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N y lov - et vendepunkt i norsk naturvern? 
19. juli i år ble ny lov om naturvern vedtatt. Paragraf I , formålsparagrafen, 
har denne ordlyden: 

«Naturen er en nasjonalverdi som må vernes. 
Naturvern er å disponere naturressursene ut fra hensynet til den nære 

samhørighet mellom mennesket og naturen, og til at naturens kvalitet skal 
bevares for fremtiden . 

Enhver skal vise hensyn og varsomhet i omgang med naturen. 
Inngrep i naturen bør bare foretas ut fra en langsiktig og allsidig 

ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i fremtiden bevares som 
grunnlag for menneskenes virksomhet, helse og trivsel. » 

Denne paragrafen må bli av største betydning for vår forvaltning av 
naturen og naturressursene. For aUe myndigheter må den bli en verdifull og 
velkommen rettesnor. Og ikke minst for Statens Naturvernråd vil den nye 
loven være en solid støtte i arbeidet. Endelig har rådet fått en klar oppfordring, 
i lovs form, til å hevde et rent naturvernsyn i kontroversielle saker. Natur
vernet trenger ikke lenger å være på defensiven - loven gir klare retnings
linjer for en langsiktig naturverntenkning, og pålegger i virkeligheten natur
vernet å stille krav for å verne om naturen og naturressursene. 

Den nye naturvernloven markerer et vendepunkt i norsk naturvern 
om den bare blir 
uttrykk for. 
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"AKSJON 

HARDANG ERVIDDA" 

I GANG 


Forbundets ak.sjon H al!dangervidda 
er nå i full gang. Aksjonens mål 

er å få utsatt sluttbehandLingen av 
konsesjonssaken, og for å oppnå 
dette tar man sikte på å få ligangsatt 
en bred, offentlig debatt \Som kan 
skape en sterkere opinion. Denne opi
nion ma samles slik at de besluttende 
myndigheter .kan gis et klart bilde av 
tyngden bak kravet om utsettelse. Det 
arbeides iherdig med å bygge opp et 
kontaktnett avalle de gruppel!inger 
(personer, 'institu.sjoner, organisasjoner 
osv.) som er, eHer kan tenkes å være 
interessert -i en klok disponering av 
Hardangervidda med alle dens res
surser og vel!dier. Sentralt i dette kon
taktnett 5'itter a Ilerede flere sterke 
grupperinger. 

Arbeidet med H ardangervidda
aksjonen ledes a'v forbundets general
sekretær, som har permisjon fra sin 
st,il1ing for helt å kunne konsentrere 
seg om dette arbeidet. Det er dessuten 
engasjert en mann 150m skalta seg av 
arbeidet med informasjon utad , for 
eksempel ved kontakt med presse og 
kringkast'ing. 
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Generelt om reguleringsplanene. 

H-,nis Statskraftverkenes planer blir 
fulgt, vil midlere kra ftproduksjon fra 
E idfjordverkene være 5086 GWh/år 
eller ca. 9 % a-v Norges ·samlede pro
duksjon av elektrisk kraft i 1969. 
Planene er fra Statskraftverkenes <side 
oppdelt i to omtrent like 'store regu
leringssystemer, EidfjordverJcene Nord 
og Eidfjordverk'ene Syd. Tota le ut
byggingskostnader er av Statskraft
verkene anslått til 13 74 mill. kr. 
(l 967-priser). 

Regul-ering<splanene omfatter inn
grep i alle gjenværende uregulerte 
va,ssdrag på Har-dangerV'idda og også 
en rekke mindre bek1ker og elver. 
Planene foru~setter hel eller delvis 
tunneloverføring av vannet fra ca. 25 
elver -og bekker til i alt seks kraft- og 
pumpestasjoner. Dessuten 'vil 19 vann 
bh regulert -og 13 dammer er plan
lagt bygget. Utbygging vil også med
føre anslagsvis 10- 15 mil nye 
veier på Hardangervidda foruten 
kraftoverføI'ing<shnjer og en rekke 
stei:ntipper og massetak. 
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Skader og ulemper. 

De fleste av de berøI'te vassdrag vil 
bli meget sterkt skjemmet av utbyg
gingen. Av de mest kj-ente vassdragene 
som berøres av Eidfjord Syd kan 
nevnes Opo og Kinso, som får vann
føringen redusert med 90 %, og 
Vedøla og Veig med ca. 95 %. Aust
døla og Bjoreio (med Vøringsfossen) 
ved Eidfjord Nord vil bli redusert med 
95 %, Sima med ca. 75 % og Nordøla 
og Isdøla med ca. 55 %. 

Av magasinene er det flere som 
reguleres meget stef'kt. Ved Halne
Hein vil ca. 40 000 mål neddemmes 
veden regulering på 75 m. Ellers får 
for eksempel Brandaleite en vann
standsfors'kjell på 55 m, Veivatn 52 m 
og Langevatn 36 m. 

ReguleI'ingene vil medføre 'Om
fattende skader bl. a. for turist-

EID FJOR D -VE RKEN E 
GENERALPLAN 1968 

5BP- 21534 

Mors~ 68 
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næring, kulturforskning, jakt og fiske. 
Dessuten kan blant annet lokale 
kJ.i.maforveminger og vannmangel for 
jordbruk, 'kloakk og vannforsyning bli 
resultater av de foreslåtte regulerin 
ger. 

Norges Naturvernforbunds uttalelse. 

NNV har i en uttalelse t-il Hoved
styret for Norges Vassdrags- og Elek
tris-itet.svesen anmodet om at reguler
ingssaken bhr utsatt i f. 'eks. 3 til 5 år. 
I dennet'id må myndighetene sørge 
for 'Omfattende undersøkelser, -likke 
minst av skadevirkningene, 'slik at 
intensjonene i Naturvernlovens § l og 
Vassdragsregulering\Slovens § 8 skal 
kunne etterleves. 

I uttalel,sen heter det blant annet: 
- De to -sis,te år,s beslutninger om 
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vassdragsutbygginger, "ærlig Aur
land og Ei'kesdaIjGrytten , har i 
høy grad nødvendiggjort at en 
fredningsplan for vassdrag - som 
ventes ferdig fra Regjeringens side 
i 1971 - blir fremlagt for og 
behandlet av berørte ,interesse r og 
Stortinget før noe foretas i for
bindelse med Eidfjordplanene. 
Oljefunnene på den nopske kon
tinental·sokkel som nå er under 
ra:sk utfo'rskning syd for den 62, 
breddegrad, Ikan bringe vå r energi
politikk og :industripoJiiti'kk over i 
en annen retning enn den vi hitt'il 
har fulgt. 
Alternative energikilder som atom
kraft og olje/gass 'Som supplement 
til vannkraft.en og som ba<sis for 
«fjernvarme», bør nå utredes grun
digere 'enn hittil før man :tar stand 
punkt til ytterligere vann kraflut
bygg·ing. 

- Det bør ta's opp til vurdering hvor
vidt vi ,i vår 'rndustri:polutikk bør 
gå videre i utbygging a'vkraft 
slukende industri, særlig når det 
gjelder prodUiksjon a v aluminium 
og ferrolegeringer. I stor utstrek
ning er det .i realiteten tale om 
eksporlt av billig vannkraft, noe 
som Ikan ha vært forsvarl'ig {'id
I'igere, men som nå må vurderes 
i bredere sammenheng, f. eks. in
dustriutv,ikhlngen 1 de land hvor 
forholdene ligger bedre til rette for 
'kræftslukende industri ·enn hos oss. 

- AUe sa'kkyndige er klar over at 
vi under enhver omstendighet må 
'over på annen energi enn vann
kraft linnen 10 13 å r. Det er 
derfor avgjørende at man 'i'kke nå 
i hastverk, og ut fra betraktninger 
om kortsiktig vinni'ng, bygger ut 
vannkraft som burde ha vært fre
det, ·bare for å utsette overgangen 
til annen energi ett eller <to år. 
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BILMOTOREN 
- en alvorlig 
forurensningskilde 

AV 
KARL BA ADSVIK 

L uftforurensni'nger fra motorkjøre: 
tøyer har I de ,senere år blItt eL 

stadig større pmblem i de fleste a v 
verdens industriland. Selv i det tynt 
befol'kede Skandinavia har man be
gynt å vie bilavga"sene 'Oppmerksom
het, 'Og her i Norge har bl. a . &tads
fysikus i Oslo ny'lig etterJyS1 lover og 
fOllS krifter som 'kan mul,iggjøre en ef
fektiv inngripen. Vi har heldigVli·s langt 
igjen til de forurensningmivåersom 
i dag karakteriserer de virkelig tett 
trafikerte områder f. eks. i Europa og 
USA, men ,i de større nordiske .byer 
begynner bUlavga<ssene å bli et 'besvær
lig problem. Dette gjelder særlig i 
rushtider 'Og li samband med spesi
elle værfOllhold da vertikaltransporter 
blokkeres av temperaturinversjoner, 
noe som medfører at forurensningene 
anrikes 'i gateplanet under lengre peri
oder. Det er forsåvidt riktig når bil
bransjefolk hevder at en moderne bil
motor i god SI1:and gir små m engder 
grf,toj.ge ga's-ser, men ·saken er at den 
enkelt'e bilmotor ilSQlert a~ke represen
terer noe stort faremoment. Det er 
forurensningene fra den samlede og 
stadig økende hi.Jpark 'som -skaper pro
blemene. V,idere gir ikke alltid meng-

Foto Øystein Kleven. 
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den av forurensningene et godt bilde 
av faremomentene - 'en må her like 
meget ta i betraktning hvilken giftig
hensgrad 'stoffene har. 

Avgassene fra motorkjøretøyer er 
betydelig giftiigere 'enn de fleste andre 
typer luftforurensninger. E~splosj'Ons
motoren er langt fra teknisk full
kommen, og i fmbrenningsproduk
tene fra f. eks. bensin f.innes 150-200 
ulike kjemis-ke forbindelser. De kvan
titativt viktigste er heldigvis ufarlige 
sluttprodukt-er etJter fullstendig for
brenning, først og fremst kulldioksyd 
og vann. Ettersom bilmotoæn ofte 
arbeider med et underskudd av luft 
oppstår dessuten en rekke giftige sub
stanser som 'en følge av ufullistendig 
forbrenning, og hos bensindrevne biler 
kommer ,i tillegg en mindre del ufor
brente forbindelser fra v'ei"husven
tila·si-on og a vdumtning fra forgasser 
og bensintank. De man tror er de 
farligste ,stoHer i bilavgassene 'er kull
oksyd, rri,trøse gasser (nitrogenok
syder), en rekke ,forskjellige hydro
karboner samt blyforbindelser. 

