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NATUREN OG SAMFUNNET 
A v professor Olav Gjeerevoll, 
formann i Naturvernradet 

N aturvern er et forholdsvis nytt ord. F0r brukte man betegnelsen naturfred
ning. D el ble ofte misforstatt eller ikke forstiitt. lkke sjelden ble det tolket 

slik at det dreiet seg om a Frede natur mol mennesket. 
Naturvernets oppgave er a verne naturen og naturressursene av hensyn til men

nesket. Mer og mer blir det klart hvor nodvendig dette er. For fa ar siden ble natur
vern betraktet som livsfjern naturromantikk. Na er det alvorlig realisme. A bevare 
vart ytre milj0 trer for hver dag som gar sterkere og sterkere fram som en livsviktig 
samfunnsoppgave. 

N aturvernet ha l' mange sider. Den sosiale side er kanskje lettest a forsta. Stad ig 
flere mennesker bor i byer og tettbebyggelser. Disse har et stprt behov for a komme ut 
i naturen. Beh0ver vi a nevne mer enn ett stikkord: Paske. Spor industriarbeideren 
om hva han ser fram imot under ukens hektiske arbeid. Det er i helga a kunne komme 
ut i skogen , til sjoen, til fjells - til avkopling og trivsel. Rekreasjon betyr direkte 
oversatt gjenskapelse. 

Naturvernet vii bevare skjonnheten i naturen. Denne estetiske side henger noye 
sammen med den sosiale. Vi reiser heist dil det er vakkert. Vakker natur er for men
nesket en rik opplevelse. 

Naturvern er a bevare rikdommen i Val' natur. Et dyreslag eller en plantearl 
som blir borte, gjo!" var natur fattigere. Livet pa denne klode er en enhet. Inngrep i 
denne enhet kan ha store og beklagelige konsekvenser. Store omrader med «bad
la nds» en rek ke steder i verden vitner om det 

Na turvern er a vekke forstaelse for at yare medpassasjerer pa kloden rna fa mulig
heter til a leve. Vi skal ikke overlevere en utarmet natur til yare etterkommere. Det 
viI vrere ansvarslost. 

Vare naturressurser er dels av den art at de fornyer seg selv sa sant ikke mennes
ket med ufornuft 0delegger fornyelsesmulighetene. Vann, jord , dyreli v og planteliv 
kan fornyes. Det er naturvernets oppgave a hindre at vann og luft blir forurenset 
og jord blii· odelagt. 

Gjennom plan legging og regulering bade i stor og liten malestokk forsaker vi 
a finne fram til den mest fornuftige bruk av yare arealer, aile hensyn tatt i betrakt
ning. Idette arbeid har naturvernet sin selvskrevne og viktige plass. Naturvern er a 
forvalte naturverdiene pa en klok mate. 

Sma mennesker - slor natur. Folo RF. 
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HVA ER NATURVERN? 


D et er sagt at mennesket er den eneste art som systematisk arbeider P~l sin egen 
undergang. Denne pastanden st0ttes av bade historiske kjensgjerninger og 

biologisk viten. Pastanden er altsa ingen pastand, men en sannhet satt p1't spissen. 
Og det er erkjennelsen av denne sannheten som er bakgrunnen for moderne natur
verntenking. 

Mennesket er en del av naturen, og er pa liv og d0d avhengig av at naturens 
produksjonsevne opprettholdes. Naturvern er i dag et utslag av selvoppholdelses
drift. Uansett hvor fjernt vi star fra naturen i vart daglige liv, uansett hva som er 
v1'trt yrke eller nrering, sa lever vi alle av det tynne skiktet som dekker klodens land
arealer og som kalles jordsmonn, og av de organismene som klodens vannmasser 
gir livsrom for. 

Moderne naturvern er et meget omfattende begrep, som griper inn i nrer sagt 
aile grener av samfunnsmaskineriet. For a skape en viss oversikt over begrepet 
kan en dele det inn i fire hovedpunkter: 

I. 	 Bevaring av naturressursene for pa lang sikt a sikre den primrerproduksjon 
menneskene er avhengige avo 

2. 	 Sikring av naturomrader eller visse naturelementer for forskning og under
visning. 

3. 	 Sikring av naturomnlder for rekreative formiil. 
4. 	 Vern om kulturlandskapet av hensyn til menneskenes trivsel i sitt daglige milj0. 

Summen av dette er: Naturvern er menneskevern - naturvernets mal er men
neskenes trivsel og velvrere i dag og i fremtiden, materielt og mentalt. 

Samspillet i naturen 

En klok og fremsynt disponering av naturressursene forutsetter viten om naturen. 
Den vitenskapsgrenen vi her rna bygge p1't er @kologi-lreren om samspillet i naturen, 
om de enkelte organismenes og artenes avhengighet av hverandre og av sitt milj0. 
Vi rna vite hva som viI skje nar vi [oretar et inngrep i naturen. A finne ut hvilken 

Skogen blor. Nalurvetl er en viklig del av nalurvernet . Folo RF. 
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eyeblikkeJig vinning et naturinngrep viI gi oss er alltid bare et enkelt regnestykke. 
Men vi rna ogsa vite hva vi kan vente oss pa tapssiden. Vi rna tinne ut om inngrepet 
vii fere med seg utilsiktede bivirkninger. 0kologiske forhandsundersekelser kan 
komme til a velte selv et overbevisende okonomisk regnestykke, fordi det kan av
slere skadeJige konsekvenser som langt oppveier vinningen ved inngrepet. Derfor 
har vi ikke rad til a la var viten om naturens mekanisme hvile n:h et naturinngrep 
med varige virkninger planlegges. 0kologien er den vitenskapen som skal vise oss 
veien i all var utnyttelse av naturen, enten det gjelder var husholdning med de levende 
naturressursene i jordbruk, skogbruk, jakt og fiske , eller det gjelder naturutslettende 
inngrep som kraftutbygging, industrireising, bebyggelse, veier og jernbaner. Noen 
eksempler: En vassdragsutbygging kan gi kortsiktig vinning og velstand, avhengig 
av konjunkturer , men samtidig endre klima og grunnvannstand og dermed skape 
ugunstige kar for plantelivet i omgiveisene (jord- og skogbruk), og den kan ode
legge eller redusere fiskeproduksjonen. En uheldig plassering av en industribedrift 
kan utrydde vegetasjonen gjennom utslipp av giftig r0yk . En ensidig bekjempelse 
av skadeinsekter med gift kan bidra til oyeblikkelig okning av jordas avkastning, 
men giften kan utrydde liv som vi ikke onsker a ramme, og til slutt ramme men
neskene selv. 

Forurensing av naturen 

er i dag et av de mest brennende aktuelle naturvernproblemer. I stadig hoyere grad 
lever vi i yare dager i et «kjemisk miljo» som pa mange mater truer den ekologiske 
balansen i naturen. I byer og enkelte tettsteder er det forst og fremst luftforurensinger 
som gjor seg gjeldende. Forurensingskildene er ikke bare industriroyk (selv om den 
mange steder er den alvorligste forurensingskilden), men ogsa r0yk fra boJigopp
varming og eksos fra biler. Mens tidligere tiders naturvern forst og fremst befant 
seg ute i villmarkene, kreves det i dag et like aktivt naturvern i storbyen. Det er i 
dag en naturvernsak a fa bilene utstyrt med eksosreduserende innretninger' 

I like hoy grad som menneskene er avhengige av ren luft, er rent vann en livs
betingelse. Men ogsa vannet er i faresonen i det moderne samfunn. Til aile tider 
har menneskene brukt vannet som soppelkasse, en vane vi har beholdt like inn i 
vannklosettenes og storindustriens tidsalder. Men bare inn til en viss grense er vannet 
istand til a ta imot tilsig fra jord- og husdyrbruk og direkte utslipp av kloakk og 
industriavfall. Stoffene som vannet tilfores pa denne maten vii dels ha en gjodsel
virkning som rarer til biologisk ubalanse (enkelte organismer eller arter (f. eks. 
verdifull fisk) kan ga til grunne mens uenskede organismer tar overhand), dels kan 
avfallet fore til direkte forgiftning. Det vi ser og foler pa kroppen i forste omgang 
er at det levende vannet, som skulle vrere en glitrende perle i naturbildet, er blitt 
en gra og illeluktende veiling som har mistet all sin rekreative verdi (bading, fiske). 
Det vi blir klar over i neste omgang er at forurensingen er et angrep pa det biologiske 
miljo vi lever avo 

Dette er noe som gar igjen i aile aktuelle naturvernproblemer - inngrep som 
reduserer naturens estetiske og rekreative verdier, er ogsa et angrep pa selve natur-

A hje/pe nalul'ens egne insektbekjempere el' natul'vern. FOlo RF. 
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mekanismen, pa naturens produksjonsevne. Forurensinger av saltvann ved olje
slipp era skip er et eksempel pa det. Oljen griser til bater og badestrender. Men den 
dreper ogsa mengder av sjofugl, og nar den endelig synker legger den en dod hand 
over vekstlivet pa bunnen som danner nreringsgrunnlaget for hoyerestaende liv 
i sjoen. 

