveområder. Den legger 
særlig vekt på vern av truede og trek
kende arter (artikkel l). Videre søker 
konvensjonen å fremme samarbeid 
mellom flere stater, der dette er vik
tig for effektivt å verne om arter. 
Konvensjonen inneholder bestem
melser som pålegger partene både 
vern av selve artene og av deres leve
områder (artikkel 2-10). Videre for
utsetter den at omsetning avartene 
skal holdes under kontroll, og at 
fangstredskaper som utsetter dyr for 
unødige lidelser eller som ikke virker 
selektive, skal forbys (artikkel 8). 

Bern-konvensjonen utgjør et vik
tig tillegg til eksisterende internasjo
nale konvensjoner, med siktemål å 
gi planter og dyr bedre eksistens
muligheter. Tidligere har Norge til
trådt en konvensjon om våtmarks
vern (Ramsar-konvensjonen), en 
konvensjon om vern av trekkende 
dyrearter Bonn-konvensjonen), og 
en konvensjon om regulering av in
ternasjonal handel med truede dyre
og plantearter (Washington-konven
sjonen, også kalt elTES). 

Innhold og norske 
tilpasninger
Konvensjonens vedlegg I som om
fatter plantearter som skal være to
talfredet, inneholder tre arter som 
finnes i vill tilstand i Norge, nemlig 

Illustrasjon: Staffan Ul/strøm 

sibirstjerne, purpurkarse og masi
mjelt. Sibirstjerne har vært fredet i 
N orge siden 1922. Purpurkarse og 
masimjelt ble fredet ved kgl.res. 25. 
februar 1983. På vedlegg I er også 
oppført vill rabarbra. Det pågår for 
tiden systematiske studier for å klar
gjøre om vi i Norge har ville fore
komster av denne arten, som i så fall 
vil bli vurdert fredet senere. 

Vedlegg Il som omfatter dyrearter 
som skal være totalfredet, inkluderer 
en rekke arter som forekommer i 
Norge, herunder store rovdyr (unn
tatt gaupe), fjellrev, oter, lommer, en 
del andefugler, alle dagrovfugler, 
trane, alle ugler, en del vadefugler, 
de fleste spurvefugler, firfisle, slett
snok, stor vannsalamander og spiss
nutefrosk. For samtlige berørte land
pattedyr og fugler er totalfredning 
iverksatt i medhold av viltloven. 
Småhvalarten nise, som også står på 
dette vedlegg, er fredet i medhold av 
hvalfangstloven av 1939 og lov om 
saltvannsfiske m.m. av 1983. 

Selv om mange arter ifølge kon
vensjonen skal være totalfredet, kan 
det i spesielle tilfeller gjøres unntak 
for dette i samsvar med artikkel 9. 
Det forutsettes at unntaket ikke ska
der bestandens overlevelsesevne. 
Unntaksbestemmelsene går bl.a. på 
å avverge alvorlige skader på husdyr, 
skog, fiske, vann eller annen eien
dom, hvilket særlig er aktuelt for 
jerv, ulv, bjørn og ørn (kongeørn, 
havørn) i Norge. 

Vedlegg III omfatter de fleste av 

Av Atle Haga og Geir Hardeng 
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Jerv. Foto: Nonnan Heitkøller 

for jakt på elg, hjort og rådyr. Disse 
unntak fra de regler om våpen som 
konvensjonen fastsetter, er de eneste 
reservasjoner Norge har gjort i for
hold til konvensjonens bestemmel
ser. 

Oppfølging 
Det bør påhgge Norge et spesielt 
ansvar for at konvensjonen blir prak
tisert og fulgt opp i overensstemmel
se med intensjonene, da Norge var 
initiativtaker til konvensjonen i 
1976. Videre har Norge spilt en aktiv 
rolle i arbeidet med utfonning av 
konvensjonsteksten, for at den skulle 
bli et best mulig instrument til å iva
reta artsrikdommen i vårt og andre 
lands flora og fauna. En slik opp
følging krever aktiv innsats både ved 
hyppig kontakt og samarbeid med 
andre medlemsland, og ved å legge 
vekt på at den nasjonale naturfor
valtning skjer i samsvar med konven
sjonens bestemmelser og intensjo
ner. 