Kulloksyd er vel den avga,s'skom
ponent ,som hitt'il har vært viet størst 
oppmerksomhet. Ga'ssen har høy tok
sitSk virkning og frigis 'is-tore kvanta. 
Ett kg berusin gir ved forbrenning ca . 
500 l kullos. og iverdensmålestokk 
avgis årlig rundt 200 millioner tonn 
t'il atmosfæren - derav ca. halv
parten i USA. For de store skandi
naviske byer er det også ta'le om be
tydelige mengder, 'i Stockholm pro
duseres ca. 200000 tonn ådig, og for 
Oslo !tigger tallet rundt 70000 ,t'Onn. 
Kullos :i luften vil langsomt 'Oksyderes 
til kuHdioksyd, men i sterkt trafikerte 
gater i 'større byer har det Vlist seg at 
CO-konsentra,sjonene kan nå for
uroligende høye verdier, f. eks. sam
menlignet med ,de t'i'Ha tte maksimal
verdier 'industr,ien operer med for en 
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8-timers arbeidsdag. Kulloksyd binder 
blodets haemoglobin og nedsetter dets 
evne til å 'transportere oksygen. Selv 
om vi vel ikke har eksempler på 
akutA: 'kullosforgiftning ,i friluft, så er 
de konsentrasjonene man ofte ope
rerer med i stopbygatene såpass høye 
at de vil oforårsake hodev'erk og tr:ett
hetssymptomer hos normale, friske 
mennesker, noe man har konstarert 
hos f. eks. trafikkonstabler. Det er all 
grunn til å tro at personer som er 
ømf:indtlige overfor oksygenmangel , 
bl. a. folk med hjertesykdommer 'Og 
kroniske luft'Veisinfek~joner, vil rea
gere v'ed relativt lave CO-konsentra
sjoner. Mange vet også lite om vir.k
ningen av lave k'On\Seutrasjoner over 
et lengre tidsrom, dette til tross for at 
fenomenet likke er særlig uvanlig, 
Rø'kere har f. 'eks. et høyere kullos
innhold 'i blodet enn ,ikke-røkere. 

Flere av stoffene ,i avgassene kan 
gJennomgå rkjemi.slke fo randringer i 
luften, og ma'nge 'Steder betraktes disse 
forvandl;ingosprodukter som det mest 
alvorhge prdblem. Hydrokarbonene er 
kjemi5k reak,tive, og de nitrøse gasser 
kan formidle denne rea,ksjon. Sterkt 
sollys inneholder den ' nødvendige 
energi for den prosess som kan gjøre 
luften i :en &tol'by til et giganti'sk kje
misk reaksjonskammer. Reak'Sj'Onspro
duktene, gasser 'Og faste partikler, 
kolles fotokjemisk smog, og 'russe for
årsaker bl. a. en dis som minsker an
tall. ,soldager. Videre 'irrit erer I'ltoffene 
øyne og slimhinner 'Og kan øke mot
'tageligheten for infeksjoner. Det har 
også vist seg at den fotokj'emiske 
smog kan ,~kade planter, t'ekstiler og 
gummi. Problemene med denne smog 
har lenge vært kjent fra amellikanske 
st'Orbyer, kansk,je særl:ig fra Los 
Angeles. Den velkjente smog fra Lon
don er av 'en helt annen type og 
skyldes sot 'Og 'Svoveldioksyd fra rkull

fyring. Den f'Ot()lkjemioSke smog er hit
til iktke tkjent fra Norden, 'og selv 
om forurensruing,sni:vået 'stiger,så er 
muligens ,strålingsintensiteten på våre 
breddegrader lav nok til å hindre at 
problemet 'dukJker opp. Mens hydro
kar:bonene omta,les kan det også nev
nes at 'ett av dem, 3-4 benspyren, har 
vist seg å være tkreftfrembringende. 
Her synes ,det lykkeligvis å være tale 
om så små konsentrasjoner at man 
ennå kan nøye seg med å konstatere 
at det finnes et potensielt faremoment. 

Blyf'Orbindelser tilsettes benSIin som 
et ant'ibankjoktanforhøyende middel, 
og petroleums1ndustri'en forbruker år
lig over 300 000 tonn som blsats
middel. Dette betyr at en vesentlig 
del av verdens totale produksjon av 
dette gift'ige metaJ.l spres i finfordelt 
form som luftforurensninger . Selv i 
Skandinavia spys det ut 'store meng
der, i Sverige ca. 2500 tonn år1ig og 
i Norge rundt 800 tonn. De tidligere 
nevnte giftstoffer i avgatSsene vil i 
lengden nedbrytes eller omformes til 
uskadehge forbindel,ser. Bly er der
imot et stabilt sluttprodukt som vil 
akkumuleres i stadig større mengder 
i miljøet. 70-80 % av bensin blyet 
kommer ut i ,luften som partikler 
og vil kunne føres langt avst'ed 'innen 
det faller ned. Amerikanske under
søkelser vis'er at blymengden på over
flaten av Grønlands innlandsis er den 
samme som på snøfeltene i La'ssen 
National Park ,i Califomia. En har 
vist at ,det atmosfæriske blyet ak
kumuleres li planter, og videre tyder 
prel<iminææ undersøkelser i Sverige på 
alt det bly som tilføres jorden vi,1 ende 
opp i en form tSom er tilgjengelig for 
plClJntene. Således er det ingen tvil om 
at bly, på ,samme mMe som f. 'eks, 
h oj.k!ksølv, v,il ak!kumuleres i nærings
kjedene. 

Med hensyn til de medisinske 

aspek,t'er så haT bly en lang rekke 
virkninger på mennesket. Farligst er 
det bly som t1:as opp gj'ennom linn
ånding, og alvorlige forgiftningstil
felle karaktecitseres bl. a. ved talevan
skeligheter, 'blekhet og leddlammelser. 
Det er imidlert'id mange virkninger 
som ennå iklkeer klarlagt, f. eks. er 
det mistaIl!ke om at bly kan forårsake 
genevi-ske for:styrrelser med mutagene 
og fosterskadende effekter som følge. 
En har konstatert at mennesker i ur
baniserte strøk har høyere bly,innhold 
i blodet 'enn andre, og enkelte mener 
at sikkerhetsmarginen mellom storby
menneskenes nåværende opptak av bly 
og det opptak som gir kr'Oniske skader 
er meget liten. På den annen side 
har 'engelske og amel'ikans-ke under
søkel-ser vist at blykonsentra,sjonen i 
byluft er meget 1iten, og dette har 
ledet endel medis,inere til å avshive 
bly som en forurensningt5faktor av 
betydning i den nåværende si,tuasjon. 
Her 'skal en rimi'dlertid være klar over 
at den langsiktige akkumulasj'On i de 
økologiske næringskjedene kan gi be
tyde1lig høyere konsentrasjoner ,i f. eks_ 
matvarer enn hva man fi'nner i luften 
ved et gitt ,tidspun.k<t. 

Hvor mye av luftforurensningene i 
byene som skyldes motorkjøretøyene 
er ,det i dag va!lliSkelig å gi et ek~akt 
svar på. Ø~ningen av ,luftens SOz
innhold kan åpebart 'i'kke skyldes 
bilene, da 'bensin inneholder 'svært 
små mengder svovel. Amerikanske 
under·sø'kelser viser 'der,imot at ca . 
40-60 % av ruitrogenok<sydene, 50
70 % av hydPOkarhonene og hele 
95-97 % av kuUoksyden kan til
skrives bilavga&s-ene. (net si5>te fikk 
man verifisert under den tota.\e tra
fikkstans i Stookholm j forbindelse 
med omleggingen ttiI høyretrafikk. Da 
va r kullosmengdene ,i luften nesten 
ikke målbare). Videre er det ingen 
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tvil om at biltrafikken må SJtå til an
svar for det meste a v blyet som 
tilføre3 atmosfæren, og i tillegg frigis 
med avga'ssene oljedråper, .sotpartikler 
samt en rekke 'kjemiske forbindelser 
vi ennå vet svært lite om. 

Problemet med pa'rtikkelforurens
ninger har forøvrig fått meteoro
logiske aspekter. Partiklene vil virke 
som ,konden.sasjonssokjermer for vann
damp i luften, og amerikanske fors 
kere antyder at luftforurensningene 
kan være årsak W den markante 
økning av stabile skyformasjoner man 
f. eklS. har observert i det nordøstlige 
USA. Partiklene det her er tale om 
'er så tallrike og ·små a,t de v,il for
hindre nedbørsdannelse, og man 
mener at den overveiende del kommer 
tra bi·lenes av'gasser. En bil på tom
gang emitterer et sted rundt hundre 
billioner par,~j.kler pr. sekund! I fall 
disse hypoteser er rikt'ige, så har vi 
l dag ingen muligheter til å forutsi 
effektene av 'en forandring 'i vær
systemenes dynamikk. 

Gjennom sin 'store andel 'i 'lufitfor
urensningene 'er biiLismen i ferd med 
å skape nOik et samfunnsproblem, Fra 
før har vi trafikkulykkene, og i tillegg 
vil det 'komme ~ta,dig Here problemer 
med traf,ikkstøyen . Som nevnt inn
ledningwis regJi.streres særlig høye 
konsentrasjoner av eksD'sfo ru rens 
n'i,nger under rushtrafi'kk og n år et 
10k.k av okaldll1Dt 'Over byene hindrer 
stoffene i å spres . Det 'kangi,s ek
sempler på at barn flere steder må 
bære beskyttelsesrnasker .j gatene, og 
for >t:raftklkonsta!bJ.er og ynkessjåfører 
er avgassforurensningene a.J1erede blitt 
et yrkeshyg'ienisk problem, Det 'siSJte 
ser vi bl. a. ,i vår egen hoveds,tad. 
Videre kan Vii registrere at stadig flere 
mennesker i storbyene 'hder av Juft
veisinfeksjoner. Det er ikke bare fot
gjengere s'om utsett'es, førere og passa

sjerer i biJ.er påvirkes også, og det er 
bL a . påvi'st nedsaltt reaksjonsevne hos 
bilførere under kjøring i tett trafikk. 
I dag auer vi vel bare 'de mer kort· 
sihige v,iTkninger - per,spektivene på 
lang sikt er umulige å trek!ke opp, 

}fi,~til har vi vel i Norden hoved
sa'kelig fått føle de mer psykiske v,irk
n ing'er av ek,sosforurensningene (man 
generes av lukt, røyk etc.). Hva frem
tiden vil bringe såfremt vi ikke tar 
våre forholdsregler kan kanskj-e .for· 
holdene ,i de virkelig tett trafi'kerte 
områder i Europa, USA og Japan gi 
en pekepinn om. Problemet med å 
redusere forurensningene -kan angnipes 
på flere måter. Noe kan utvilsomt 
gjøres ved kontroll og justeringer av 
de bilmotorer som i dag er på mar
kedet. Kullosutslippet bør kunne redu
seres betraktelig, og de svarte røyk
skyer av sot og olje fra dieseldrevne 
kjøretøyer skal overhodet ikke fore
komme i fall motoren er forskrifts
messig justert. Montering av etterfor
brennere på ,bj.Jene vil kunne redus·ere 
men.gden av kulloksyd og hydro
karbon.er i avgassene, blyutslippet vil 
imidlertid være det samme som, før. 
Dessuten har det vist seg at det 
ofte dannes nitrøse gasser ved etter
forbrenningen, og forøvrig har mange 
etterforbrennere den uheldige effekt 
at de minsker partikkelstørreisen i 
eksosen. Partiklene vil dermed kunne 
holde seg svevende i atmosfæren i 
lengre tid, 

En nærliggende oppgave er å modi
fisere brenn5>tof.fene. Å erstatte ben
sinblyet med ufarlige 'eller mindre ,far
lige forbindelser må 'kunne være en 
realiserbar oppgave, selv på kort ,sikt. 
De~suten kan man redusere mengden 
av 'umettede hydrokarboner li Iben
sinen. Det søkes også et,ter andre ,typer 
av motor'er , og gassturbinen som ope
rerer med blyfritt bremie! og som gir 
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lite kulloksyd og hydrokarboner i av
gassene,er 'kan&kje det alternativ som 
i dag kan synes mest realistisk. Den 
elektriske bil er foreløpig en fremt'ids
visjon. Det er før5>t 'i de aller si~te år 
at det har kommet fart i arbeidet med 
alle disse p!1Oblemene, Tidligere har 
ikke bil- og petroleums-industrien vært 
motivert for å f.orbedre sine produkter 
m. h. t. avgassproblemet. Ingen har 
servert dem den sa mfunns~konoffililske 

regningen for miljøfo-rurensningene, 
og de har f~ke vært nødt .til å regne 
med disse fa:ktorene i kostnadskal
kylene. 