Et spesielt forurensingsproblem har vi i giftstoffene (biocidene) som brukes 
for a beskytte kulturvekster mot angrep av skadeinsekter, snyltere og sopper. Farligst 
er en del giftstoffer som nedbrytes meget langsomt og som akkumuleres i organismen 
hos hoytstaende dyr, og OgS1\ hos mennesket. En nreringskjede kan f. eks. se sann 
ut: Gr0nne planter - dyr som lever av gronne planter (f. eks. skadeinsekter) - dyr 
som lever av planteetere (f. eks. insektetende fugler) - dyr som spiser insektetende 
fugler (f. eks. mennesket). Det er et tankevekkende paradoks at kjemisk insekt
bekjempelse kan ramme naturens egne insektbekjempere (de insektetende fuglene). 
Men problemets alvor illustreres vel best med det faktum at det i enkelte land er 
konstatert et sa stort kvikksolvinnhold i ferskvannsfisk at fisken ikke kan brukes 
som mat. 

Et langt mindre alvorlig, men likevel brennaktuelt naturvernproblem har vi 
i den nedsoplingen av naturen som de fleste av oss gjor seg skyldig i, fordi vi ikke 
greier abrere med oss hjem den tomemballasjen som var full og veide ti ganger mer 
da vi startet pa turen. Dette er forresten ikke bare et estetisk problem, mye av det 
vi slenger fra oss i skog, i fjell og pa stranda kan skade husdyr og ville dyr. F. eks. 
kan en sammenfiltret nylonsnorestump bety doden for en fugl som samler reir
materialer. Men det som forst og fremst gjor alminnelig naturvett-opplysning til 
et viktig middel i naturvernarbeidet er at det vii bidra til il. oke forstaelsen og re
spekten for naturverdiene i alminnelighet. A akseptere naturvett i det sma er en 
forutsetning om man skal fatte betydningen av naturvett i det store perspektiv. 

Naturutnyttelse med plan 

I dag pagar et omfattende planleggingsarbeid med sikte pa a finne fram til 
en mest mulig fornuftig bruk av landets arealer (regionplanlegging). Idette plan
leggingsarbeidet star mennesket i sentrum, og det betyr at arbeidet i stor utstrekning 
bor bygge pa naturverntenking. Et nyU begrep, humanokologi, rna vrere selve nokkelen 
nar vi skal bestemme hvordan vi skaI bruke landet. 

En utpreget naturvernholdning i regionplanleggingen betyr bl. a. at gamIe 
kulturlandskap, jordbruksbygder, bevares mest mulig intakt. Ny boligbebyggelse, 
industri, veier og jernbaner skal ikke gjore et rikt landskap fattigere, men foye seg 
inn under landskapets linjer eller skape en spenning som kan fa menneskeverket 
til a fremsta i et balansert forhold til naturen. Men vi trenger ikke bare den fantasi
fulle arkitekten i planleggingsarbeidet, vi trenger ogsa biologen som kan fortelle 
oss hvilke inngrep vi ikke ma foreta pa et bestemt sted om vi vii unnga a bringe 
naturen i utakt. 

Et selvfolgelig mal for et naturverninnstilt regionplanarbeid er ikke bare a 
skape trivsel omkring husveggene med f. eks. boligstrok, jordbruksomrader og indu
stristr0k adskilt i klare enheter som ikke forstyrrer hverandre, men ogsa adgang 
til friluftsomrader, bl. a. med rent vann for bading og fiske. Her kommer ogsa vel 
arronderte hytteomrader inn , omrader som er til glede bade for hytteeierne og for 
andre, fordi de ikke legger beslag pa de mest attraktive naturomradene. 

Naturvernet vii la vare pa naturms estelisice verdier. Men el skjemmende 
inngrep kan ogscl fa konsekvenser utover dem vi oppdager i jorsle omgang. 
F. eks. kan en vannkrajilltbygging snu jullslendig opp-ned pa selve nalur
mekanismene. Folo RF. 

En spesiell form for bruk av naturen er opprettelse av fredede omrader (reser
vater, nasjonalparker), spesiell fordi den for mange mennesker vii fortone seg som 
ikke-bruk. Nar det er sa viktig a ha denne formen for naturutnyttelse i tankene i 
planleggingsarbeidet, er det fordi et feilgrep her vii vrere endelig. Et naturdokument 
som er odelagt lar seg ikke restaurere - det er tapt for alltid. 

Nar det er snakk om naturutnyttelse ved fredning vii svrert mange mennesker 
i dag sporre: Har vi rad til det? Det er fremdeles en alminnelig oppfalning at natur
vern er luksus, men riktig nok en luksus som vi bor koste pa oss, hvis vi altsa har did. 

La oss sla dette fast: Vi har ikke did til a la vrere a sikre naturdokumenter for 
vitenskapen og som kilde til naturopplevelse for menneskene i industrisamfunnet. 
Vi har ikke rad til a forrykke naturtilstanden ved inngrep som gir kortsiktig vinning. 
Vi har ikke rad til a forgifte vart eget miljo eller til autslette arter fra landets flora 
og fauna. Vi er ikke sa rike pa natur her i landet i dag at vi har rad til a la natur
verntanken hvile. 
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FREDNING 
-EN FORM FOR NATURBRUK 

D e f0rste bevisste fremst0t for a verne naturelementer av estetiske grunner eller 
av hen syn til forskning og undervisning, var rene fredningstiltak. Derfor blir 

fredning i ya re dager , etter at naturvernbegrepet har fa tt et langt mer omfattende 
innhold, gjerne kalt klassisk nalurvern. 

At naturvern i dag er noe langt mer enn bare a Frede natur mot inngrep fra men
neskenes side, betyr ikke at det klass iske naturvernet tillegges mindre vekt enn f0r. 
Tvert imot er det i dag mer brennende aktuelt enn noen gang fM a sikre representa
tive omrader av ulike natur- og landskapstyper mot inngrep som kan forrykke natur
tilstanden. For natu rvitenskapene er adgang til studier i Uf0rt natur uten videre n0d
vendige. Omrader av dette slaget er sa a si levende laboratorier som ikke lar seg re
konstruere om de en gang gar tapt, og som ikke lar seg erstatte pa kunstig vis. Var 
nreringsmessige utnyttelse av naturressursene rna bygge pa fo rsk ning. Dette betyr 
at vi ikke har rad til a avskj re re vitenskapen fra adgangen til referanseomrader (sam
menligningsomrader) i form av ur0rt natur. For a kunne utnytte na turen uten at den 
0des og utarmes rna vi kjenne naturens mekanismer til bunns. Viten pa dette felt 
finner vi fors t og fremst der naturtilstanden rar. 

Men en like viktig bakgrunn for frednin gstanken er det at menneskene ska l 
sikres muligheter for a oppleve Uf0rt natur . Naturkontakt og naturopplevelse er 
sa a si en form for mental hygiene som vii fa .0kende betydning etter som stadig st0rre 
deler av landet blir preget av tekniske inngrep og okonomisk utnyttelse, etter som 
stad ig ftere av oss blir trukket inn i industrisamfunnet. 

Det f0rste resultat av naturfredningstanken finner vi i USA, der de f0rste na
sjonalparkene ble opprettet i 1870-arene. Ikke lenge etter vaknet interessen for a 
sikre naturomrader ogsa i Europa. I Norge ble det f0rste konkrete forslaget om 
opprettelse av en nasjona lpark sat! fram i 1902. r arene som ful gte fikk tanken om 
opprettelse av nasj onalparker stadig sterkere tilslutning, fo rst og fre mst fra natur
vi tenskapelig hold. Men modningsprosessen sk ulle bli lang. Vih forste nasjonal
park i egentlig forstand fikk vi i 1962. Og i Landsplanen for natur- og nasjonalparker 

EI1 av de dyrearrene som er freder i Norge er sal1gsvanen. Men en fredning 
hie/per lile am ikke arlen ogsa far beholde silt mil)@. Folo RF. 
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i Norge, som det na i hovedtrekkene er gitt gront lys for , finner vi omrader som det 
allerede for et halvt hundre ar siden ble reist forslag om a Frede. 

Fredning av natur kan deles inn i f0lgende hovedgrupper: 
I . .Nasjol1aiparker. Store omrader der tekniske inngrep ikke skal forekomme, 

og der bade selve landskapet, fioraen og faunaen i prinsippet skal vzerc fredet (med 
visse unntak som fremgar av reglene fo r hvert en kelt omrade). Det er na vedtatt at 
«naturpark» skal bortfalle som offisiell betegnelse pa fredet omrade i Norge. 

2. Reservaler. Storrc cllcr mindre omrader som fredes av hensyn til el bestemt 
naturelement , f. eks. urskogreservat, myrreservat, fuglereservat. For a opprettholde 
det naturelement man onsker a bevare er total fredning av omradet nod vendig. 
Det er f. eks . liten hjelp i a frcde fuglene i et fuglereservat hvis inngrep som vii odelegge 
fuglenes miljo (biotop) ikke kan hindrcs. 

3. Enke/lo/Jjekler. Fredning av enkeltobjekter har hos oss forst og fremst om
fattet store, gamle og vakre eller egenartede trzer. Det er en fredningsform som kanskje 
i forste rekke har estetisk interesse - gamle og mektige trzer bidrar til agjore milj0et 
rikere, bade i bygd og by. En annen form for enkeltobjektfredning som ogsa i forste 
rekke tar sikte pa bevare landskapsbilledet gjelder fosser. Ellers horer en del fred
ninger av geologiske forekomster til denne gruppen. 