Europas pattedyr og fugler som ikke 
er ført opp i vedlegg Il. Unntatt er 
smågnagere og noen mindre patte
dyr, samt Il fuglearter som ikke 
omfattes av konvensjonen. 

Forskrifter etter viltloven vedrø
rende preparanters og allmennhe
tens adgang til håndtering, utstop
ping og omsetting av dødt vilt, tar 
sikte på å tilfredsstille konvensjo
nens krav om kontroll med besittelse 
og handel med artene eller produk
ter av disse (artikkel 6 og 7). 

Norske våpenbestemmelser er 
harmonisert med de retningslinjer· 
som er gitt i konvensjonen gjennom 
forskrifter fastsatt av Direktoratet 
for naturforvaltning 16. mars 1983. 
Konvensjonen setter forbud mot 
bruk av halvautomatiske rifler med 
mer enn to skudd i magasinet og ett 
i løpet. I Norge er det gjort unntak 
fra dette i forbindelse med utøvelse 
av lovlig hval- og selfangst. Videre 
tillates fortsatt bruk av halvautoma
tiske rifler med 3 skudd i magasinet 

1l{0F#Jf$~ 


Det har lenge 

vært stille. .. en nærmest pinlig 
taushet . . . når det gjelder nyheter 
om vår venn slagbjørnens liv og 
levned. 

Når leste man sist i avisene om 
folk som ble sendt inn i aftensan
gen takket være en velrettet ørevar
merfra broder bjørn ? 

Det er liksom ikke det samme å 
bli overkjørt av traktorer og folke
vogner . .. eller hva det nå er som 
kjører over folk. Virker liksom så 
kommunegrått. 

Nei, det var mer fasong på det 
før. Den gang bærplukkere fra 
mange samfunnslag trampet om
kring i villmarka på jakt etter blå
bær. 

Og der lå slagbjørnen i solste
ken. Lå og hvilte på slaglabben og 
drømte yndefulle drømmer. 

Klart han ble forbanna! Ingen 
ser vel uvirksom på at den dagelige 
føden forsvinner i bulkete melke
spann? Like selvsagt bør det være 
at disse bærplukkerene fikk sine 
pass påskrevet . .. ved hjelp av up
percuts med skru. 

Mine sympatier er fullt og helt 
på slagbjørnens side. 

På den annen side, det har et 
visst heroisk sus over seg å forlate 
dette jordsliv ved hjelp aven slag
bjørn. 

Det livner liksom opp i alminne
lighetene! 
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Blir ulven bare åfinne i dyrehager? 

De få ulvene som vi finner i grense
traktene mellom Hedmark og Varm
land er en verdifull og fantastisk del 
av norsk og svensk natur. 

Disse dyrene er de siste restene av 
en stamme som kom sammen med 
menneskene i sporet av villreinflok
kene da storisen slapp taket. Leve
måten for dyr og mennesker var 
kanskje ikke så forskjellig den første 
tiden. De hadde kjerit hverandre 
gjennom titusener av år - i strid og 
sameksistens. De hadde kjempet om 
livsrom og byttedyr, men hadde også 
måttet nøye seg med hverandres byt
terester for å berge livet i trange ti
der. Og siden har dette grå dyret 
streifet omkring i skoger og fjell i 
landet vårt - i vekslende bestander 
- men alltid tilstede langs grimete 
skogkjøler og islagte vassdrag. 

Med sin størrelse, styrke, intelli
gens og overlegne jaktteknikk kom 
det etter hvert i konflikt med men
neskets forskjellige virksomheter, 
særlig husdyrholdet. Og under man
ge navn fikk det sin plass i hverdag 
og helg, i folketro og eventyr, - og 
også på enkelte menneskers helt pri
vate mørkeloft. Det ble opphav til 
grøssende uhygge, men også til spen
ning og opplevelse. Det ble en del av 
landet. 
. Men menneskets intoleranse og 
artsegoisme overfor andre skapnin
ger skulle føre denne dyrearten til 
utryddelsens rand mange steder, 
blant annet i vårt land. Ar om annet 

Foto : Ragnar Frislid / NN 

kunne man også opp til vår tid finne 
noen få streifdyr i øde trakter, men 
man hadde lite håp om at ulven skul
le greie å overleve i norsk fauna. 