I en del land har man nå fått lover 

A vgasskol1.sentrasjoner ved ulike gjell
Ilommillshastigh eler. Flere biler i byene 
betyr ikke bare fl ere forurensningskilder, 
m ell også lavere gjennomsnittshastigheter 
og dermed st ørre utslipp pr. veik ilo
m eter, Diagrammet bygger på ameri
ka/uke resultat er ved bykjøring, og 
fi gurell er hent et fra «Miljø vårdsforsk
Iling», Slat ens o ff· utredningar 1967:43, 
S verige. 
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som secter g'fenser for brennstoffenes 
og avgas'senes innhold av potensielle 
miljøgifter. I Sverige er den maksi
male mengde bly .j bensin.en satt til 
0,7 gil fra 1/1 1970, og fra høsten 
1970 får nye biler ik'ke sj'ippe ut mer 
enn 45 g kulloJ<.syd og 2,2 g hydro
karboner pr. veikilometer. I samme 
lov heter det videre at ~ngen bil, 
uansebt årsmodell, fior slippe ut mer 
enn 4,5 % ,kulloksyd under tomgang 
på varm motor. I flere byer er det 
forøvrig forbudt å la motoren gå på 
tomgang i mer enn tre minutter. For
ut'satt en effek,tiv kontroll mener man 
i Sverige å kunne redusere kuUoksyd
utslippet med hele 70 % frem til år 
2000. Uten 'forholdsregler sier prog
nosene at den svenske bilpark VIii pro
duser-e 2 mi1lioner tonn !kulloksyd og 
ca. 300000 10nn hydrokarboner ~ år 
2000. Som i andre forurensningsspørs
mål :kan maJn her ·diskutere hvoorv'idt 
det lønner seg å operere med faste 
gremer i et restriktivt lovvef'k eUer 
om man bør benytte et gradert av
gifrtssy:>tem. F aste grenser vi'l antagelig 
føre ,til at ,industrien Vid for.søke å 
legge seg tett oppunder disse, avgifts
metoden viI :kamkje stimule.re ti.J en 
forskning som tar sikte på å minimali
sere utslippene. 

Innen by- og trafi,k,kplanl'egging kan 
utvilsomt mye gjøres for å hindre 
høye, lokale konsentrasj'Oner og for å 
unngå at befolkningen kommer i kon
takt med forurensningene. Lokal- og 
mikrometeorologi er f. eks. et <sørgehg 
forsømt Ikapiteli den fy~iske plan
leggjng. V'idere må det være et nær
liggende botemiddel å redusere privat
bilismen vil fordel for en vel utbygd 
'kollektivtraf.ik'k. Felles for disse siste 
tiltalkene er imidlert'id at de ikke går 
,nil ondets rot, ·dvs. man angrip'er 
ikke selve sykdommen, men dens 
symptomer. 
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FORRADALSOMRÅDET 
- nordtrøndersk naturperle som 
trues av kraftutbygging 
AV ASBJØRN MOEN OG ARNE MOKSNES 

F or tiden arbeider både Nord
Trøndelag Elektrisitetsverk og 

Statskraftverkene med planer om re
guler'ing av Forravassdraget i Stjørdal, 
Meråker, Leva'ngerog Verdal kom
muner i Nord-Trøndelag. Det er nå 
m ange år siden kraftutbyggerne først 
kastet sine øyne på dette vassdraget. 
I dag har planleggingen kommet så 
langt at søknad om 'konsesjon snart 
kan ventes. nenne reguleringen reiser 
en rekke alvor,lige problemer. Verdi
fulle naturdokumenter vil bh satt 

ut i Stjørdalse1va på et ni'Vå bare få 
meter over havet. G'lunrka , Heståa og 
Hårskallåa er ,de V1ikt'igste sideelvene 
øver,st i Forravassdraget. Lenger nede 
danner Vigda ogTylda dest ørstet>illøp. 

Det høyeste fjellet ,i området er 
KJoiningen med 936 m. 'o. h. I nord 
går Hårskallen vpp til 735 vg Færs
vola til 893 m. Med Forradalsom
ridet menes li det følgende områdene 
ved Færen og Forra og de øverste 
sideelvene mellom de nevnte fjell
parti - dessuten området sØr for St. 

\w 
:"-"'~-'--~·km 

under vann, og en rekke s'kader vil 
påføres vas'sdraget og de omkring
liggende 'områder nedenfor regukr
ingsbassenget. Forfatterne har li de 
siste to årene foretatt en del regi
streringer av flora og fauna i Forra
da'lsområ·det. I denne artikkelen skal 
redegjøres for endel av resultatene 
samt gis en 'overs.ilkt over de skader 
som kan ventes å vppstå. 

Området. 

Forra er rei si,deelv til Stjørdalselva 
(jfr. fig. 1 og 2). Fra den 26 ,4 km2 

store innsjøen Færen renner Forra 
først ca. 10 km mot vest. På denne 
strekningen e;- ,det lite fall, "hk at elva 
for det meste flyter 'brei 'Og st.ille bare 
a\'brutt av noen mindre stryk. Den 
til dels breie og flate dalbunnen ligger 
ca . 400 m . O.h. 

Fra Grytesvola og ca . 25 km mot 
SVer dalen trangere, og her går elva 
i fosser og stryk ,inntil den munner 
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Grønningsvatnet (jfr. fig. 2). Innenfor 
disse områJdene finnes ikke noen 
egentlige fjell, men en rek,ke åser -som 
når 500--600 m. o. h. Det laveste 
terrenget i vest ligger i overkant av 
300 m . 

Forradalsområdet er stefikt domi
nert av myr, og de topogra'fiske for
hold gjør det naturlig å skille mellom 
tre større myrområder: 

Forramyrene vil vi heretter 'benevne 
det mer enn 20 ,km2 store myrområ det 
som ligger mellom elvene Forra, Hest
åa og Glunka (jfr. fig . 2). Sentralt j 

Dette området oligger den lave åsen 
Hundskinnryggen (ca. 480 m. 'o. h .) og 
litt Ioenger nord den ca. 0,4 km2 store 
Reinsjøen (417 m. o. h.). 

Fra Rebustaden og ca. 6 km mot 
sØr hnnes et annet stort, sammen
hengende myrområde som vi kaller 
Revollmyra. De nordligste og øst
ligste delene Joigger omkring Hårskal
låa-Forra, og dalbunnen Egger her 

FIG.l 

.... Forradalsområdets beliggenhet. Sliple/ linje viser området som dekkes av fig. 2. 
'" O versikt over Forradalsområdel. Sliplet linje viser omtrenllige grenser for det foreslåtte natur

område/o 
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400-440 m. o. h . De nærmeste 2-3 
km ·sør for Rebustaden er dalen ca. l 
km brei, mens den sØrover smalner 
til. De vestlige 'og sødige områdene 
er slakke s-kråningerog -lave åser 
10kket av torv. 

Myrene sør f.or St. Grønnings
vatnet danner det tredje store myr
områ'de som Jigger 300-350 m. o. h. 
Røåtjerna l'lgger sentralt i dette om
rådet 'som er mer .småkupert enn de to 
foran nevnte. 

Landskap, vegetasjon og flora. 

Myrene preger landskapet i Forra
dalsområ'det. De klimatiske forhold 

'er meget gunstige for myrdanneIse 
noe 'som bl. a. går fram av ·en svært 
høg myrfre'kvens, bratte ba'kkemyrer 
og godt utviklete terrengdekkende 
myrer. 

Myrer, eller deler av myrer "Som får 
tilført vann som har vært ,i konta'kt 
med mineralj·ord, 'kalles minerotrofe 
(jordvannmyrer). Myrdeler som bare 
får -tilført vann fra nedbøren, kalles 
ombrotrofe (nedbørmyrer). 

I Forra·da.lsområdet er flate, mi
nerotrofe myrer (topogene myrer) 
vanlige i dalbunnene ·og vedde mange 
tjern. Særlig finnes det store områder 
i sørø'sHigste 'del av Forramyrene om
kring Holmtjern, ,der det er svære 
sumpområder - dessuten også i den 
breie dalbunnen ·i nordre del av Re
voJ.\myra. 

I ,skrånende terreng der vannet er 
i en viss bevegelse, finnes so-Jigene 
myrer - eller bakkemyrer som de 
kalles når de har tydeEg hel·ling. Store 
arealer i Forra>dalsområdeter dekket 
av bakkemyrene, og myrdanneIse 
foregår helt til 15-20° helling 
- noe som >bare finnes i særl-ig fu'k
t'ige 'områder i Skandinavia . 

Ombrotrofe mypdeler dannes van
.ligst ved at ovepHaten av deler av 
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topogene myrer har vokst så mye l 

høyden at tilførselen av vann som 
har vært i kontakt med mineraljord, 
hindres. Generelt kan en si at muhg
heten for denne type myrdanneise av
tar med økende høyde over havet. 
T Forradalsområdet finnes større 'om
brotrofe myn:leler dannet på 'topogen 
myr, 'sær]'ig ,i 'de lavest-liggende 'Om
ridene i vest. Men klimaet er og 
fuktig nok toil at ombrotrof myr
dannelse kan skje i skrånende terreng 
eller over plat.åer, og de fleste om bro
trofe myrdel-ene er dannet på denne 
måten. 

Når myrene ,de'kker «,kupler» i ter
renget, har en 'sækalte terrengdekkende 
myrer (blanket bogs). Denne myr
typen er særlig kjent fra De brit'is·ke 
øyer, men finnes og i noen områder 
'i Norge med fuktig klima. Men en 
kjenner iklke til noen lokalitet i vårt 
land ,der de terrengdekkende myrene 
er så godt utviklet som ·i Forra'dals
området. 

Samspillet me)\.om topografi og 
kLima har lagt grunnlaget foret myr
.landskap som 'en knapt finner maken 
til 'i vårt land: De breie dal,bunnene 
har torogene myrer - de -slakke 
ås,sidene er dek,k,et av balk-kemyrer 
og de runde å,sene a v -terreng dekkende 
myrer. 