4. Fredning av arler. Denne formen for fredning tar sikte P£l a beskytte plante
eller d yrcaner som star i fare for abli ulryddet, enten fordi den naturJige forekomsten 
er beskjeden, eHer fordi arten er ekstra hardt etterstrebet. Alminnelige okologiske 
betraktninger forteller oss at en fredning er til !iten nytte om ikke den fredede arten 
ogsa far beholde det miljoet den er avhengig avo 

Nasjonalparker 

Naturvernradet la i 1964 fram en landsplan for natur og nasjonalparker. Planen 
om fatter 16 omrader med et samlet areal pa omkring 6 300 kvadratkilometer. 

Etter at uttalelser om landsplanen var innhentet fra bef0rte organisasjoner og 
institusjoner, la Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1966 fram for Stortinget en 
tilrading om saken. Etter at Stortingets kommunalkomite hadde behandlet saken 
og dels vzert pa befaring i omradene, la komiteen i mars 1967 fram sin innstilling om 
landsplanen. For fire av de foresliitte omradenes vedkommende foresli:ir kommunal
ko.miteen at fredningssporsmalet utsettes i pavente av de paga ende undersokelser 
av kraftutbyggings- og bergverksinteresser. Dette innebzerer ingcn automatisk p~iori
tering av utbyggingsinteressene, men beror pa et prinsipp om at aile interesser bor 
vzere utredet. Stortinget har den endelige avgjorelsen. To av omradene (BorgefjelJ 
og Rondane) var alt fredet ved kongelig resolusjon pa et tidligere tidspunkt. For de 
evrige ti omradene g{1f Kommunalkomiteen inn for at fredning gjennomferes i 
overensstemmelse med Naturvernnl dets forslag, bortsett fra at komiteen i enkelte 
tilfeJle viI gj e re omradene noe sterre enn foreslatt i landsplanen. 

Stortinget har sluttet seg til kommunalkomiteens innstilling. Dermed er situa
sjonen i oyeblikket at vi, i tillegg til de to nasjonalparkene vi allerede har, kan vente 
a fa ytterligere ti i forholdsvis nzer fremtid. 

Blanl ji-edede objekter i Norge er tra:rne sikkerl i Slorl flerlall. Delle er 
«Den gamle meSler» i Krodsherad. Folo Toralf Lyng. 
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Vare f0rste nasjonalparker 

Rondane. ved kongelig resolusjon 21. desember 1962 ble et ca. 575 kv. km. stort 
omrade i Rondane fredet, og vi fikk dermed var forste nasjonalpark. Foruten at om
nldet er av stor betydning for friluftslivet, har det ogsa betydelig vitenskapelig in
teresse, sa::rlig nar det gjelder geologi, delvis ogsa botanikk og zoologi. 

I Rondane fins dessuten tallrike spor etter gammel fangstkultur - dyregraver, 
bogestiller m. v. 

B@rgefjell. ved kongelig resolusjon 9. august 1963 ble et ca. 1 000 kv. km. 
stort omnide i BorgeDeli pa grensen mellom Nord-Trondelag og Nordland fylker 
fredet. Nasjonalparken i BorgeDeli er et utpreget villmarksomrade, for det meste 
av hoyDeliskarakter, rikt pa vann og vassdrag med til dels gode fiskemuligheter. 
Omradet er av betydelig zoologisk interesse, ikke minst fordi det ligger i grense
landet mellom mange nordlige og sorlige fuglearters utbredelsesomrade. 

Ti nasjonalparker pa trappene 

0vre Pasvik. [ Sor-Va ranger kommune omfatter landsplanen et omrade overst 
i Pasvikdalen pa ca. 60 kv. km. med grenser mot Sovjet-Samveldet og Finland. 
Omradet er av stor vitenskapelig interesse, bl. a. pa grunn av den sa::rpregete bar
skogen (furu) som er den vestligste utloperen av den sibirske taigaen . Det er dess
uten vart storste gjenva::rende urskogsomrade. Ellers er det lave landskapet rikt pa 
myrer og vann. Omradet har ogsa et interessant fugleliv. Kommunalkomiteen ber 
om at mulighetene for utvidelser undersokes. 

Stabbursdalen. Den foreslatte nasjonalparken er pa ca. 65 kv. km. og ligger i 
Porsanger kommune. Innenfor grensene finner vi bl. a. verdens nordligste furuskog. 

Stabburselva danner innenfor den foreslatte nasjonalparken egenartede «iom
bolaer» (innbuktninger). Kommunalkomiteen mener at en utvidelse til ca. 100 kv. 
km. bor undersokes. 

0vre Dividal. Omradet som er foreslatt fredet ligger i Matselv kommune i Troms, 
og grenser mot Sverige. Arealet er ca. 610 kv. km, og av dette foreslas ca. 100 kv. km. 
helt inne ved riksgrensen noe strengere fredet , ikke minst fordi det rommer rike 
fuglelokaliteter. De store rovdyra forekommer ganske regelmessig i disse traktene. 

Anderdalen. Den store attraksjonen i dette 31 kv. km. store omradet pa Senja i 
Troms er kyst-furuskogen , som til dels er av store dimensjoner. Kommunalkomi
teen har sluttet seg til Departementets forslag om utvidelse til 50 kv. km. Sporsmalet 
om sikring av myrstrekninger na::r den foreslatte nasjonalparken vii bli tatt opp som 
egen sak. 

Gressamoen. Fredningsforslaget omfatter et ca. 145 kv. km. stort omrade i 
Snasa i Nord-Trondelag. Det meste av omradet er Dell, men vi finner ogsa omkring 
14000 dekar granskog av opprinnelig type . 

Grytdalen. Det ca. 29 kv, km, store omradet som er foreslatt fredet ligger under 
statens viltforskningsgard Songli i Orkdal, Sor-Trondelag. Omd\det er sa::rlig kjent 
for sin hjortestamme. 

Fra en av de jores/alle nasjonaiparkene, Anderdalen po. Senja. FOlo RF. 
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Kongs voll-Hjerk inn. Landplanen omfatter her to omril.der, et pa hver side av 
Drivdalen i Oppdal (Sor-Tf0ndelag) og Dovre (Oppland) kommuner. Samlet areal 
er ca. 200 kyo km. Traktene er ytterst verdifulle sett fra botanisk synspunkt, og har 
ogsa stor zoologisk interesse. Kommunalkomiteen foreslar at de to omr[ldene slas 
sammen under na vnet «Dovrefjell nasjonalpark», og ber Departementet undersoke A 
mulighetene for utvidclser. 

Gutulia. Landsplanen foreslar fredet 12 kv. km. med betydelige bestand av ut
skogpregct gran og furu i Engerdal kommune, Hedmark. Departementet har an 
tydet en utvidelse av arealet, og har her filtt stotte av kommunalkomiteen. 

Ormljernkampen. Det 8-10 ky o km. store omradet som er foreslatt fredet ligger 
i Gausdal, Oppland , og omfatter bl. a. sa godt som urort fjell-granskog. 

Hardangervidda. Den foreslatte nasjonalparken dekker et areal pa ca. 600 kyo km. 
og ligger i kommunene Ullensvang, Nore og Uvdal (Hordaland og Buskerud fyl
ker). Hardangervidda, Europas st0rste hoyfjelIsvidde, er av meget stor vitenskapelig 
verdi, sett bade fra geologisk, botanisk og kanskje srerlig zoologisk synspunkt, og 
er dessuten et av de aller viktigste omradene for friluftsliv og sportsfiske i Sor-Norge. 
Forslag om utvidel se av omradet har filtt kommunalkomiteens tilslutning. 

Fire nasjonalparker pa det uvisse 

0vre Anarjokka. Omradet som er foreslatt fredet er 1050 kv. km. stort og Iigger 
1 Karasjok og Kautokeino kommuner, med grense mot ~inland. Det er pa finsk 
side interesse for a opprette et fredet omrade som vii stote opp mot 0 vre Anerjokka 
nasjonalpark. Industridepartementet har bedt om at fredning ikke gjennomfores 
for det er foretatt undersokelser med sikte pa malmforekomster. Dette har departe
mentet og kommunalkomiteen sluttet seg til. 

Saltfjellel. Landsplanen foreslar opprettet en ca. 1 000 kyo km. stor nasjonal
park i kommunene Rana , Beiarn og Saltdal i Nord land. Saltfjellet nasjonalpark er 
av betydelig naturvitenskapelig interesse, og vii ogsa fft stadig okende verdi som fri
luftsomrade, ikke minst pa grunn av den omfattende industriutbyggingen i omradene 
omkring. Det foreligger planer om utbygging av hovedvassdraget i nasjonalparken , 
og departementet har derfor fun net at fredningssporsmalet ma utredes nrermere. 
Kommunalkomiteen har sluttet seg til dette. 