Så viser det seg at et ulvepar i gren
setraktene har klart å føre slekten et 
lite steg videre. Litt av landets fortid, 
- litt av fortidens fauna, - litt av 
eventyret skal kanskje få følge oss 
videre inn i en tid da stadig mer av 
natur og dyreliv går til grunne. Dette 
skal vi være stolte av! Dette skal vi 
glede oss over! 

Slik har vi fått en ny og nesten 
ufortjent sjanse til å ta vare på en 
dyreart som alle trodde var i ferd 
med å forsvinne. Denne sjansen må 
vi ikke forspille. Nå skal natur- og 
naturvernbevisste mennesker forlan
ge at norske og svenske viltmyndig
heter setter inn alle midler som tren
ges for å gi disse dyrene beskyttelse 
og leveområde. Ingen særinteresser 
må få ødelegge dette! 

Dette er en stor og forpliktende 
oppgave, - for naturvenner, - for 
naturvernorganisasjoner, - og ikke 
minst for våre viltmyndigheter med 
Miljøverndepartementet og Direkto
ratet for naturforvaltning som an
svarlige organer. Vi skal ikke godta 
at denne oppgaven ikke blir løst på 
en tilfredsstillende måte. 

Tegning: Erlend Skaare 

Ja 

til renseanlegg 

Reaksjonene var sterke 
blant Stavanger-folk på pla
nene om å sende kloakk fra 
fire kommuner urenset ut i 
Byfjorden rett utenfor hav- .
neområdet i Stavanger. (Se 
Norsk Natur nr. 1 -86). 

Klager på utslippssøknaden, avis
debatt og underskriftkampanjer 
gjorde nok sitt til at fylkesmannen 
skjerpet kravene noe. Men noe 
fullverdig renseanlegg mente fyl
kesmannen at det ikke var nød
vendig å bygge foreløpig. 

Miljøverndepartementet var 
neste klageinstans, og i april kom 
den gledelige melding om at de
partementet forlangte fullverdig 
rensing av utslippet i Byfjorden 
innen utgangen av 1990. 

Før Miljøverndepartementet 
avgjorde ankene, var det også 
kommet et annet utslippsalterna
tiv. Kanskje man kunne slippe 
unna et fullverdig renseanlegg 
dersom utslippet ble ført ut mot 
havet nord-vest for Stavanger 
(Håsteinfjorden)? Heldigvis skar 
Miljøverndepartementet igjen
nom også her med beskjed om at 
fullverdig renseanlegg også må 
påregnes her. Vi kan ikke annet 
enn å takke vår avgåtte miljøvern
minister Surlien for disse vedtake
ne. 

Karl H . Bryne 
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MENiNG 

Her møter du noen som sier sin mening. 


Leserne vil gjerne høre din også. V ær sint 

eller glad - skriv vennlig 


eller aggressivt eller til og med saklig. 

M en skriv kort - da er det mange 


Kjære 

Norsk Natur-venner! 


Jeg fikk Norsk Natur nr. l -86 i 
dag. Håper at dere har kommet til 
«lysere tider» slik det sto på side 
2. 

Et utenlandsk medlem kan 
også bli begeistret når hun leser 
om nye og bedre kontorlokaler og 
utviklingsmuligheter for Natur
vernforbundet og Norsk Natur 
- jeg er sikker på at også andre 
«part-time-nordmenn» (= natur
elskere som gjerne tilbringer feri
er i Norge) gleder seg. 

Vi bruker bøker dere har til 
salgs, i vår naturvern- og naturstu
die-klubb her. For eksempel 
«Den første naturboka», «Vår i 
skogen» og «Perler i norsk na
tur». (Vi bor i de «store skogene» 
i Sentral-Nederland). De norske 
løsningene på problemer er ofte 
så nye at vi liker å oversette deler 
av «Norsk Natur» og av bøker 
- vi lærer mye! Spesielt likte vi 
«Vår i skogen» veldig godt, den 
var studie-stoffet vårt i 1985. 
Snart vil vi lese «Skogen som 
dør» og i tillegg benytte studie
planen deres. Som dere, har også 
vi problemer med sur nedbør. 