Myrvegetasjonen på de minerotr-ofe 
myrene varierer bl. a. etter to rvens og 
myrvannets innhold av løst mineral
materiale. Ved rik tilførsel av kal:k
holdig vann får en rikmyrvegetasjon . 
Det finnes gradvise overganger mot 
fa ttigmyrvegeta:sjonen som forekom
mer der tilførselen av løst mineral
materiale (sær.J:ig kalktilførselen) er 
liten. Kalkri,kebergarter finnes vanlig 
i hele Forradak;området - særlig i 
områdene vest for Forra-Heståa. SØr 
for St. Grønningsvatnet finnes flere 
steder kal k-steinårer. 

l ca. 10 kilometer flyt er Forra brei og 
stille, omgi Il av tell granskog og utover
hengende løvtrær. FOlo Ame Moksn es. 

De rike bergartene gir grunnlag for 
store områ,der med ri'kmyrvegetasjon 
- og i ska'ndinavisk sammenheng er 
det meget sjelden med så store 'om
råder med inta.kte rikmyrer. 

Det meste av PLkmyrene er ·bakke
myrer med jevn, fast overflate og 
tett, va riert v,egetasjon. Disse bakke
myrene er meget artsrike. De lar seg 
enklest karakterisere ved mosen Cam
pylium stellaturn (stjernemose) som 
oftest er ti lstede som dominant. Til
svarende er Scorpidium scorpioides 
(makkmose) den mest karakteristoiske 
art for de flat'e og fuktigere rik
myrene . 

En rekke arter finnes bare i rik

myrvegetasjonen, og da denne vegeta
sjonstypen ik'ke er så veldig vanlig i 
Skandinavia, bEr dette interessante 
arter. Dette gjeLder bl. a. følgende fra 
Forradalsområdet: 

Carex buxbaumii (kluhbestarr) , C . 
flava (gulstarr), C. flava x, C. Hosti
ana, C. lepidocarpa (nebbstarr), Erio
phorum latifolium (breimyrull) , Scho
enus jerrugineus, (brunskjene) , Scirpus 
quinqueflorus (småsi'Vaks) og Tri 
glochin palustre (myrsaulauk). I rik
myrvegetasjonen 'i 'Området finnes 
også flere vakre - og [<ildels sjeldne 
orkbdeer: Daclylorchis incarnata (eng 
marihand), D. pseudocordigera (fjell
marihand), Gymnadenia conopsea 
(brudespore), Listera o vata (stortve
blad) og Plalanthera bifolia (vanlig 
nattfiol) . 
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Langs de fleste 'elver og bektker er 
det 'kantskoger, og det 'er grana som 
er vanEgst. Ved Forras øvre del bærer 
kantskogen delvis preg av urskog. 
Ellers finnes spredte furutrær :både på 
moreneryggene og myrene. I kanten 
a v ba'kkemyrene 'og på -fastmark ·er 
og bjørka vanlig. Seter-og slåttebruk 
har nok ved hogst, 'intens beiting og 
rydding bidratt t'il å trenge bjørke
skogen tilbake. Idag brer jmidlertid 
bjøllka seg fritt ut over tidl,igere slåtte
og beitemark. 

Floraelementene . 

Grupper avarter med omtrent hkt 
utbredelsesmønster samles i flora
element. 

I Forrada·len vokser en rekke arter 
som i vårt land har en ·vestlig ut
bredelse, 'og som tilhører det 'Sll'b
oceaniske element. Eksempler på van
l'ige suboceaniske ·arter fra ForradaIs
området er Blechnum spicant (bjønn
kam) og Narthecium ossifragum 

Ingen av de nevnte blomsterplan
tene opptrer va'nl,ig som dominerende 
arter over større områder på rik
myrene i Forradals'Området (unntatt 
Carex flava.) De dominerende artene 
er of-t'e arter som også finnes på fattig
myrene. Særlig gjelder dette Carex 
lasiocarpa (trådstarr), C. ros/ra/a 
(flaskestarr), M olinia coerulea (blå
topp) og Scirpus caespi/osus (bjønn
skjegg). Men selv om disse - og endel 
andre arter er felles for rik- og fattig
myrene, er artsutvalget meget for
skjellig. 

Fattigmyrene er artsfatt'ige og ,kar
akteptseres best ved å mangle alle rik
myrindikatorene, 'Og ved at -torv
mosene dominerer i bunnen . 

Den ombrotrofe myrvegetasjonen 
karakteriseres ved å mangle en meng
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Karakteristisk landskap ved Forras Øvre 
del. l forgrunn en bakkemyr ned m ot dell 
store flatrnyra. Z bakgrunnen kantskogen 
ved Forra mot Kliningen . 
Folo Arne M oksnes. 

de arter som er absolutt bundet til 
minerotrof vegetasjon. I området er 
de 'ombrotrofe parti først og fremst 
dominert av tuvevegetasjon med lyng
artene som de viktigste. I 'bunnen er 
det ofte en ensidig ·dominans av 
Rhacomitrium lanuginosum (gråm'Ose) 
- og detre er et klart vestlig trekk . 

Selv om myrene dekker s10re om
råder finnes det 'Og en god del fast
marksvegetasjon på steder med stor 
heHing eller god drener.ing. Under 
skoggrensa, som i områ-det ligger i 
overkant av 500 m. o. h ., er de Neste 
fastmarksområder skogdekt. 

(rorne). Når en også tar med mosene, 
blir gruppen avarter tilhørende dette 
element relativt stor (over 30 arter). 
Det 'er påfaHende at de aUer fleste er 
myrarter eller sterkt fuktighetskre
vende arter. En del avartene viser en 
vestlig utbredelsestendens innen For
radalsområdet (:bare funnet vest for 
Forra-Heståa) , og følgende av disse 
er her ved sin østgrense i denne del 
av Norge: Carex hos/iana (engstarr), 
C. flava x hostiana, C. pulicaris 
(loppestarr), funcus bulbosus (kryp
iv), f. effusus (lyssiv) og f . cong/ome
ra/us (knappsiv). 

Av de subocean'iske mosene skal 
her bare nevnes den rike forekomst 
av torvmosen Sphagnum angermani
CUIn. Da arten ble funnet sommeren 
1969, var dette ny nordgrense i ver
den, og artens t'iende l'okalitet ,i Norge. 
Selv om ,de i dag Jiinnes noen få nye 

loka·J.iteter, og nordgrensen er flyttet 
til Snåsa, synes ForradaIsområdet 
klart å være det område der arten er 
vanligst. 

Sammen med disse artene med 
vestlig utbredelsesmønster, vokser i 
Forradalsområdet endel arter med 
øsUig utbredelsestendens i vårt land. 
Hit hører bl. a. følgende fjellarter: 
Carex rotundata (rundstarr), C. steno
lepis og Dactylorchis pseudocordigera 
(fjel1marihand) . 

Splachum luteum (gul parasoll
mose) er ganske sjelden ,i Norge, men 
finnes spredt, særltig i de østlige delene 
a v landet. I hele Forra'dalsområdet er 
arten vanlig. Med sine store, gule 
parasoHer danner denne m~kkmosen 
praktfulle kolonier på eks-krementene 
av elg og husdyr. 

Det finnes lngen typisk høyfjells
plante i Forra,dalsområdet, men man
ge arter som tilhører fj'Cllplantene. 
Flere av .disse Jiinnes bare i nord, og 
står i direkte forbindelse med de rike 
fjellplanteforekomstene på HårskaHen 
- bl. a. Carex microglochin (agnor
starr) og C. norvegica (fjeUstarr). 
Andre fjellplanter finnes flere steder 
i Forradalsområdet - bl. a. Bar/sia 
alpina (osvarttopp), Epilobium davuri
cum (linmjølke), funcus castaneus 
(kastanj-esiv), f. triglumis (trillingsiv), 
Loiseleuria procumbens (greplyng), 
Saxifraga aizoides (gulsildre) og Tha
lic/rum alpinum (6jeHfrøstjerne). 

Forradahområdet har også arter 
som vi regner med blant lavlands
artene i vår Hora - bl. a. Carex 
hostiana (en~starr), C. lepidocarpa 
(nebbstarr), C. pulicaris (loppestarr), 
Eriophorum latifolium (brei myrull) 
og Schoenus jerrugineus (brunskjene). 
Sistnevnte ar,t regnes som sjelden i 
Skandi.navias flora , og den er bare 
funnet to steder sør for St. Grønnings
vatnet. 
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Det finnes i Forrllidalsområdet få 
arter som kan sies å være veldig 
sjeldne i Trøndelagsområdet. Men 
forekomsten av vestlige og østhge 
arter, og fjell- og lavlandsarter vok
sende sammen, gjør at området er 
plantegeografiisk meget viktig og in
teressant. 

DYRELIVET. 
FugL 

Ved 'de faunaregistrel'inger som er 
foretatt, er hovedvekten lagt på fugl. 
I området er det hittil registrert 104 
fuglearter, hvorav 56 med sikkerhet 
er påvist hekkende og 29 etter all 
sannsynlighet hekker. Det er særlig 
grunn til å fremheve den store be
standen av .vadefugler. Sett 'i lands
målestokk representerer myrene i For
radaIsområdet va,derbiotoper av virke
lig store dimensj-oner. Spesi'elt tallrike 
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Parti fra Forramyrell e . l forgrunIlen 
Holme/jern . Foto Ame Moksnes . 

er heilo, enkelt bekkasin , småspove 
og rødstilk. De to sistnevnte artene 
finnes i større antall på Forradals
myrene enn på enkelte a v de mer 
«kj.ente» fuglemyrene som f. eks. Ne
dalsmyrene i Sylane. Det kan for 
øvrig nevnes at nå når Nedalsmyrene 
er satt under vann, er Forra'daJs
myrene som vaderbiotop enestå-ende j 

sitt slag 'i Trøndelag. Videre hekker 
vipe, rugde, grønnstilk, gluttsnipe, 
strand snipe og brushane vanhg i 
området. Ved Holmtjern på Forra
myrene ble li 1968 observert 23 spil
lende brushanerog i 1970 minst 10. 

Den mest sjeldne vadefugl i om
rådet er dobbeJthekkasin. I Norge har 
denne arten j vårt århundre gått 
sterkt t ilba-ke i antall, men i den 

senere tid har det være en sValk 'opp
gang å spore. Både 'i 1968, -69 og -70 
ble det iakttatt spiHende hanner på 
en lo'kalitet på Roknesvola. Det meste 
som ble sett var minst 6 individer. 
I 1970 ble det funnet en ny spillplass 
på RevoJlmyra hvor minst 8 individer 
ble observert samtidig. 

Av va.defugler ellers er observert 
tjeld , sandlo , bolt-it, storspove, skog
snipe og svømmesnipe. Sandlo hekker 
på cgneL'e 10'kaliteter, og skogsnrpe 
hekker etter all sannsynlighet. 