Femundmarka. Fredningsforslaget omfatter her ca. 140 kyo km. i Engerdal og 
Roros kommuner (Hedmark og Sor-Tf0ndelag) , mellom Femunden og riksgrensen . 
Denne meget srerpregede villmark med furuskog, blokkmark , tallrike va nn og snau
fjell er av stor vitenskapelig interesse bl. a. som referanseomrade, og har betydelig 
verdi for friluftsliv og sportsfiske. Pa svensk side er det planer om et stort frednings
omrade inn mot Rogen. Dette fredningsomnldet vii eventuelt grense opp mot Fe
mundmarka nasjonalpark. Det foreligger soknad om vassdragsregulering i omradet , 
og departementet mener at fredningssakcn ma utsettes til reguleringssporsmfllet 
skal avgjores. Kommunalkomi teen har sluttet seg til dette. Ellers mener komi teen 
at det er onskelig med en utvidelse av nasjonalparken, hv.is reguleringssporsmalet 
far en avgjorelse som gjor det mulig a gjennomfore fredning. 

Landsplanen fores!ar en nasjonalpark i fJellet pa hver side av Driva. Men 
del er mulig disse omrddene blir sMu Sal11l11en, sa vi jar en saml11enhengende 
nasjonalpark Ivers over den ji-odige dalen. FoLo RF. 
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Jotunheimen. Nasjonalparken i lotunheimen viI etter landsplanen dekke et areal 
pa 600- 650 kv. km. i kommunene Lorn og Vaga i Oppland. Omradet er sa a si 
klassisk grunn nar det gjelder friluftshv i fjellet i Norge. De vitenskapelige interessene 
er betydelige, og knytter seg f0rst og fremst til innsj0ene Gjende, Bessvatn og Russ
vatn, som er truet av vassdragsregulering. Departementet mener at sporsmalet om 
kraftutbygging rna avklares for en kan ta avgjorelse om opprettelse av nasjonal
parken, og kommunalkomiteen har sluttet seg til dette. 

Alminnelige bestemmelser for nasjonalparker 

(Vedtatt ved kg!. res. av 26. okt. 1967). 
1. 	 Formal m . v. 

Nasjonalparker er storre omrader pa statens grunn som fredes av Kongen 
i medhold av loy om naturvern av 1. desember 1954 med det formal og pa den 
mate at landskapet og naturmilj0et for 0vrig bevares i naturlig tilstand og dyre
og plantelivet rar utvikle seg mest mulig fritt, samtidig som omradene skal gi 
mulighet for friluftsliv og rekreasjon i ubef0rt natur. 

2. 	 Bestemmelser om fredning. 
2. I L an d s k ape t . 

Landskapet skal vcere fredet mot tekniske inngrep som veg- og jern
banebygging, bergverksdrift, grustak, vassdragsreguleringer, bygging av 
kraft- og telefonlinjer og taubaner, mot oppforing av bygninger av alle 
slag og mot oppmerking av stier. 

2.2 D y reI i vet. 
Pattedyr og fugler med bo og reir skal vcere fredet mot skade og ode

leggelse av enhver art, i alminnelighet med unntak av smaviltjakt og sma
viltfangst som har vcert drevet fra gammel tid. I det enkelte omrade kan ogsa 
andre deler av faunaen fredes pa samme mate. Nye arter rna ikke innfores. 

2.3 P I ant eli vet. 
AHe planter, herunder levende og d0de trcer, skal vcere fredet mot skade 

og 0deleggelse av enhver art som ikke skyldes vanhg ferdsel, herunder ad
gang til a gj0re opp ild, eller som ikke skyldes lovhg jakt, fangst og fiske 
og bcerplukking. Nye arter rna ikke innfores. 

2.4 	 Nat u r mil joe t for 0 v rig. 

For 0vrig skal naturmilj0et vcere freder mot: 


a. 	 motorisert trafikk til lands og til vanns og landing med luftfart0Y med 
mindre dette skjer i politi- og sikrings0yemed. 

b. 	 forurensning av vassdrag og naturen ellers som ikke er en n0dvendig 
f01ge av ferdselen i omradet. 

2.5 Gam I ere t t i g h e t e r . 
Rettigheter if01ge lov om utnyttelse av rettigheter til beite, fiske, jakt 

og fangst m. v. i statens allmenninger av 12. mars 1920 og ifolge loy om rein-

drift av 12. mai 1933 kan utoves i den grad de er forenlige med frednings
bestemmelsene i det enkelte omrade. 

2.6 F red n i n g i s ce r I i get i 1fell e . 
Dersom det er av betydning for verdien av en nasjonalpark, skal 

mindre omrader unntaksvis kunne fredes som del av denne selv om disse 
omrilder ikke tilfredsstiller de alminnelige bestemmelser om nasjonalparker. 

3. 	 Bestemmelser om unntak fro fredning. 
I fredningsvedtaket eHer senere kan det gj0res unntak for: 

3.1 An l egg og bygninger m.v. 
a. 	 Oppf0ring av turisthytter, jakt- og fiskebuer, naust e. !. 
b. 	 Anlegg av telefonlinje til turisthyttene. 
c. 	 Anlegg av enkel traktorveg for nodvendig vare- og material transport 

til og fra setrer og turisthytter. 
d . 	 Bygging av innretninger som er nodvendig for turisthytter og setrer. 

3.2 B r u k a v mot 0 r i s e r t k j 0 ret 0 y . 
a. 	 N0dvendig vare- og materialtransport til og fra setrer og turisthytter. 
b. 	 Kj0ring pa vinterf0re for tjenestemenn i reinnceringen i tjenesteopp

drag og for bruk under lovlig reindrift. 
c. 	 Kj0ring i spesielle tilfeHe. 

3.3 	 J a k tog fan g st. 
1akt og fangst i den enkelte nasjonalpark eller i scerlige tilfelle. 

3.4 V i ten s k ape I i g e u n d e r s 0 k e I s e r m. v . 
a. 	 Vitenskapelige undersokelser og arbeider for bestemte institusjoner 

eller personer, eHer 
b. 	 nar formalet med fredningen krever del. 

3.5 	 Tiltak for a lette ferdselen til fots. 
Oppmerking av stier, oppsetting av veivisere, bygging av klopper o. 1. 

i omrader def del er lagt scerlig vekt pa friluftsliv og rekreasjon. 
U nntak etter disse bestemmelser etter at fredning er vedtatt , gj0res 

av departementet eller den det gir myndighet til det. 

4. 	 Bestemmelser om forvaltning. 
Nasjonalparkene forvaltes av Direktoratet for statens skoger i samrad med 

departementet. Med de unntak som f01ger av fredningsbestemmelsene for det 
enkelte omnide u10ver fjellstyrene fortsatt sin myndighet etter fjeHoven av 12. 
mars 1920. 

Blir nasjonalpark utlagt pa statsgrunn som forvaltes av annen statsinstitu
sjon, kan Kongen bestemme at vedkommende institusjon skal forvalte nasjonal
parken i samrad med departementet. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet utover departementets myndighet 
etter disse bestemmelser. Departementet avgj0r ogsa hvordan fredning av na
sjonalpark skal kunngj0res og hvordan avmerking i marken skal skje. 
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Reservater 

AUerede aret etter at vi hadde f{ttt var f0rste «Lov om naturfredning» i 1910, ble 
plantelivet i fjellstueutmalingene pa Dovre fredet. Dermed hadde vi pa sett og vis 
fatt vart f0rste naturreserval. Men noe reservat i den betydningen vi i dag legger i 
ordet er dette likevel ikke. Det er bare selve plantene som er fredet , og ikke hele det 
milj0et (biotopen) som er en forutsetning for plantenes eksistens. Det samme gjel
der aUe eldre omradefredninger med sikte pa a bevare plante- eUer dyreliv her i lan
del. F. eks. har vi noksa mange mindre om rader, srerlig 0yer, der rugleli-vet er fredet , 
men der fredningen bare tar sikte pa a verne fuglene mot direkte etterstrebelse, ikke 
a opprettholde det milj0et de er avhengige avo Det viktigste fuglereservatet i dag er 
den 9 kv. km. store Fokstumyra, som ble fredet i 1923. Foruten plantereservater og 
fuglereservater har vi ogsa hatt en del skogreservater, for det meste urskogpregede 
omrader pa Statens grunn. 

Det lar seg i dag ikke gj0re a sikre aile norske natur- og landskapstyper i nasjo 1 

Villreinen var pd randen av utryddelse i begynne/sen av vdrt drhundre . og nalparker, ettersom det i mange landsdeler bare fins >'!rsma rester av ur0rt eUer noen
i de andre nordiske landene gikk stammen IiI grunne. J dng har vi rike stammer 

lunde ur0rt natur tilbake . Mange av disse omradene peker seg ut som reservater som av vii/rein i mange j}elistrok, bl. a. i flere av de fores/dlle nasjona/parkene. 
kan fredes i medhold 'av naturvernloven. Foto Dagfinn Skjelie. 
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Naturvernradet arbeider for tiden med landsplaner for reservater av forskjellig 
slag. F0rst og fremst har en i denne omgang tatt for seg naturtyper som pa grunn av 
sin geografiske beliggenhet eller sin h0ye biologiske produksjon star i fare for a bli 
meringsmessig utnyttet eller pa annen mate utsatt for pavirkning som vii forrykke 
naturtilstanden. 