Jeg er glad at Norsk Natur lever 
og at vi ser fruktene av arbeidet 
deres når vi opplever naturen i 
Norge! Jeg vil være medlem i 
framtiden, og jeg håper at «the 
real Norwegians» også vil være 
det - så kan arbeidet deres fort
sette! 

Ans Kanneworff-van Leuven 

som leser deg! 

Angrepslysten tiur 

Første søndag i april la vi - min 
samboer, vår 5 år gamle datter og 
jeg - turen til Bymarka i Trond
heim. Plutselig får vi se en tiur 
krysse veien et stykke foran oss og 
fortsette oppover i terrenget. Stil
le lister vi oss etter. Et stykke oppe 
i bakken ser vi tiuren komme 
langsomt mot oss. Det er ikke 
hver dag man ser en tiur, så vi blir 
stående helt stille og bare betrak
ter og beundrer den. 

Den går liksom i buer nedover 
i terrenget, halevifta er slått opp, 
og den sleper vingene samtidig 
som den kaster hodet litt bakover. 
Så hører vi noen forsiktige knepp. 
Til slutt hopper den ned på veien 
og går mot oss. Vi finner det tryg
gest å gå videre, da vi synes dette 
er litt uvanlig. 

Vi går et par hundre meter vide
re og synes vi er heldige som har 
fått se tiur. Tilfeldigvis snur jeg 
meg og får se storfuglen komme 
gående bak oss. Så med ett letter 

den og flyr rett mot oss og lander 
bare et par meter unna. Skremt 
trekker jeg meg tilbake. Fuglen vil 
til å hakke. Vi frykter at den kan 
gå etter øynene på dattera vår, så 
for å forsvare oss, gir min sam
boer fuglen et lett slag. Vi vil til å 
springe, men i befippelsen faller 
vi alle sammen i snøen. Et øye
blikk venter jeg å kjenne fugle
nebb og klør i ryggen . Det viser 
seg imidlertid at fuglen velger å 
slå retrett. Den flyr bort på ei myr 
i nærheten hvor den fortsetter å 
spille - heldigvis er den ikke 
skadd. Vi bestemmer oss for å snu 
og helJer spise nistematen på et 
tryggere sted. 

Vel hjemme slår vi opp i dyre
leksikonet og leser at det kan fore
komme enkelte «spillegale» tiu
rer i spilltida. Disse viser ikke 
frykt for mennesker og kan gå til 
angrep. Denne «galskapen» skyl
des sannsynligvis hormonforstyr
relser, og det ser ut til at angreps
lysten gir seg når parringstiden er 
slutt. 

G.D. 

Norsk Natur i plast Til dette er å si at forbundet 
denne gang valgte den rimeligste 

ter av materiell til medlemmene. 
Plast~pakkingen forsøkte vi etter 

.og mest effektive måten å få ut at den var benyttet med hell av vår . 
Redaksjonen har mottatt enkelte kampanje-materiell på. Det dreier svenske søsterorganisasjon. Plas
innvendinger og mishagsytringer seg altså ikke om en ny og vanlig ten som ble benyttet er av den let
vedrørende utsendelsen av NN utsendelsesmåte av NN. Natur test nedbrytbare og minst for
nr. 2-86. Bladet var pakket i plast vernforbundet vil kontinuerlig urensende typen. 
-FY! vurdere de beste utsendelsesmå red. 

__L, 
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GAUPA 

Denne grasiøse og elegante fåtal
lige dyrearten er det eneste ville 
kattedyret i Norden og det største 
i Europa. 

Fra en ganske stor utbredelse til 
nær utryddelse i denne verdens
delen finner vi nå noen få gaupe
stammer i Norge, Sverige, Fin
land og Sovjetunionen. Det er 
derfor helt nødvendig å sørge for 
en forvaltning som sikrer dette 
sky - og for mennesker ufarlige 
- dyret fortsatt eksistens i vår 
natur. 