Hettemåken har nå i flere år hekket 
i en liten 'koloni ved Holmtjern på 
Forramyrene. I 1970 ble funnet 12 
reir. Sammen med en liten koloni 
nord for -området, i Levanger kom
mune, representerer denne hekke
lokaliteten en utvidelse mot øst av 
artens ~idligere ,kjente utbredelses
område i Trøndelag . 

Av trane foreligger en rekke -obser
vasjoner som Ikan tyde på at minst 
tre par år -om annet hekker i området. 
Reirfunn ble gjort både i 1969 og -70 . 
Srnålom er også funnet hekkende. 

I alt er registrert 11 arter ande
fugler. Av diss·e må nevnes sædgåsa 
som for 40-50 år si·den ikke var en 
helt uvanlig hekkefugl ,i Forradals
området. Muligens hekker den frem
deles her år om annet. Området ligger 
ved sørgrensen fo r artens utbredelses
områJde i Norge, idet Meråker er den 
sørlig'ste ,kjente hekkelokalitet for sæd
g,å,s i vå rt land. Vi'dere er Canadagåsa, 
som er utsatt ,i Meråker, observert i 
Færen. 

Når det gJelder rovfugler, hekker 
kongeørn, fjellvåk og dvergfalik i om
rådet. Fiskeørn er også observert, og 
skal ifølge opplysninger vi har fått, 
ha hekket her, sist i 1966. Sannsyn~ig
vis har også tårnfal'k hekket i små
gnagerår. Videre er obgervert ,spurve
hauk og jaktfalk . 

Av ugler er registrert haukugle, 
jordugle og perleugle. Den sistnevnte 
er med sikkerhet funnet hekkende_ 
1 smågnageråret 1966 ble observert et 
haukuglepar med flyvedykt'ige unger 
og et par av jordugle med adferd som 
indikerte hekking. 

Bestanden av jakthart fuglevilt må 
sies å være relativt stor. Dette gjelder 
først og fremst lirype og orrfugl, men 
storfugl og jerpe er også vanlige på 
egnete lokaliteter. Dessuten finnes 
fjellrype på Kliningen. 

Andre dyregrupper. 

Da d·e systematiske registreringene 
er konsentrert om fug,I, er det for 
andre dyregrupper bare gjort tilfeldige 
observasjoner. Det 'synes imidlertid 
som om området har en relat'ivt bra 
bestand avelg. Det ,kan 'også nevnes 
at oter finnes ·i Forravassdraget, og 
at bestander av mår har vist en opp
gang i de senere år. 

De øvre deler av Forra er fin 
ørretelv. I Færen finnes ma tflo som 
gir gode matforhuld for ørreten. Men 
ørreten har vært noe på retur de siste 
årene, da det har vært 'en tendens til 
overbefolkning av røye. 

Når det gjelder evertebrater, kan 
nevnes at va nnedderkoppen er funnet 
ved Forra . Det er også verdt å nevne 
at elveperlemusling finnes på flere 
steder i Forravassdraget. 

Utnylling av området . 

Helt til vårt å rhundre har området 
vært sterkt utnyttet til slått- og beite
bruk . Særlig har hakkernyrene i tid 
ligere alder vært ,viktige slåttemarker 
- noe restene av «stakk'stengene» 
fremdeles vitner om . De mange set
rene fo rtell er om en mer allsidig ut
nytting, og dessuten sier tradisjonen at 
det tidligere har vært fast bosetning 
flere steder i området. 
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I vår tid er den 'dir~kte utnytting 
mer begrenset. Skogavv.irkning 'foregår 
i store deler av området. Videre >be
nyttes det i stor grad som beitemark 
for sau og storfe. 

Store 'områder ligger g·odt under 
400 m. o. h. , og jordartene er tildels 
rike. Dette skulle tilsi at mulighetene 
er ti·lstede for 'en mer intens jord- og 
skogbruksutnytting. KanS'kje er nå en 
slik utnytting i ferd med å starte, idet 
st{Jre myrområder sØr for Røåtjerna 
er planlagt dyrket t·il f6rproduksjon. 

V.iltpr{J<luksjonen synes å være stor, 
og området er av vesentlig betydning 
for jakt på elg 'og småvilt. Dette 
gjelder spesielt for småviltjakten, 'ikke 
minst på grunn aven fra jegersyns
punkt gunstig jaktkortordning. Ikke 
bare fra ·de 'omikringliggende dalfører, 
men også 'etterhvert fra Trondheims
distriktet er det i jrukttiden stor utfart 
til Forradaisområdet. 

H er er ·Vli uvilsomt inne på områdets 
største verdi i dag, nemhg <som fri
område. Adkomsten er lett både fra 
Stjørdal og l.:evanger. Også med ut
gangspunkt fra Meråker blir området 
stadig mer besøkt. Dette utfartster
renget er av særhg stor betydning for 
Levanger da Forradalsområdet er .den 
eneste del av kommunen <som består 
av noenlunde uberørt villmark. 

Forradaisområdet som et stort natur
område. 

Til Administrasjonen for 'friluftsliv 
og naturvern - Kommunal- og Ar
beids<iepartementet, er det allerede 
levert forslag til bevaring av områder 
i Forradaisområdet (fra Asbjørn 
M{Jen 1969, og Levanger feltbio
logiske forening 1970). Det følgende 
er i overensstemmelse med disse for
slag. 

En fores.Jår at størstedelen av ·om
rådet (ca.115 km2 - jfr. fig. 2) sikres 
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Vipa hekker vanlig Forradalsamrådet. 
Foto Eiliv Leren. 

Motstående side: Fra sumpområdene 
sør-østre del av Forramyrene. 
Foto Asbjørn Moen. 

som et stort naturområde - der 
hyttebygging, vassdragsregulering og 
andre tekniske inngrep forbys. Gren
sene for naturområJdet må rilpasses 
dyrkningspIanene - tOg des'sutenbør 
skogsdrift kunne 'drives 'innen visse 
deler. Innen dette store naturområdet 
som bør få en «lett» fredning (f. eks. 
landskapsvernområde etter natur
vernlovens § 5-7), bør en få mindre 
naturreservat (etter naturvernlovens 
§ 8-10). En foreslår opprettet sJ.ike 
reser·vat for myrområdenesør for St. 
Grønningsvatnet (8-10 Ikm2), for 
nordre del av Revollmyra (7-8 km2) 

og for stør.stedelen a v Forramyrene 

(ca. 20 km"). Disse reservatene vil bli 
viktige ledd i Naturvernrådets lands
plan for myr- og fuglereservater som 
<let nå arbeides med. Hele 'det fore
slåtte naturområdet ligger på stats
almenninger. 

R eguleringsplanene. 

Samtlige alternativer forutsetter en 
dambygning ved Grytesvola, ca. 10 
km vest for Færen. Eiter Nord-Trøn
delag Eiektri<s'itetsver·k<s planer går et 
av alternat'ivene ut på en oppdemn'ing 
til kote ca. 412-13 av områdene vest 
for Færen, med en tilhørende laveste 
vannsta nd på ca . 400. Mellom 17 og 
i8 km2 , herav størsteparten av FDua
myrene vil da bli neddemt. Bt annet 
alternativ forutsetter en senking av 
Færen. Vannet fra det vestlige ned
børsområ'det vil da renne østover for 
magasinering i Færen som ved tapping 
senkes fra ·kote ca. 402 til ca. 380. 
Ca. 8 km" vil da bli neddemt. Det 
arbeides med p'laner om en overføring 

a v vannet ·t'il Verdal eller Stjørda I. 
Verdalsalt·erna·tivet !forutsetter også 
regulering av Inna i Verdal. Av øko
nomis·ke årsaker vil en overføring til 
Stjørdal ikke være mulig kombinert 
med senkingsalternativet. 

Statskraftverkene har ennå ~kke 

kommet med konkrete planer. Disse 
ventes først å kunne foreligge om
kring årssk'iftet 1970/71. Ifølge avis
meldinger er det imidlertid klart at 
for tiden undersøkes mulighetene for 
en gigantisk regulering som vd samle 
opp vann fra Snåsa i nord hl Sør
Trøndelag i sør, og lede dette sammen 
til et kraftver.k som skal ligge i Verdal 
eller Stjønda1. Disse planene vil for 
uten Forravass·draget berøre Sjæker
vassdraget, Tverråa, Helgåa , Juldøla 
og Inna i VerdaI og Kopperåa og 
Funna, samt sjøene Fjergen, Hol
sjøen, Langen og Fundsjøen i Mer
åker. Med andre ord Vlil va'ssdrag og 
fjel·lområder i hele den sørlige del av 
Nord-Trøndelag bli berørt. 



R eguleringens skadevirkninger. 
En ,kjenner i dag neppe alle skade· 

virkningene, og heller ikke graden av 
disse. Den oversikt som her skal gis 
omfatter sannsynhgvhs bare en del av 
de ulemper som vil oppstå. Her er 
oglså tatt med de 'skader som påføres 
områdene nedenfor regulerings bas· 
senget. Tildels er forsilYkt pekt på 
skadenes 'samfunnsmessige betydning. 
Følgende skadevirkninger ventes å 
oppstå: 
• Et verdifuUt naturdokument i For
ra'da'lsområdet blir neddemt. Opp· 
demmingen fører til at rekreasjons· 
og forskningsmuligheter i 'et sjel,dent 
og uberørt 'område går tapt. V'idere 
ødelegges verdifulle beiteområder for 
husdyr og en jordreserve av betydelig 
verdi som skogsmark eilerdyrkings
mark. 
• Fisket i Forravassdraget '\Oil bli 
skadelidende. I de nedre lakseførende 
deler a v Forra må en regne med at 
det 'blir helt ødelagt. Ved samtlige 
alternat·iver vil 'det sannsynhgv>is bli 
utstrakt produksjon av vinterkraf.t, og 
vannføringen sommerstid :vil derfor 
bli s terkt redusert også i det vassdrag 
hvor kra ftverket pla,sseres. Dessuten 
vil de elvene som vannet ledes bort 
fra, langt på vei bli tørrlagte etter de 
mest ytterliggående planene, og 'i alle 
faH sterkt redusert. Det'te vil påJøre 
laksefisket ubotelig skade. Stjørdals
clva er en av de beste lakseelver i 
Trøndelag. 
.. Grunnlaget for ,det kulturarbeid 
fo r laksunger som drives <j Forra
vassdraget vil bli ødelagt. Dette er av 
stor ,betydning for Trøndelags lakse
stamme, og Forravassdaget vil til 
dette formål 'ikke kunne la seg erstatte 
på en tilfredsstillende måte. Det er 
antydet at reguleringen vil kunne på
fø re sjølaksfiskerne på Trøndelags
kyst·en et bety.delig inntektstap. 
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• Stjørda'ls- og Verdalsvassdraget tar 
imot store mengder 'kloa1kk, l'ilsig av 
gjødningsstoffer fra dyrket mark og 
utslipp fra siloer og halmlutings
anlegg. Redusert vannføring kan føre 
tileutrofiering og forgioftning av 
elvene, med de konsekvenser dette 
medfører. 
• Kloakken som slippes ut i Stjør
dalsfjorden foru t.settes å bli holdt 
nede av et bra'kkva·nnslokk som dan
nes a v elvene. Dersom vann føres 
bont fra Stjørdalsvassdraget, ,løper en 
den risiko at ,bra,kkva nnslokket redu
seres. Kloakken kan ,da 'bryte gjennom 
og !komme inn ,tlil strendene. Målinger 
av 'koliforme ba·kteri-er på bade
plassene omkring Trondheim har alle
rede vist foruroligende høye verdier. 
• Stjørdal og Verdal hører med 
blant de 'beste ,jordbruksbygder i Nor
ge. ReduseN vannføring i elvene vil 
medføre at grunnvannet synker med 
det resultat at det ·kan oppstå tørke 
skader og derav reduserte avlinger. 
• Risikoen for flomskader i 'det dal
fø ret vannet ov'erføres til er st'Or. 
Etter Nord-Trøndelag Elektrisitets
verk,s «beskj'edne» planer vil vann
føringen i Verdalselva nedenfor et 
eventuelt 'kraftverk ved Dillfoss fem
dobles dersom vannet overføres dit. 
En må i nenne forbindelse spørre om 
hva ·dette betyr for de ustabile leir · 
massene 'i Verdal. I hv·illken grad er 
virkningen av dette undersøkt på for
hånd, og er det i det hele tatt mulig 
å forutsi virkningen av slike forand
ringer? 