Skogreservater 

Landsplanen for skogreservater tar sikte pa a sikre et representativt utvalg av 
ulike skogtyper av mest mulig Ufort karakter pa Statens gnmn. For sa vidt kunne en 
godt kalle dette urskogreservater, men helt riktig ville det ikke vrere. Bare ytterst 
fa steder i landet finner en skog der oksa overhodet ikke har satt spor. Men etter som 
tiden gar vii skogen innenfor reservatene mer og mer fa karakter av urskog. Planen 
for skogreservater omfatter omkring femti omrader. Heist skal et skogreservat 
vrere minst femti dekar stort. Men i noen tilfelle er mindre omrader kommet med i 
landsplanen. Dette gjelder f. eks. der et lite, men srerlig verdifullt urskogbestand 
er omgitt av sterkt kulturpavirket og dermed ikke verneverdig skog. Pa den annen side 
om fatter landsplanen ogsa omrader pa flere tusen dekar. 

Ettersom Statens skoger for det meste ligger i utpregede innlandsstmk og hoyt 
over havet, lar det seg ikke gj0re a fa aile skogtyper med om en bare oppretter reserva
ter pa Statens grunn. Derfor arbeider Naturvernradet ogsa med en landsplan for 

Edella uvskog - reservater 

Disse reservatene vii en f0rst og fremst finne i lavereliggende stf0k-pa 0stlandet, 
Sorlandet og Vestlandet, og de vii omfatte rene eller blandete bestand av treslag som 
f. eks. eik, b0k, aim, 10nn, lind o. s. v. Ettersom de aller fleste av disse omradene 
ligger pa privat grunn, er det nodvendig at Staten erverver eller inngar spesiell avtale 
med grunneieren f0r reservat kan opprettes. En lang rekke mulige reservater med 
edellauvskog er alt registrert. Noen av dem er sa godt som Uforte (urskog), andre er 
til en viss grad kulturp~lvirket. I et reservat av sistnevnte type kan det vrere aktuelt 
a foreta visse inngrep for a opprettholde nettopp det skogmiljoet som er skapt av en 
gammel bruksform. Et reservat av dette slaget vii altsa ikke vrere et rent natur/red
nings-objekt, men like mye et objekt for aktiv landskapspleie. 

Myr-reservater 

Ogsa nar det gjelder myrer er en ns. i gang med et landsomfattende registrerings
arbeid med sikte pa opprettelse av reservater. Myrer fins overalt i landet, fra fjrere 
til snaufjell. Og alt etter breddegrad , hoyde over havet og grunnforhold skiller eksper
tene mellom en lang rekke forskjellige myrtyper. Enkelte myrtyper er fattige, andre 
er ytterst nreringsrike og representerer no en av de mest produktive milj0er i norsk 
natur. Blant disse siste er det enkelte typer som star i fare for a forsvinne fordi de ved 
drenering gir god skogsmark eller dyrkingsjord. 

Uansett type er myrene all tid et vesentlig element i selve landskapsbildet, de ut
gjor et naturinnslag som bor bevares av estetiske grunner. Dessuten er svrert mange 
myrtyper av betydning for det hoyere dyrelivet, fordi de gir beite og adgang til vann. 

All fredet natur er av vitenskapelig verdi, og dette gjelder ikke minst myrer. Blant 
annet ligger viten om landets vegetasjonshistorie etter istiden gjemt i my rene. pette 
skyldes at blomsterst0v fra tner og andre vekster konserveres i myrene, der lufttil
forselen er liten. Ved a studere lagene av blomsterstov (pollen) kan en finne ut hvilken 
flora stedet hadde i tidligere perioder. Pollenanalysen spiller fomvrig ogsa en stor 
rolle i studiet av var eldre kulturhistorie. 

Reservater med eutrofe sj0er 

Naturvernradet arbeider for tiden ogsa med en landsplan med sikte pa a sikre 
et representativt utvalg av eutrofe sjoer (grunne, nreringsrike innsjoer). Det fins ikke 
srerlig mange innsj0er av dette slaget her i landet, og ettersom de stort sett ligger i 
sentrale lavlandsstf0k er de sterkt utsatt for kulturpavirkning, som f. eks. forurensing, 
og drenering og uttapping med sikte pa a skaffe dyrkingsjord. De eutrofe sjoene re
presenterer et meget rikt biologisk milj0 av aller st0rste vitenskapelige interesse. 
Ettersom de aller fleste av dem ligger i bebodde stmk, er de ogsa. i hoy grad med pa a 
gi landskapet karakter. 

Fuglereservater 

Den femte reservat-Iandsplanen som er under arbeid gjelder fuglereservater. 
Dels er det aktuelt a Frede en del srerlig verdifulle hekkelokaliteter, dels rasteplasser 
langs fuglenes trekkveier. Blant de rikeste fuglelokalitetene vi har er enkelte myr
typer og nreringsrike innsj0er. Fordi hele naturmiljoet skal vrere beskyttet, vii vi i 
enkelte reservater sa a si sla to eller tre fluer i en smekk : Et fuglereservat vii i noen til
felle automatisk ogsa bli et myrreservat, et reservat som omfatter en eutrof innsjo, 
kan samtidig omfatte en omkringliggende myrstrekning og et srerpreget fugleliv. 

Forskrifter for reservater 

Som eksempeI pa hvilken grad av beskyttelse naturen bor ha i et reservat, gjen
gis forskriftene for et 4 600 dekar stort myromdide pa Dverberg prestegard, Andoya, 
som ble fredet vee! kongelig resolusjon i 1967: 

a. 	 Landskapet (biotopen) skal bevares i sin naturlige tilstand. Det rna ikke foretas 
drenering, oppdemninger, torvtekt eller andre inngrep i terrenget. Likesa skal 
kunstig gjodsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler vrere forbudt. 

b. 	 Alt planteliv og h0yere dyreliv, hemnder fuglenes egg og rugesteder, skal vrere 
freder. med det unntak at brerplukking og fiske kan drives som for. 

c. 	 Hytter eller andre bygninger rna ikke oppfores. 
d. 	 Veier rna ikke anlegges. 
e. 	 Telefon- og kraftlinjer eller andre slags ledninger rna ikke legges gjennom om

radet. 
f. 	 Bruk av motorisert kjoretoy skal vrere forbudt unntatt i ambulanseoyemed. 
g. 	 Militrere ovelser rna ikke drives innen omradet. 
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Fredning av enkeltobjekter 

Fredning av enkeltobjekter etter naturvernloven omfatter som nevnt forst og 
fremst trrer. I de fieste tilfelle dreier det seg om store og vakre trrer som fredes av 
estetiske grunner, eller det kan vrere egenartede trrer som avviker fra det som er nor
malt for arten (f. eks. soylegran, slangegran, bordgran). Under fredning av en kelt
objekter kommer ogsa geologiske forekomster, f. eks. kalksteinsgrotter i Nordland .. 

Artsfredning 

Plantearter kan fredes etter Naturvernloven, mens hoyerestaende dyrearter kan 
fredes etter bade Naturvernloven og laktloven. I dag er folgende arter fredet : 

Planter 

Storak i Vestagder. Marisko (Olavsbolle) i Modum og Eidanger. Mistelstein i 
hele landet. Flueblomst i Modum og Eidanger. Bergjunker i Rogaland. Kubjelle i 
Oslo. Kvitmure i Oslo. Grenmar-asal i Porsgrunn. Bakkekl0ver i Oslo. Kristtorn i 
Hordaland. Polarfjellftokk i Varanger. Eseltistel i Hvaler. Taraxacum crododes 
(lovetannart) i Roros. Sibirstjerne i Roros. Altaihaukeskjegg i Varanger. 

Dyr 

Foigende arter er fredet i hele landet: Moskusfe, fjellrev (melrakke, kvitrev), 
sangsvane, knoppsvane, polarsvane, rerfugl, ekonge, havsule, havhest, dvergmake, 
canadagas, fiskeorn, alJe ugler unntatt hubro, hvalross, blah val, knolhval og retthva!. 

Dessuten er havert (havkobbe) fredet i Trondelag, og mar i det meste av landet. 

Vassdrag 

r no en fa tilfelle er fosser , det vii si selve vannfallet, fredet i medhold av Natur
vernloven. Dette gjelder f. eks. Vettisfossen i Arda!. Men ikke noen elv eller noe vass
drag er sikret pa en lengere strekning eller i hele sin lengde. 

Undersokelseskomiteen vedrorende [redning mot vassdragsutbygging (Gabriel
senkomiteen) ble nedsatt av Stortinget i 1960 og fikk i oppdrag «a utarbeide en over
sikt ovel; omrader hvor samfunnet bor ta sikte pit it bevare naturen mest mulig ube
rort av inngrep som star i sammenheng med utbygging og regulering av vassdrag 
for kraftproduksjon, herunder ogsa a overveie tiltak til a avbote naturskadevirk
ninger i vassdrag som utbygges». Komiteen la fram sin innstilling i 1963. Komiteen 
foreslar enkelte vassdrag helt fritatt for regulering, andre foreslas fredet i 10 ar, 
mens en i noen tilfelle gar inn for «skansom utbygging». Gabrielsenkomiteens inn
stilling er enna ikke behandlet av Stortinget. 

Blokkmark og f@r/iuru preger slore deler av den planlagle nasjonalparken 
i Femundmarka. FOlo RF. 