Den svenske zoologen Stefan 
Jonsson har gjennom sin bok 
«Gaupa» hevet lansen til forsvar 
av denne arten, som i Norge fris
ter en heller stemoderlig tilværel
se. Det vi vet om dette dyret er 
minimalt. I motsetning til bjør
nen, jerven og ulven har gaupa så 
langt, falt utenfor alle offentlige 

\ forskningsprogrammer. 
Til tross for svært mangelfull 

viten om bestandsstørrelse, ut
bredelse og atferd har gaupa de 
siste årene vært jaktbar fra 21. 
august til IS. mai. Jakttiden skal 
nå kortes inn, men Stefan Jonsson 
påviser at ungene er avhengige av 
og sammen med mora helt til nes
te vår når nye ungekull er i vente. 

Gjennom boka si gir Jonsson 
oss mye ny kunnskap om gaupa. 

. Men så ligger det også 8 års forsk
ningsinnsats av dyret både i vill 
tilstand og fangenskap til grunn. 
Det siste har vært helt nødvendig 
for å studere dets sosiale atferd. 
Teksten ledsages av et vell av fine 
bilder og illustrasjoner. Et eget 
kapittel om gaupa i Norge er skre
vet av biologen Bjørn luell. Sverre 
M. Fjelstad har skrevet innled
ningen. 

Denne lærerike praktboka ut
gis av Det norske samlaget i sam
arbeid med WWF/Norge og Nor
ges Naturvernforbund. Den bør 
være obligatorisk lesning for alle 
som interesserer seg for gaupas 
framtid. Boka bør bli et viktig 
bidrag til gaupas overlevelse i 
Skandinavia. 

«Gaupa» av Stefan Jonsson 
Det norske samlaget (i samarbeid 
med WWF/Norge og Norges 
Naturvernforbund),1986 

Torbjørn Paule 

Foto : Clarence Newton 

seAN-LINK 
Ny motorvei fra Oslo til kontinentet 

en drøm for Gyllenhammar i 
Volvo 
et mareritt for folk i Østfold 
og videre langs traseen 
en kjempesatsing på bilisme 
med bl.a. økte luftforurens
ninger som resultat 
et privatfinansiert bomveinett 
som vil overføre transport fra 
skip til vei 
en trussel mot natur og 
jordbruksproduksjon - hele 
veien! 

En rekke natur- og miljøvernorga
nisasjoner og faglige og politiske 
grupperinger i Sør-Sverige føler 
trusselen fra dette kjempeprosjek
tet og har gått sammen om det de 
kaller «Motlanken». De har laget 
et fakta- og argumenthefte som 
kan kjøpes hos oss for kr. 15,-. 

I 
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REDAKTØR 

NORSK NATUR 

I Norges Naturvernforbund er stilling ledig som redaktør av medlems
bladet Norsk Natur. Norsk Natur utkommer seks ganger i året m~d et 
opplag på ca. 25.000 eks. Bladet er i dag under omlegging, og redaktø
ren vil få i oppgave å utvikle bladet. 

Stillingen er på åremål og er lønnet i lønnstrinn 22 - 26 i,Statens regu
lativ. Hel- eller halvtidsstilling etter nærmere avtale. Opplysninger om 
stillingen kan fås hos fung. redaktør Arild Adnem eller generalsekretær 
Torbjørn Paule i tlf: (02) 42 9500. Søknaden sendes til: Norges Natur
vernforbund - Postboks 6804 - St. Olavsplass - 0130 OSLO 1. 
Søknadsfrist: 1. august. 



Paraply, \'a rt'nr. 601. 

«Stopp sur nedhlclr» på S språk. 

Kr. 1211,-. lYl. kr. lon.

MØT SOMMERNE MED V ÅRE NYE T-TRØYER BLI UGLESETI 

~ 

Gaupa 
En gjennomillustrert bok om vårt eneste 
ville kattedyr. Hovedvekten er lagt på 
gaupas levesett og utbredelse. Jakt og 
det som ellers truer dyret er også omtalt. 
Kr. 158,-. M. kr. 125,-. Vare nr. 529. 

Heretter erstattes den 
store bestillingslista av 
en mindre kupong. En 
fullstendig oversikt 
over våre salgsproduk
ter, varenummer og 
priser finnes i salgs
katalogen som ble 
sendt ut med Norsk Na
tur nr. 6 1985. Vi har 
med andre ord en hel 
del varer på lager, som 
ikke er avbildet eller 
omtalt i Norsk Natur 

SOMMERTID 
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Send en blomsterhilsen 

8 vakre brevkort med konvolutter. 