Tanken på hva disse skadevirknin
gene kan bety for to dalfører som 
hører med til de fra na turens side 
f.ikest·e i Norge, er skremmende. For
uten at verdifull, uberørt natur blir 
ødelagt, vil reguleringen berøre {o dal
fører med mange tusen 'innbyggere 
med det n:suHat at livsmiljø og 

NORSK VANNKRAFTUTBYGGING 

VED ET VENDEPUNKT 

AV 
SIVILINGENI ØR LARS PETTER LY STAD 

N aturvern -og vannkraftutbygging 
har fått en meget 'sentral plass i 

norsk pressedeba tt <den Sliste tiden . 
M ye av denne di,skusjonen har vært 
ført på forskjellige premisser fra de 
to ,interessegruppenes side. Kort ,sagt 
kan en si at debaUen har vært om 
målbare og ikke målbare begreper, 
og 'hvor det målbare måles i kroner 
og øre. Generaldirektør H veding for 
mulerer problemet på denne måt'en: 
«Vi kritiseres 'ofte fordi Vii ,ikke tar 
verdien av naturen direkte med i kal
kylene, men net 'Cf il<'ke noen gvtt å 
s~tte prislapp på natur. Det vi kan 
si , er at når natuI'Verdiene i kke regnes 
med , vil det pros}ekt gi den 'og den 
gev,inst, og så får dette veies mot den 
pris man setter på naturen.» 

Betrakter man såJledes denbetyd
ning vannkraftut'bygging og kraft
krevende industri har hatt for leve

næringsgrunnlag -forringes. De fonityr
reiser som reguleringen påfører na
turen, kan medføre alvorlige pro
blemer 60m vi i dag ik'ke aner om
fanget av. Reguleringsplanene reiser 
en kra ftig utfordring til naturvernet. 
Forrareguleringen må ikke «glem
mes» i en tid da flere av våre mer 
«kjente» naturherligheter trues av 
kraftutbygging. 

standard og vekst 'i norsk ø.konomi i 
etterkrigstiden, må man ,innrømme at 
den pris man eventuelt måtte sett e 
på naturen ville være relativt høy. 

Overskriften «Norsk vannkraftut
bygging ved 'et vendepunkt» er all<ike
vel valgt da «faresignaler» såfremt 
utbyggingen fortsetter, melder seg i 
horisonten med ",tor tydelighet. 

Det er her ik<ke bare ,tenkt på den 
fare foortsatt vannkra·ftutbygging vil 
utgjøre for den økol'Og.rsk,e baJanse i 
naturen, 'dyre- og fiskebestanden , fri
luftsområder osv., men i .Ji'ke stor 
grad på de økonomiske faktorer. 

Aluminiumsindustrien er i denne 
forbindelse a'v spesieH interesse, 'idet 
den utgjør vår største eksportindustri. 
At fortsatt utbygging av denne 'indu
strigren har stor betydning for vann
kraftutbyggingen, kan best 'il<lust reres 
ved følgende tall: KraftJkrev,ende in 
dustri tar i dag ca. 50 % av totalt 
forbruk av 'elektr,isk 'energi, av disse 
50 % tar så igjen aluminiumsindu
strien ca. 40 %. Sagt med andre ord; 
aluminiumindustrien alene forbruker 
i dag 20 % av t'otalt produsert elek
trisk energi i Norge. Dette tall vi,], 
såfremt utbyggingstakten forsetter, 
etter aluminiumindustrrens ·behov, øke 
til nesten det dobbelte over en 10-12 
å rs periode. De samlede planer <som 
va r kjent for Regjeringen da den ut
arbeidet sin energimelding 'innebærer 
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nemlig at industriens kraftbehov vil 
bli fordoblet innen 1977 og nærmere 
tredoblet innen 1980. 

Mye av den debatt vi vil få ti frem
tiden om fortsatt utbygging av norsk 
vannkraft må således sees ~ sammen
heng med fortsa tt utbygging av vår 
aluminiumindustri, da over halv
parten a v eventuell utbygget 'energi 
i denne 10 års periode vi,l gå til denne 
industri. 

Norsk aluminiumi,ndU/ltri er 'i ,dag 
fuNstendJig avhengig av samkvem med 
utlandet. V.i limporterer råvarer, blant 
annet bauxi tt , og eksporterer ca. 93 % 
av all produser.t primæralumirrium. 

Mye tyder på at Norge har et 
handi,kap på p. g. a. ugunstig lokali
s'ering i forhold til r'åvarekildene. 
Flere land som selv disponerer over 
råvarekildene ·eliler tilgrensende 1and 
med billig vannkraft, ønsker li frem
tiden å bygge ut sin egen aluminium
industri. Dette gjelder kanskj-e ·spesielt 
utvilklingsland ,i Afr,j,ka som er li 'be
sittelise av bauxitt og billig vannkraft. 
Disse land har også det fortpinn at 
utgifter t iI mvljøvern neglisjeres, mens 
ca. 10 % av totale utgifter t'i1 ny
investeringer ~ II "land ·]Qommer til å gå 
til renseanlegg. 

Det vi'lle være svært lite U -lands
vennlig poh1Jikk av Norge å forsøke 
å hindre denne utvikling, med hen
visning til de problemer utbygging i 
disse land v,j[Je påføre norsk økonomi 
p. g. a. økt konkurranse. 

Konkurransen fra I-landene vi'! 
sannsynligvis også øke sterkt 'i frem
tiden. Subsidiert alluminiumindustri i 
visse land, ,f.eks. England og Tysk
land, gir disse en fordel på vår be
kostning . Sam1Jidig vil norsk elektrisk 
kraft bh dyrere i fremtiden, mens 
prisen på kra,f,t ,i konkurrerende land 
vil synke deloyis som følge av hurtige 
atomreaktorer. I ca. 1985 VIiI all billig 
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norsk vannkraft være utbygget så
fremt utbyggingstakten fortsetter. 
Dette medfører ,knapphet på kraft i 
Norge, hvilket reduserer ekspansjons
mU1lighetene og dermed oglSå kon
kurranseevnen. 

For alle a1uminiumseiSlkaper ·i Nor
ge gjelder det at 49 %-100 % av 
aksjekapi-talen eies av store uten
landske konserner. Arsa'ken til dett'e er 
delV1is at aluminiumprodUiksjon er 
meget kapita~krevende, delvis at Nor
ge nyter godt av utenlandsk know
how. Disse srare ~ntegrerte uten
landske foretagender h ar en meget 
sterk posisjon på mankedet. 

At utenlandsk kapital-dominans i 
norsk kraftkrevende industri er 
økende, har våre departementer etter 
hvert fått merke. Statssekretær Tor
stein Slungård i Kommunaldepar,te
mentet sa det shk på en ·konferan'se 
om kraftutbygging og distfi.ktsutbyg
ging i Tydal 'i september dette år: 
«Utenlandske konserner vet at de nå 
er inne i tolvt e time når det gjelder å 
sikre seg billig norsk vannkraft til 
kraftkrevende industri. De bruker 
distriktspolitiske argumenter med stor 
oppfinnsomhet og styrke, og Kom
munaldepartementet 'er utsaH for stor 
pågang. Hittil i 1970 har det vært 'flere 
henvendelser om dette enn 'i hele den 
tidligere femårsperiode». 

Dette bringer et nytt alSpek,t inn i 
debatten om utbygging av nor&k vann
kraft , det distriktspolitiske argument . 

En analyse av detteernne er utført 
av stipendiater ved Institutt for sosial
økonomi 'Ved NTH. De resultater SoOm 
er fremkommet av undersøkelsen er 
bemerkelsesverdige. De tyder på at 
etablering aven enkelt bedrift i et 
utkantstrøk begunstiger de tettbygde 
områoer i Norge . A~aken 'er at til
nærmet all eksport/import mellom 
bedriften 'og omverdenen skjer direkte 
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ti'l de tettbygde strøk i Norge eller til 
utlandet. Den akuivitetsøkning dette 
medfører for de tettbygde 1Strøk gjør 
at arbeidskraft t rekkes til disse om
råder fra områder hvor det er ledig 
arbeidskratt, dvs. fra utkant'områdene. 
Resultatet av det1:e blir at den ikraft

J, 	 krevende industI1i .j utkantstrøkene, 
som er basert på våre ,billige «hvite 
kull» har gitt landet ·store valuta-inn
tekter, og således vært med på å øke 
vår levestandard som nasjon som hel
het, men denne utbyggingen har for
sterket skjevheten ~ fordeling av 
godene mellom de forskjellige om
rå.der innen Norge. 

Det må være en hovedoppgave for 
våre politikere å vurdere de distI1ikts
politiske Vlirkninger av kraftutbygging 
og kraftkI1evende industri når disku
sjonen om fortsatt utbygging av vann
kraHen kommer opp i Stortlingets vår
sesjon i forbindelse med frednings
planen for vassdrag. 

Sist sommer sendte Norske Industr,i
kommuners Sammenslutning et 'krav 
til våre myndigheter. «For å opprett
holde den nåværende sysselsett'ing og 
for en eventuell fremtieliig ekspansjon 
er det nødvendig med en vesentlig 
økning av ta'kten .j kraftutbyggingen.» 
Kr·avet er undertegnet av kommunene 
Høyanger, Ardal, Kvam, Meløy, Not 
odden, Sauda, Tinn og Vef,sn. Dette 
er alle 'etablerte industrikommuner 
med -kraftkrevende 'industri. Det te

1 bringer et a nnet moment inn :i vann
kraftdebatten, - frykt for rasjonali
saing og fraflytting fra industrikomJ 
muner. Som nevnt går vår kraftkre
vende industri vanskeligere tider i 
møte, p. g. a . hardere konkurranse fra 
utenlands·ke bedrifter. For å forbedre 
konkurranseevnen , og p. g. a.den 
tekni'S'ke utvi!kljng er 'en rasjonallisering 
nødvendig. Da det er svært få be
drifter i nærmeste distrikt til å ta opp 

ledig arbeidskraft, blir alternativet 
reduksjon i sysselsettingen ,i 'industpi
kommunen, eller bedriftsekspansjon 
med økt krafttilførsel for å ·beholde 
arbei,dskraften konstant. Da det første 
alternativ V1ille være dårlig dj,str~kts

politikk, blir ,kravet 'om økt ta:kt i 
'kraftutbygging og bedriftsekspansjon 
imøtekommet. Det er her et spørsmål 
om y;i iklke 'Skyver problemene 10-15 
år ut i tid. 