• 
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DET OFFENTLIGE 
NATURVERNARBEID 

A lt i 1910 fikk Norge en loy om naturfredning med en tilleggslov i 1916. Dette 
var omtrent samtidig med at naturvernarbeidet var tatt opp som en offentlig sak 

i de forste andre europeiske land, Tyskland og Sverige. It0lge loven kunne Kongen 
bestemme at «visse naturforekomster eller steder skal vrere fredet, nar det anses 
nodvendig for a beskytte ville planter og dyr, geologiske og mineralogiske dannelser 
eller lignende hvis bevarelse viI vrere av vilenskapelig eller historisk betydning». 

Del var med hjemmel i denne loven at f. eks. de sjeldne fjellplantene i fjellstue
utmalingene pa Dovre og fuglelivel pa Fokstumyra ble fredet. 

1. desember 1954 ble del vedtatt en ny lov om naturvern. Som betegnelsen anlyder, 
siktet en denne gang pa en mer omfattende beskyttelse av naturen enn bare fred
ning av bestemte naturforekomster. Det ble i komiteinnstillingen pekt pa at naturen 
ikke matte utnyttes uten at det ble tatt vitenskapelige, sosi·ale og skjonnhetsmessige 
hensyn. Ingen dyre- eller plantearter matte utryddes selv om de var noyaktig ana
Iysert og beskrevet av vitenskapen. I den form den endelig ble vedtatt, er ogsa natur
vernloven av J954 vesentlig en lov om fredning av vitenskapelige eller historiske 
grunner. Dessuten kan et omdldes skjonnhet eller egenart vrere grunnlag for fred
ning. Det har likevel vrert anerkjent at loven gir hjemmel for opprettelse av nasjonal
parker o. 1. som ogsa har et rekreativt formal , foruten reservater for plante- og 
dyreliv og geologiske forekomster. 

Foruten omrader av land eller vann, kan etter lovens hovedregel i § I sreregne 
plante- og dyresamfunn eller enkelte dyre- og plantearter, bergarter, mineraler og 
fossiler fredes over hele riket eller innenfor nrermere bestemte omrader. Fredninger 
av mindre omfang, f. eks. av enkelte trrer og tregrupper, kan foretas av departementet. 

Fredning av et omrade befOrer i alminnelighet ikke allmennhetens rett til a 
ferdes til fots eller i bat eller til landgang fra bat. (Lovens § 2.) Det er imidlertid 
hove til a frede ogsa mot enhver ferdsel hele aret eller bestemte arstider - nar dette 
anses nodvendig for a bevare plante- eller dyrelivet eller geologiske forekomster. 

Ifolge § 3 kan Kongen gjore unntak fra fredningen nar det gjelder vitenskape
lige undersokelser eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller nar for-

Maderne nalurvern vii verne am kulturlandskapet - ogsa del kullurland
skapel sam er skapl amkring selrene i fjellel. FOIO RF. 
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malet med fredningen krever det. Denne myndighet blir oftest i det enkelte fred
ningsvedtak overf0rt til vedkommende departement av praktiske arsaker. 

F0r del gj0res vedtak om fredning, b0r eier og bruker som blir bemrt av fred
ningen , gis srerskilt underretning og anledning til a uttale seg (§ 4). 

Fredning kan foretas savel pa statens som pa privateide omrader. Hvis et vedtak 
om fredning eller de tiltak som kreves for a sette det i verk, viI medf0re ulempe, 
tap eller skade for eier, bruker eller naboer, har disse krav pa erstatning av det 
offentlige. I mangel av minnelig overenskomst fastsettes erstatningen ved rettslig 
skj0nn. I tilfelle vesentlig verdiforringelse av eiendommen kan eieren ogsa forlange 
den inn10st av staten (§ 5). De fredninger som hittil har vrert foretatt , har skjedd 
med grunneierens samtykke eller etter minnelig overenskomst. 

Naturvernradet 

Naturfredningsloven av 1910 inneholdt ingen bestemmelser om srerskilte organer 
til it f01ge opp lovens intensjoner. Praktisk talt alt initiativ berodde pa de frivillige 
organisasjoner og interesserte privatpersoner, departcmentet bare behandlet inn
komne forslag i forhold til lovverket. Loven av 1954 bestemmer i § 6 at det skal 
opprcttes et naturvernrad til a bista myndighetene med gjennomf0ring av loven. 
Formannen og s,j mange medlemmer som Kongen bestemmer med personlige 
varamenn oppnevnes for 3 ar av gangen. Minst 2 av de som oppnevnes, b0r if0lge 
bestemmelsen ha naturvitenskapelig utdanning. Radet har i innevrerende peri ode 
(1. juli 1967- 30. juni 1970) 7 medlemmer. 

Lovens eneste bestemmelse som gjelder vern om naturen uten ved spesiell fred
ning, finnes i § 7 som sier at det utenfor tettbebyggelse ikke uten departemcntets 
samtykke ma anbringes frittstaende reklameskilt eller liknende innretning eller 
innskrift i reklame0yemed pa hus, berg, stein o. I. Innenfor en bed rifts omrade 
kan det likevel settes opp skilt som angir bedriftens navn og art, samt reklame for 
yarer bedriften forhandler. Andre steder kan dette bare skje i den utstrekning del 
er n0dvendig til rettledning for vegfarende og turister. Forbudet mot friluftsreklame 
er ikke til hinder for at det settes opp m0teplakater, valgplakater o. I. forutsatt de 
fjernes straks de rna antas a ha tjent sin hensikt. I motsatt fall kan de fjernes av 
politiet og utgiftene hermed belastes vedkommende organisasjon. 

Departementet har i denne forbindelse s0kt kontakt med vegtrafikkmyndig
hetene for i sl0rst mulig utstrekning a komme over til standardskilt som gir n0d
vendig vegledning uten a vrere un0dig skjemmende. 

Lovens § 8 fastslar straffeansvar for den som 0dclcgger cller skader fredet 
omnide eller naturrorckomst i form av b0ter eller inndraging. 

Naturvernloven utilstrekkel ig 

Naturvernloven av 1954 i den form den ble vedtatt, er pa f1ere omrader ansett 
for a vrere utilstrekkelig som hjelpemiddel til a m0te de mange problemer natur
vernet i var tid star overfor. Loven muliggj0r et «punktvis naturvern», mens hoved-

Del lyse, apne landskapel omkring plasser og snuibruk i skogen bar bevares, 
selv om p/assene /egges ned. Folo RF. 
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regelen er at norsk natur ikke er beskyttet. Det ville derfor va:re av stor prinsipiell 
betydning a fa fastslatt at landets natur representerer en samfunnsmessig verdi 
som enhver skylder a ta hensyn til. Det er dette grunnprinsipp som f. eks. er kjernen 
i formalsparagrafen i den svenske «naturvardslagen» av 1964. 

De viktigste felter der det har va:rt papekt behov for supplerende bestemmelser, 
gjelder vern om landskapet i sin alminneJighet, bade ut fra estetiske synsmiiter og 
som miljo for levende vesener, videre klarere anvisning pa finansieringsmater og 
bestemmelser om det offentJige naturverns organisasjon. 

Kommunaldepartementet i samarbeid med Naturvernradet og naturvern
inspektoren har igangsatt en utredning med sikte pa en ny naturvernlov. 

Andre lover 

Foruten spesialloven om naturvern som Foran er omtalt noksa utforlig, innehol
der en rekke andre lover bestemmelser av betydning for naturvernet. De viktigste 
skal kort omtales: . 

Lov am friluftslivet av 28. juni 1957 definerer i f0rste rekke allmennhetens ferd
selsrett og de begrensninger den fri ferdsel er undcrgitt av hensyn til grunneier elJer 
andre brukere, naboer m. v. Norge er visstnok det eneste land i verden utenom den 
tyske delstaten Bayern hvor ferdselsretten i utmark er lovmessig stadfestet. En del 
av disse bestemmelser har ogsa betydning ut fra hensynet til naturen. Etter § 15 kan 
det saledes fastsettes na:rmere atferdsregler for allmennheten blant annet av hensyn 
til dyre- og plantelivet i omrader der utfarten er sa:rJig stor. I § II er det fastslatt plikt 
til a opptre hensynsfullt og varsomt og til a etterlate seg oppholdsstedet i en tilstand 
som ikke kan virke skjemmende eller fore til skade elJer ulempe for noen. I medhold 
av §§ 25 og 33 a kan fylkesutvalget eller departementet legge ned tidsbegrenset bygge
forbud i omnl der som er viktige a sikre for friluftslivet. Gjennom slike tiltak som 
egentJig sikter pa ii verne allmennhetens frie ferdselsrett , vii ogsa landskap og natur
Jig egenart kunne vernes i mange tilfelle. 


Strandloven av 25. juni 1965 som fastsetter et gencrelt byggeforbud i et 100 m 

bredt belte mot sjoen, har pa samme vis verdi for bevaringen av kystlandskapets 

naturl ige egenart. Loven gjelder midlertidig inntil l. juli 1970. Tanken er at myndig

hetene i mellomtiden skal komme sa langt med planleggingen av de omrader som 

varig bor disponeres som friarealer at disse kan fastlegges i bindende grunnutnyt

tingsplaner. 