Motivene er fra «Flora Danica» som 

ble laget på 1700-tallet. 

Kr. 40,-. M. kr. 30,-. Vare nr. 211. 


Skogen som 
dør: Skogska
der som følge 
av bl.a. sur 
nedbør. 
Kr. 75,
M. kr. 60,
mlstud.plan, 
vare nr. 522 

HVIT m l «Stopp forsuringen» 

Vare nr. 606 


SIr 6-8. 9-11 . 12-14. SM. L, XL. XXL 


RØD el. GRØNN ml NORGES 

NATURVERNFORBUND. 


vare nr. 607 

SIr S. M.LogXL 


Kampanjepris: barn kr. 50,-, 

voksne kr. 60,

100 %god bomullsk\'alitet 


Badehåndkle 
i 100 %bomull 
100 x 56 cm 
Yarenr. 602 
Kr. 110,
M.kr.90,

ØNNV 

Det gjelder vårt 
livsmiljø: En 
bok om for
urensninger ge
nerelt med for
slag til tiltak for 
et renere miljø . 
Kr. 140,
M. kr. 110,
mlstud.plan, 
vare nr. 520 

Før kr. 68,
Før kr. 40,
Vare nr. 520 

Betalingsvilkår 
Enten l) Forskuddsbetaling eller 
2) Oppkrav. 


1) FORSKUDDSBETALING: 

kan skje til postgirokonto 2 36 22 59, 

bankgirokonto 6001.05.70835, med 

sjekk eller 

postanvisning. Varene sendes så 

snart betalingen er mottatt. 

NB: I tillegg til de oppgitte priser kom

mer ekspedisjonsgebyr etter følgende 

satser: 

Samlet kjøp for inntil kr. 50,-: gebyr kr. 

10,-

Samlet kjøp for over kr. 50,-: gebyr kr. 

15>

2) OPPKRAV 

i tillegg til de oppgitte priser kommer 

oppkravsgebyr kr. 8,- + porto. 

Varene hentes og betales på postkonto

ret. 

Medl.nr. må oppgis ved kjøp av 

varer til medlemspris. 

(= M i katalogen) 




l tillegg til beskrivelser i tekst og teg

ning av trærnes utseende . har boken 

morsomme historier om hvert tre. 
 ke plantenes navn og utseende. 

Kr. 68,-, M. kr. 50,-, vare nr. 526 
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om trær 


Vare nr. 529 
Kr.68,- M. kr. 50,
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Str. Pris Sum!Jl ~ Antall Varenr. Varens navn . ' ::('1 
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Gave til NNV ~ 
<!l Totalt:Medl,nr. : ~ 

Navn:~ 
;:::! Adresse: 
Jo;;;;: 

æo Forskuddsbetaling o Betaling ved oppkrav 
Ol 

TID FOR NATURSTUDIER 

Boken har nå kommet i nytt 
opplag. men med de samme 
gode tegningene og artige histo
rienene som sist. 

Denne boken har også en historie til hver 
plante som gjør det lett og morsomt å hus

Kr. 68,-, M. kr. 50,-, vare nr. 525 
_1. \u:au..."~J; "' L L..w",. 

1U. 1'~ItI$I " "~lt..-..." 

Barnas 

En uvanlig bok om 21 av våre vanligste 
fugler. Den beskriver fuglenes levesett 
og har med en historie om hver art. 
Kr. 68,-. M. kr. 50,-. Vare nr. 528. 

+' ' . 
15 
',~ Barnas 

fuglebok 

f1"'~orajrAn nxsT'. ~FAI,lt:.lL"A~ 

~AOlA.W)ONS'SOS 

~ 

D a løvsangeren 
lurte reven. 
21 nye fugle
forteIlinger for 
barn. 

Kr. 68,
M. kr.50,
Vare nr. 700 

Sangen til 23 vanlige fugler 
blir presentert. 

Fuglelåtkassetten med 
kommentarer . . 

Kr.60,- Vare nr. 600 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge. 

Adressaten 
betaler 

portoen. 

Svarsending 
Avtale nr. 129 000/144 

Norges Naturvernforbund 
0130 St. Olavs plass 
Oslo 1 