Hva 'skjer i det øyeblikk viiokke har 
mer billig vannkraft å utbygge? Viii 
ikke da fraflytting fra de etablerte 
industrikommuner med kraftkrevende 
industri begynne? 

En videre bedriftsekspansjon er på 
det tidspunkt meget vanskehg, p. g. a. 
redusert mulighet for økt krafttil
før,sel. Dette v.il igjen medføre syssel
settingsproblemer, da rasjonaliseping 
er nødvendig for å opprettholde 'kon
kurranseevnen. 

Vil det ikike i dag være bedre å 
erkjenne at annen y;irksomhet i ,disl
I'iktet, med ,flere arbeidstakere pr. in
vestert ·krone, er 'bedre distrikt'sp-oli
tikk? Fortsetter uty,iklingen som nå , 
kan vi ende opp med at kraftkrevende 
industri skaper knapphet på energi 
til den mer alminnelige utvikling i 
distri,ktet. Den foreslåtte utbygging a,v 
Innerdalen er her et eksempel. Da 
mye av vår vannkraft er bundet i 
billige langsiktige kontrakter, må 
Møre og RomsdaJ.sdistriktet ty til et 
område som gir minimal kraft til høy 
pris. 

Det er i denne artikkel påpekt 
økonomiske konsekvenser ved fortsatt 
vannkraftutbygging. I ~illegg ,kommer 
selvfølgelig også den naturvernmessige 
del av kraftutbyggingen. Denne side 
er imidlertid som nevnt såpass godt 
dekket i nor,9k presse a t en medtak-ing 
av denne side av vannkraftutbyggin
gen her er funnet unødvendig. 
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Altaelva mellom Masi og Kautokeino. Foto P. A. Røstad. 

HVORFOR ALTAVASSDRAGET IKKE MÅ 

REGULERES 
EN REDEGJØRELSE AV GEOGRAF, CAND. REAL ØYSTEIN DALLAND 

N orges vassdrags- og elektris~tets

vesen har ved kunngjøring 'i 
lokalpressen gitt ,i nteresserte en frist 
til 1. ma'i 1971 på å sende Statskraft
verkene en redegjørelse for de forhold 
og ønskemål som de menoer må tas 
hen:syn t il ved en eventuell regu
leringsplan for Alta-va,ssdraget. Kunn 
gjøringen hadde denne ordlyd: 

«D-irektora,tet for Stat&kra6tverkene, 
Middel,thunsgt. 29, Oslo 3, planlegger 
for .fri,den utbygging a,v Altaelva 
med s-ideelvene E~byel'Va, Gargia'elva, 
Tverrelva og Totkajok>ka samt Jies
jokka i Tana-vassdraget. 

Magasiner ,kan tenkes etablert ,bl. a. 
i }j'esjavrre, TObkaja vrre, Lappojavrre, 
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Stuorajavrre og Trangdalsvann samt 
i Kautokeinoelva med dam nedenfor 
Virdneja vrre, eventuelt også ved Stor
foss'en. 

In~eresserte oppfordres til så ,~man 

som mulig og 's'enest innen l, mai 
1971 å :>ende Statskraftverkene en 
I'edegjørellSe for de forhold og ønske
målISom ,de mener det bør ,tas hensyn 
til. 

Hovedstyret {or Norges Va~sdrags

og Elektrisi>tetsvesen ønsker å under
Sltreke at hens'i'kten med nærværende 
kunngjøring er å få sam}et 'opplys
niinger a v betydning for konkrete 
planer blir .utformet. Direktoratet for 
Sta tskra fit.verkene ,har ,i denne for

bindel~e meddelt alt de ,derfor, på det 
nåværende ~ids.punkt, ikke har ytter
ligere informasjoner av betydning å 
g,i om hvilken form planene eventuelt 
vil få. 

NVE, Hoved&tyret.» 
Siden ingen konkrete utbyggings

planer er f,remmet ennå, bEr kunn
gjøringen en oppfordring t,il å fore
stine seg de linngrep 'og endr,inger en 
eventuell regulering vil få i hele ned
slagsfeltet og å lokaLsamfunnet for
øvrig. I noen gra·d støtter frem
stillingen seg vil «Foreløpig utbyg
gingsplan for AUa-Kautokeinovas.s
-draget, NVE 1968», forøvrig til opp
lysninger fra fyl<kets e-forsyning, sam
taler med industrifolk, lekfolk og 
l'Okalpolitikere - samt en rek'ke be
faringer. 

Kraftbehovet. 

Forbruket av elektrisk kraft i F~nn
mark var i 1969 ca. 550 mill. GWh. 
Herav kom vel 100 mill. GWh fra 
Kvænangen kra,fttvenk .j Nord-Troms. 
Med Adamsel'V utbygd i 1972-73 
vil fylket ha bygget ut vel 570 mill. 
GWh. Kraftbehovet i fyl,ket vil etter 
fremlagte pwgnoser være ca. 800 
GWh i 1974, uten at det er opplyst 
noe 'Om forutsetningene for denne 
pwgnosen. D en ma'nglende dekning 
vil bli 'Oppveid fra Skjomen - og for
øvrig gjennom sam:kjøring Sverige
Sør-Norge. 

Det er først etter 1978 at Alta
vassdraget etter de offisielle la'ngtids
utredninger melder 'seg som mulig 
kraftkilde. Med 6-700 mill. GWh 
fra Altavaissdrag'et fra da av, regner 
e-forsyningen med å dekke kraftbe
hovet i Finnmark frem til 1983-85, 
altså i en S-8års periode. 

Økt «eksport» av råvarer. 

DeNe ville i sannhet være et 'kort 

tidsrom å vandaEsere et av Nord

ka lott>ens store ;vassdrag for. Selv om 

Altavassdraget viHe kunne gi kraft i 

langt videre per.iode enn ,d!isse 5-8 


. årene, melder det seg naturlig andre 

kraftkilder som alternativ dersom det 

skuHe bli behov for det. Totalutbyg 

ging av A1tava&sdraget ville gi 700 til 

1 000 GWh (med Jotka) etter de for

undersØ<keher som foreligger. 

Det er høyst usannsynlig a't >kraft
krevende ,industri lokaliseres M Flinn 
mark i de nærmeste lO år. Biedd 
jovagge, Repparfjord , de nye Nam
dalsgruvene og R øros vil mu j>igens 
samlet gi grunnlag for etsmeJteverk 
for kopper en ener annen gang i 
framtida. Dette vil j tilfelle ,sann
synligvis bLi pla,ssert 'i Trøndelag eller 
Sør-Norge, såvidt man i dag kan be
dømme det i ,industrikretser. Even
tuelt behov for kraft fra Altavass
draget angår neppe Finnmank ,i 1978. 
Derimot 'er det duket for en 'eksport 
av strøm via Sverige - ut av fylket 
- ril ut,veksling med >kraft>krevende 
v:irksomhet i Sverige eller Sør-Norge. 

Kraftutbyggin!}splanene for Alta 
har såvidt 'en vet overhodet ingen 
sammenheng med videreforedl'ing av 
råstoff ,i fylket. De har ·sannsynl,igvis 
sammenheng med fortsatt råvare
eksport ut av fylket, både av elektrisk 
strøm og malm. 

Bergverkene er dekket allerede. 

Bieddjovaggo har (Holger Fangel 
ved åpningen av gruvene ,i høst) gitt 
utt rykk for at man i overskuehg fram
tid vil få den kraft man trenger 
fra Kvænangen. Norsk Nefelin på 
Stj,ernøy har behov for en kraft 
dekning av ,~tørrelsesorden 15-20 
GWh, FoUdal Verk i Repparfjord 
vil få behov for ca. 30 mill. GWh. 
Fiskeindustr1en og småindustrien tar 
høyst beskjedne mengder kraft. Selv 
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ved en storekspansjon i f. eks. Hvis man sammenl,jgner med hva 

fiskeindustri (Frionoranlegg etc.) vil som er kommet de enkelte kraftut

det kun gå med små kraftkvanta. byggingskommunene til del, så er det 

Befolkningsutv.j'klingen .j Finnmark heller 'følger som dette: 

v,i~er for tiden noe stagnerende ten - Økt utflytt'ing: Matre, Røldal, 

dens. Dersom man eropvimiS'ti,sk 'og Suldal, Tokke. 

regner med en stigning i antall hus
 - Feilslåtte 'Og overdimensjonerte
stander på 5 000 i en lO-års periode, 'investeringer i <skoler, bohg~r etc . 
vil disse husstandene ikke bety annet 

- Skamferte naturressurser i de komenn høyst noen få GWh pr. år i øket 
munene som er mest avhengig av kraftforbruk. 
det som utmarck gir av natura'lier.AHautbyggingen er tiltenkt å gi 

- Frostdannelse og 'senket grunn6-800, kanskje 1 000 GWh pr. år. 
vannstand. Yed Fortun er detteDen kan vanskel,ig begrunnes med 
undersøkt mer i detalj , 'og man harannet enn a't kraften ·skal inn på sam
funnet at aV'lingerer halvert påkjøringen med Sverige og Sør-Norge, 
elve-åkrene etter reguleringen. altså en ubearbeidet og skjebnesvanger 

ek!sporta rbi'k<kel. Ødelagte Ia:kseelver eUer lakse
elver med nedsatte gytemulighter. 

Alta - en ny jallig kraftutbyggings Repara,sjon av damluker etc. har 
kommune? påført va,ssdrag total svikt i vann

At en eventuell kraftutbygg'ing i førselen. Yed ugunstige nedbørs
Altavassdraget 'vil 'skape nye arbeids forhold har det 'Vist seg vanskehg 
plasser i Alta a v noe omfang, er ,t,vil å overholde forpliktelsene ,i form 
somt. a v til.Jatt minstevassføfoing. AHa-

Anslag over eventuelle erstatninger. 
(E = ers!atnillgsansvar. S = samfunnsøkonomisk ansvar.) 