Lov am viltstellet , jakt og fangst (jaktLoven) av 14. desember 1951 berorer et 
meget viktig omrade for naturvernet ved at en her har gitt de bestemmelser som gjel
der forvaltningen av landets ville fauna . Loven inneholder rammebestemmelser 
om jakt- og fredningstider og gir ogsa adgang til totalfredning av visse dyreslag. 
Aile vedtak om landsomfattende artsfredninger, f. eks. for fiskeorn , er saledes hittil 
fattet i medhold av jaktloven. (Naturvernloven gir ogsa sJik adgang) . Frednings
bestemmelsene er imidlertid unntaksbestemmelser i loven, idet den i forste rekke er 
formet ut fra hensynet til jakt og fangst. Sporsmalet om et nytt grunnprinsipp for jakt
lovgivningen som gar ut pa at aile pattedyr og fugler som hovedregel skal anses 
fredet med de unntak som spesielt nevnes (f. eks. de vanlige jaktbare arter) , er blitt 
reist pa internasjonal basis. Dette sporsmal vii bJi droftet i forbindelse med en be
budet revisjon av jaktloven. 

For Svalbard gjelder egne bestemmelser som er vedtatt i medhold av Svalbard
loven av 17. juli 1925. Norge er bundet av bestemte forpliktelser i henhold til den 
internasjonale traktat for omradet av 9. februar 1920 nar det gjelder bevaringen av 
dyre- og plantelivet. 

VassdragsLoven av IS. mars 1940 har i kapittel 5 bestemmelser om forbud mot 
forurensning av vassdrag. Det er saleis forbudt a slippe ut i vassdrag ting som har 
skadelig innvirkning pa vannet, vannstanden eller fiske eller voider skade eller ulempe 
ved a bJi liggende pii bunden eUer stranden, uten sa:rskilt tillatelse av lndustrideparte
mentet. Tillatelsen skal nektes eller tilknyttes innskrenkende vilkar bl. a. nar det 
anses pakrevd av hensyn til allmenne interesser. 

I Lov am sallvannsfiskeriene av 17. juni 1955 er det i § 20 inntatt forbud mot a 
kaste gjenstander i sjoen som un0dig kan hemme fiske- og fangstmuligheter. 

Lov 0111 tiltak 1110t oljeforurensning av sjoen av 9. desember 1955 har i § 2 regler 
om forbud mot a tomme olje eller oljeholdig blanding i sjoen innenfor norsk sjo
territorium. 

Havneloven av 24. juni 1933 § 24 har bestemmelse om at avfall og urenslighet 
ikke rna kastes ut i havner og trange farvann som nyttes til alminnelig ferdsel. Videre 
kan slikt heller ikke henlegges pa isen eller stranden sa na:r fiomal at det kan regnes 
med a bJi fort ut i sjoen. 

«Naboloven» av 16. juni 1961 har i § 19 innfort en «konsesjonsordning» for 
rokfarJig industri. Den gjelder ved iverksetting av nye bedrifter og ved endring av 
bcdrifter som er i gang nar endringen oker faren for r0kskade og rokplager. Et 
sakkyndig dd - Roykskaderadet - skal sta for den praktiske gjennomforingen 
og foreta de nodvendige unders0kelser. 

Det foreligger innstilling om en egen loy om vannjorurensning som ogsa vii om
fatte forurensninger av sjoen na:r kysten samt en inspeksjonsordning som mulig
gjor mer effektiv kontroll. Vannforurensningene er et av de storste naturvernproble
mer i det moderne samfunn, og en slik lov vii derfor fa karakteren av en megel viktig 
naturvernlov pa e( spesielt omrade. 

Ved at mange av de mest omfatten de inngrep i naturen og omsetning av natur
herligheter er undergitt offen/lig konsesjonsplikt, har myndighetene her en viktig 
mulighet til a ivareta naturvern- og friluftsinteressene. Dette gjelder f. eks. erverv 
av skog (1909), l11yrslrekninger (1913) og fjellstrekninger (1915) . I konsesjonsloven 
for vannfall, bergverk og annen eiendom av 14. desember 1917 er naturvernet spesielt 
nevnt. Lov om vassdragsregulering av sam me dato har ogsa bestemmelser om vil
kar av naturvernmessig karakter i betingelsene for konsesjon. Det er rutine at konse
sjonssoknader om vassdragsreguleringer blir forel agt Naturvernradet og Statens 
Friluftsnld til uttalelse. 

Vegloven av 21. juni 1963 gje1der ogsa en viktig form for naturinngrep. Ved at 
vegplanene skal godkjennes, vii myndighetene her kunne ta naturvernmessige hen
syn nar det gjelder vegens beliggenhet og utseende. 

Bygningslollen av 18. juni 1965 gir i prinsippet grunnlag for en kontrollert areal
utnytting i hele landet gjennom bestemmelsene om region- og general planer. Disse 
planene skal ogsa omfatte naturomrader. I midlertidige forskrifter til loven av I. 
desember 1965 er det gilt klart uttrykk for at naturvern- og friluftsomrader skal av
merkes sa:rskilt. Etter lovens § 82 er del ogsii mulig a regulere byggingen av [ritids
hus m. v. Bygningsloven burde spesieit kunne fa stor betydning for landskapsvernet. 
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I 1960 ble det opprettet en stilling som statens naturverninspekwr i likhet med 
i Finland. Naturverninspekwren har ansvaret for forberedelsen av sakene i marken 
og overoppsynet med omrader som fredes. 

Inntil 1965 sorterte saker etter naturvernloven under Kulturavdelingen i Kirke
og undervisningsdepartementet. Vern av naturdokumenter av vitenskapelig og peda
gogisk verdi ble ansett som en kulturell oppgave pa linje med f. eks. vern av fornmin
ner m. v. som h0rer under dette departementet. 

Fra I. januar 1965 ble naturvernsakene overf0rt til Komrnunal- og arbeids 
departernentet, der det I . mars samme ar ble opprettet en felles sentraladministra
sjon for naturvern og friluftsliv. Administrasjonen ble knyttet til Distriktsplanav

delingen som er det sentrale organ for regionalplanlegging. Figuren viser admini
strasjonens oppbygging. 

Fellesadministrasjonen ledes av en underdirekt0r. To av konsulentene og en 
t0rstesekreta:r arbeider spesielt med naturvernsaker. Den nye administrasjonen 
fungerer samtidig som sekretariat for Naturvernnldet og Statens Friluftsrad og for
bereder sakene som disse skal behandle. 

Naturverninspekt0ren har hittil utgjort det eneste ledd i en ytre naturvernetat 
med he1e landet som distrikt. Nir det gjelder friluftssakene, er det i rnedhold av fri
luftsloven opprettet fylkesfriluftsnemnder i alle fylker, og en del av disse har fast 
sekreta:r. I de fieste kommuner er det dessuten opprettet kommunale friluftsnemnder. 
0kt faglig kapasitet i den ytre etat er for tiden den viktigste forutsetning for gjennom
f0ringen av de mange oppgaver og planer Naturvernradet og Administrasjonen har 
tatt opp. 

En av de viktigste oppgaver for Naturvernradet har blitt a dr0fte hvilke deler 
av norsk natur det i landsmalestokk er et sa:rlig behov for a verne og a ta initiativ 
til nodvendige tiltak. Saledes har Radet foruten landsplanen for nasjonalparker, 
gjort fremlegg om landsplaner for reservater med ulike skogtyper, myrtyper, na:rings
rike (eutrofe) innsj0er og fuglereservater. Ogsa landsplaner for geologiske reservater 
og a hindre at de store rovdyra blir utryddet i norsk fauna er under dr.0fting. 

For 0vrig blir Naturvernradet forelagt forslag om fredning av ulike slag. Radet 
far videre til uttalelse konsesjonss0knader om vassdragsreguleringer, del vis ogsa 
om industrianlegg som viI forii. rsake forurensninger av vann og luft. Dessuten er 
det ofte aktuelt a uttale seg om lovinnstillinger som berorer naturverninteressene. 
De vedtak Naturvernnldet gjor, blir i regelen lagt til grunn for Kommunaldeparte
mentets avgj0relser i fredningssaker og uttalelser til andre departement. 

Adresser 

Administrasjonen for friluftsliv og naturvern, 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, 

Pilestredet 33 XII , Oslo I. Tlf. 202270. 

Naturvernradet har sarnme adresse. 


Statens naturverninspekt@r, 
Erling Skakkes gt. 47 b, 

Trondheim. Tlf. 28 620. 


Offentlige bevilgninger 

I og med at naturvernet er erkjent som en sarnfunnssak som det otfentlige b0r 
ha ansvar for , blir det ogsa nodvendig med otfentlige bevilgninger for adrive arbeidet. 

Under kap. 560 i statsbudsjettet for 1968 er det til friluftsformiU og naturvern 
f0rt opp vel 7 millioner kroner. Av dette er disse poster av spesiell betydning for 
naturvernet: 
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Planlegging av frilufts- og naturvernomrader ........ . Kr. 300 000 
Oppsyn, grensemerking m. m. . ......... . » 75 000 
Statlige erverv, bandlegging og erstatninger. » 3 200 000 
Tilskott til opplysningsvirksomhet .. ............. . » 100 000 
Tilskott til Norges Naturvernforbund ... . » 50 000 

I tillegg til dette kommer bevilgningen til Naturvernradet med kr. 20 000 til 
befaringer, mater m. v. 

Forslag om fredning 

Enhver kan fremsette forslag om fredning av formal som kommer inn under 
naturvernloven. Forslag kan sen des direkte til Administrasjonen for friluftsliv og 
naturvern, Kommunaldepartementet, eller gjennom naturverninspekl0 ren. Det kan 
gjerne sendes gjennom vedkommende kretsforening for naturvern for a fa utta lelse 
derfra. 

Forslaget bor inneholde folgende opplysninger: 
a. 	 Beskrivelse av omradet eller forekomsten, hva som srerlig gj0r form alet verne

verdig og eventuelt hva som truer med a skade del. 
b. 	 Geografisk beliggenhet, kommune, eierforhold (med adresser), gards- og bruks

nummer, naboforhold og grenser. 
c. 	 Hvilke fredningsbestemmelser en mener er nodvendige. 
d. 	 Dersom det er annen eier, om mulig uttalelse om fredningsforslaget Ira denne. 
e. 	 Alt etter omradets eller forekomstens art og beliggenhet, uttalelse fra herreds

skogmester, kommuneingenior eller annen lokal offentlig myndighet, eventuelt 
pa fylkesplan. . 

f. 	 Kartutsnitt der omradet eller forekomsten er avmerket og om mulig en skisse 
av omradet i sl0rre malestokk . 
Den skisserte fremgangsmaten for innsending av forslag gjelder sa langt det 

passer ogsa andre naturverntiltak enn fredning av omrader og forek omster. 

\ 
Pressel pa kyslen hal' gin sterkl i de senere arene. Her er en akliv nalur
verninnsats ngdvendig om Iils trekkelig store omrader skal kunne reddes 
sam naturdokumenter og som rekreasjonskiider. FOIO RF. 
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NORGESNATURVERNFORBUND 


N orges Naturvernforbund ble stiftet i 1914 som en sammenslutning av krets
foreninger. Forbundet har i dag 12 kretsforeninger som dekker hele landet. 

Formal 

Gjennom samarbeid med myndigheter og interesserte institusjoner, foreninger, 
bedrifter og enkeltpersoner skal NNV verne om landets natur med dets dyreliv og 
egenart. 

Virksomhet 

NNV arbeider for sitt formal 

a) ved utstrakt opplysningsvirksomhet, 

b) ved a uttale seg i saker som forelegges det av myndighetene, 

c) ved a reise saker overfor myndighetene. 


Organisasjon og medlemskap 

NNV er' en privat organisasjon hvor aIle kan v<ere medlem (enkeitpersoner, 
foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner). Forbundets 
hoyeste organ er landsmotet som holdes en gang hvert ar i tidsrommet mars-juni. 
Landsmotet velger landsstyret som bestar av formann og seks styremedlemmer. 
Det velger revisor, behandler arsberetning og regnskap og fastsetter kontingenten. 
Landsstyret velger innen sin midte et arbeidsutvalg pa tre medlemmer. NNV's sekre
tariat har sete i Oslo og ledes av en generalsekret<er. 

Som radgivende organ i store og kompliserte saker har landsstyret oppnevnt 
et faglig rad. Det bestar av representanter for vitenskapsgrener og yrkesgrupper, 
samt landsomfattende organisasjoner med interesse og ansvar for naturvern. Lands
styret har dessuten nedsatt komiteer og ad hoc-utvalg pa endel konkrete oppgaver. 

Laksensfriegang i eivene kan Sla som el symboipa nazu/,vernel i dag. Folo RF. 
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Medlemmenes rettigheter 

Mecllem av NNV er automatisk medJem av den kretsforening som vedkommende 
geografisk sogner til. Foruten a bli innkalt til NNV's landsmote, har medlemmene 
krav pa a bli innkalt til sin egen kretsforenings arsmoter hvor de ogsa har stem me
rett. De fieste kretsforeninger arrangerer dessuten arlige moter og utferder for med
lemmer og interesserte. 

Alle medlemmer har stemmerett pa Jandsmotet og personlige med lemmer er 
valgbare som tillitsmenn. Medlemmer kan foresla valg av tillitsmenn og melde saker 
til behand ling pa landsmotet. Slike forslag rna v[ere kommet til landsstyret senest 
tre maneder tizJr landsmotet. Aile medlemmer har krav pa a fa forbundets faste 
publikasjoner fritt tilsendt. 

«Norsk Natur» 

er for tid en NNV's eneste faste publikasjon. Det er et kvartalsskrift som ved siden 
av a v[ere et opplysningsorgan for naturvern skal v[ere et bindeledd mellom lands
sty ret og medlemmene og et diskusjonsforum for medlemmer og interesserte . 
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Hytler som skjemmer omgivelsene er et av de store naturvernproblemene 
i dag. FOIO RF. 

Norges Naturvernforbunds arbeidsoppgaver 

Norges Naturvernforbund vi i vekke interesse og forstaelse for naturverntanken, 
og arbeide for en klok og framsynt bruk av naturressursene. Den okonomiske ut
nyttelse rna ogsa ta hensyn til naturen som helse- og trivselfaktor, de estetiske sider 
og de vitenskapelige krav. Ved utnyttelsen av landets naturrikdommer og produk
sjonsmuligheter rna man i sterkere grad ha fremtiden for oye. Vitenskapsmenn og 
andre spesialister, herunder biologer og landskapsarkitekter rna tas med pi'! d.d. 

Vassdragsutbygging. Vassdrag, eller deler av vassdrag som det er srerlig verdi
fullt a bevare, rna ga fr i for regulering. Utbyggingen rna skje etter en plan i lands
malestokk. For en regulering settes i verk, rna alle konsekvenser vurderes. Det minst 
skadelige alternativ bor velges. Utbyggeren rna pMegges a forebygge og bote pa 
naturskader i forb indelse med vassdragsregulering. 

Veianlegg og andre tekniske inngrep i naturen som grustak , grubedrift og stein
brudd .n. v. rna skje mest mulig skansomt. Sar etter slike inngrep rna leges. Nar 
behovet for anleggene faller bort, rna omradet fo res best mulig til bake til sin opprin
nelige tilstand. 

Bebyggelsen rna ikke v[ere skjemmende. Den rna gjores til gjenstand for omrade
planlegging, hvor hensyn ogsa tas til kulturlandskapet. Uheldige kombinasjoner og 
former for bebyggelse rna unngas. Boligomradene rna ha ad gang til friluftsomriider. 
Strender, tanger, 0yer og hoydedrag bor i storst mulig utstrekning bevares for fri 
luftslivet. 
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Vannforurensninger. Vi rna fa tidsmessige bestemmelser om begrensning av vann
forurensninger, og en effektiv kontroll. Oljeutslipp og annen forurensning av sjoen 
rna stoppes. 

S@ppe! og emballasje. Vi rna fa et bedre renovasjonssystem. Innsamling, utnyttelse 
og destruksjon av soppel rna loses pa kommunal eller interkommunal basis. 

Kjemisk bekjempelse av insekter, plantesykdommer, ugras og annen vegetasjon 
m. v. rna skje under streng kontroll, hvor mulige bivirkninger er tatt i betraktning. 
Kjemisk bckjempelse av vegetasjon rna ogsa kunne forbys nar estetiske hensyn gjor 
det onskelig. 

Striilingsfare. Produksjon og bruk av radioaktive isotoper og bortskaffelse av 
radioaktivt avfall rna under effektiv kontroll. 

Lufiforurensing. Skadelig og skjemmende gass- og mykutslipp rna kunne for
bys. Vi rna fa tidsmessige og effektive bestemmelser om kontroll med luftforurcnsning. 

St@y. Vi rna fa regulerende bestemmelser om stoy og om kontroll med stoykilder. 
Dyrelivet og plantelivet skal ha et effektivt vern. Ved utnyttelsen av landets jord, 

skog og vassdrag rna dette has for oye . Arter som er truet rna beskyttes, bl. a. vcd at 
de far beholde sitt miljo. 

Nasjonalparker og reservater. S<eregne naturomrader i aile landsdeler rna sikres 
som nasjonalparker og reservater uavhengig av eiendomsforholdet. Aile norske 
landskapstyper bor v<ere representert. 

Enkeltobjekter og mindre omriider av spesiell verdi, rna fredes, vernes og pleies. 
Nalurvelt (personlig naturvern) rna stimuleres gjennom effektiv opplysnings

virksomhet. 
Norges Naturvernforbund viI lose presserende naturvernoppgaver i samarbeid 

med myndighetene, organisasjoner og institusjoner med interesser og ansvar pa 
naturvernets omrade. 

KRETSFORENINGER TILSLUTTET NORGES 
NATURVERNFORBUND 

@stlandske Naturvernforening, Akersgt. 63, Oslo I. 

Oppland Naturvern, Gjovik. 

Kongsberg Naturvernforening, Kongsberg. 

Agder Naturvernforening, Kristiansand S. 


Rogaland Naturvern, Stavanger. 


Vestlandske Nalurvernforening, Postboks 1201, Bergen. 

S@r-Tr@ndelag Naturvern, Trondheim. 


Nord-Tr@ndelag Naturvern , Steinkjer. 


Nordland Naturvernforening , Bodo. 

Troms Naturvernforening, Tromso. 

Finnmark Naturvern, Kirkenes. 


S@r- Varanger Naturvern , Kirkenes. 


160 



HENNINGSMOEN GUNNAR 54 
INGAR NILSENSV 3 A 
OSLO 2 002000 