Masi, neddemmingsaIternativ ..... . . ... . ..... . . 50 mill. kr. E 
Masi, Kautokeino div. alternativ ........... .. . .... . . ... . 30 » » S 
Vtmarksressurser i samiske områder som uansett a'lt. !berøres: 

Jotka, (Jiesjavrre beitestrekn. bærmyrer etc. akkumulert 
veI'di gjennom 100 år .................. .. .. ......... . 50 » » ES 

Lappoluobbal, neddemmingsfelt .............. , ..... . . . . . 15 » » E 
Storelvdalen, 'evt. jordbruksskader ........... . . ... . . . ... . 15 » » E 
Flytving a,v 2-3 fjeHstuer og mange hytter ..... ...... ... . 5 » » E 
Laksefisket i Altaelva, 1 mfll. kr. over en 50-årsperiode . . . 50 » » ES 
Båndlegg. av byggefelt i Alta p. g. a. lokalklimatiske end-

ringer .. ... .... .......... ... ......... ..... ...... .. . . 5 » » ES 
ForskrringlSprosjeMet i AltaelvajSautso, 5 mann i 5 dager 

i en 5-å~sper. med uvstyr og res . .... ....... . ....... .. . 10 » » S 

200 mill. kr. E S 
Evt. fraflytt,ingsbi,drag og husbankovertakelser, 100 bruk i Altafjord, Loppa 
og Borkøysund 10 mill. kr. 
Vtebl. laksefiSKe i til,f. Altalaksen får vansker 20-50 mill. kr. 
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vassdraget Jigger i et kontinentalt 
område hvor denne usikkerhet i 
>9tor grad er tilstede. 

- «Klondy,ke» i anleggstiden ,i noen 
få år, - deretter 'stor arbeidsløs
het. Ved 'anleggsarbeide ,i Ikraft
verksektoren tas det ofitest inn en 
stor stab av spes'iaHolik utenfra, 
slik at anleggsfortjenesten for 
bygdefolket reduseres. (Sira-KViina, 
Sulda:l-Røldal, Aurland m. fl.) 

Y'i kan slå fa&t at en regulering a v 
Altavassdraget - >så vidt vi i dag kan 
bedømme det - vil bety en utarming 
av fylkets 'egne ressurser - sosialt 
(samekulturen og livskraftige fjord
samfunn) og økonomisk. En rekke 
ressurser ville vfms for en kortsiktig 
liten gev,inst 'i en anleggspeniode over 
noen få år. Dette bør Altafolk og 
samfiunnsbevisste mennesker forøvrig 
ikke gå med på. 

Erstatningsoverslag 

som eventuelt v,ille melde \Seg har en 
selvfølgelig lite grunnlag for å anslå 
på nåværende tidspunkt. At det ,i til
fdle ville bli høye beløp, som setter 
det teknisk guns1!ige utbyggingspro
sjektet i et helt annet ,lys, er klart. 

Masi er i Ya'ssdrag'svesenets fore
løpige under·s~ke"se tilgodesett med 
14 milJ.ioner j eventuelle -erstatninger i 
tilfelle neddemming. Dette vil ,si vel 
30000 pr. hode, eUer vel 150000 kro
ner pr. hoostand. Dette v,iHe naturl'ig
-.nis være en 'll'lHor l'a'V sum. 

Samfunnsøkonomisk tap er en ting, 
det 'snevre ersta,tning,smessige ansvar 
noe annet. 

Anslagene i tabellen motstående 
side over eventuelle erstatninger ligger 
antagelig nærmere det korrekte. 

Uansett utbyggingsalternativ (ca. 
500 GWh) vilerstatll'ing'sansvaret og 
det samfunnsølmnomiske tap neppe 
underskride 100 millioner kroner. 

MINDRE KRAFT 

- MER TALENTINDUSTRI? 

Underdirektør Finansdepartementet, 
Egil Bakke, gjør her rede lor økono
miske syns'punkter på kraftutbygging og 
kraftslukende industri. Innlegget ble 
sendt iSom radiofored rag i oktober· 

I den debatten svm for tiden pågår 
om tempoet i den Viidere urt!byg

ging a,v våre vannkra.ftJcilder har 
spørsmålet 'om hvordan kraken bør 
skaffes til veie spilt en dominerende 
roUe. Et helt annet spørsmål er hvor 
meget kraft vi t'Ienger. 

Når det ved hvert utbyggingspro
sjekt fremlegges anslag for 'eksister
ende - og prognoser for fremtidig 
kraftbehov må vi være klar over at 
kraftbehov,et 'er avhengig av hvordan 
vi selv velger å 'innrette oss. Når det 
bhr anført at vi .trenger ytterJoigere 
krafttilgang, &kyldes det a"t vi har 
valgt å sette ()ss ,i en slik 'situalSjon at 
det 'er et udekket behov for kraft. 
Kraftbehovet bør 'ikike betr<liktes som 
et datum, men er en konsekvens a v 
vår egen polirtikk - 'i første rakJ<.e av 
vår industripohtoilkk. 

Norge har som de fleste sikJ<.ert vet 
verdens høyeste elektrisitetsforbruk 
pr. ,innbygger. En grunn til dette er at 
halvparten av bdl'igoppvarmingen 'her 
i landet dek,kes med elektriSiiotet fra 
innenlandske kraftverk. Men av vårt 
totale elektri·S'itet~forbruk gårba,re 
rundt 35 prosent til allminnelig for
bruk. Nær 73 av vår elektriS'itet 
brukes i -indust'Iien og rundt 45 pro
sent av vår samlede elektrisitetspro
duksjon brukes av den elektrokjemiske 
og elektrometallurgiske industri alene, 
det vil i hvvedsak si aluminiumsverk 
og andre smelteverk. 

Det har vært et sentralt ledd ti vår 
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industripohtlikk gjennom hele etter
krigst,iden å stimulere ,investeringene 
i kra-ftslukende industri . Det vi har 
gj0rt er å legge forholdene til rette 
for ·denne utviklling ved å tilby billig 
elektrisk kraft. 

Når vi har kunnet tilby aluminium
industrien og andre store forbrukere 
biUig elektrisk kraft, skyldes det <selv
sagt at det har .vært relativt små 'Om
kostninger ved å skaffe strøm ved 
vannkraftutbygging. Men vi har gått 
lenger ·enn dette: vi har også 'solgt 
kraften t'il industrien til ,en så lav pris 
at kraftverkene ,i seg selv ,ikke har gitt 
særJ-ig stor 'fortjeneste. 

Resultatet av denne politikken har 
da selvsagt vært et nær sagt konstant 
press om videre -kraftutbygging_ Ut
bygg,ingstempoet har vært t ilsvarende 
høyt. Årlig investeres det for rundt 
l 600-1 700 mill. kroner ,i kraftutbyg
ging. 

På grunn av at prisen på elektrisk 
kraft er lav , tjener ik,ke 'krarftverkene 
meget penger i forh'Old til all den 
kapital som er linvestert. I 1968 ,beløp 
eierinntekten ved våre kraf.tverk og 
elektri-sitetsver,k seg til ca. 650 mill. 
kroner. Dette er lite i forhold til hva 
a ndre investeringer kaster av seg og 
det har -igjen betydd at kraftut,byggin
gen 'i relativt liten grad har vært 
finansiert av kraftverkenes egne 'inn
tekt er. I 1960-årene har seIfinansi
eringsevnen ri ,kra frtforsyningssektoren 
ligget på mellom 40 og 50 prosent, 
mens industrien ,i gjennomsnitt fi
nansierer rundt 70 pro-sent av sine 
investeringer ved egne inntekter_ 

Når myndighetene har fulgt denne 
kra ftforsyningspohtikJken så Ikan det 
ikke vær-e fordi 'kraftutbygg'ing 'i seg 
selv er særlig lønns-om, men fordi ,det 
har vært antatt at landet har ·store 
fordeler av den Ikraftslukende .indu
stri·en. 
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Det har blant annet vært fremholdt 
at den kraftkrevende industri er sær
lig lønnsom, at ,den er valutaskapende 
og også at vi ikke har hatt andre 
muligheter. Mangel på et allsidig 'in
dustri'elt miljø har -gjort det nødvendig 
å satse der hvor VIi har hatt kompara
tive fortrin - nemlig billig kraft. Jeg 
vil i det følgende stille 'endel ,kritiske 
spørsmål t-il disse argumentene. At 
den -kra'ftslukende industri har vært 
lønnsom for ,investorene synes sik-kert 
nok, ikke minst ta'k!ket være den 
biUige kraft - dels 'Også tak'ket være 
skattelettelser. Men de nasjonalregn
skaj)stall som foreligger tyder ,ikke på 
at de typis-k kraitslukende industrier 
har gitt større eierinntekt i forhold til 
den investerte 'kaj)ital enn industri
bedrifter i alminnelighet. En stor del 
av eierinntektene går dessuten ·M ut
landet . I tiHegg må man ta i betrakt
ning at den kraftsjukende industri ofte 
er meget Ikapitahntensiv med -relativt 
få arbeidspl-asser. I forhold t,il in 
vestert kapital synes f. eks. alumini
umindustrien å gi klart la'vere <samlet 
avkastning tlil eierne og de ansatte, 
enn det som svarer til gjennomsnitt 
,i industrien under 'ett. I storedel.er av 
1950- og 1960-årene ga således allll
miniumsindustrier samlede årlige fak
torinntekter (eierinntekter og -lønns
inntekter) på mellom 15 og 20 prosent 
av nedlagt realkapi,tal. Til -sammen
ligning kan nevneS at det tilsvarende 
tall for ·industrien under ett var rundt 
35 pr-osent og faktorinrrtekten i en 
shk arbeidsrint'ensiv nær,ing som skips
bygging utgjorde i -samme periode 
mellom 60 og 70 prosent av nedlagt 
realkapital. 

Når man har satset på kraftsluk
ende industri ut fra -lønn~omhe~sbe

traktninger har tanken 'Ofte vært at 
disse inve9teringene skal danne kjer
nen i nye industrisamfunn og at de 

ville få r-ingv'irkninger i form av an
nen lønnsom industriell virksomhet 
med videre-foredling o.l. Hitt'il har 
imidlertid denne Vlinkningen vært mini
mal. 

De kraftslukende industribedr-ifter 
er vanligvis typi&k eksportindustri og 
vil ruve .godt blant ,dem som skaffer 
oss valutainntek-ter . Men 'Ofte ,bhr det 
oversett at denne lindustrien også har 
et enormt importbehov for s·in pro
duksjen. Aluminiumsindustrien er f. 
eks. helt ut 'basert på import av rå
stoff. I 1968 beløp eksporten av alu
minium seg til 1 500 mdl. honer. Men 
importen av ok,sydog bauksitt belØp 
seg sam tidig 'uil 640 mill. kroner. Det 
er alli'kevel helt klart at denne ,indu
str-ien gir en betydelig netto valuta
inntjening. Men dette valuta aspekt er 
ikke lenger så int'eressant som tidligere 
ietrterkrigstiden. Norge har iik'ke på 
lange tider hatt noe valutaproblem 
og det er ikke noe som skulle tlilsi at 
vi bør sat-se på nye investeringer bare 
fordi de direkte vil skape øket eksport_ 

Det kan forøvrig hevdes at utbyg
gingen av den 'kra'ftslukende og :kaj)i
talintensiv industri for en stor del 
har skjedd ved kapi,talrimport fra ut
landet, slik at den ikke lenger har 
skjedd til fortrengsel for annen inn
sats . Dette 'er ·bare delV'is rikt-ig. In
vesteringene i den kapitalintensive 
og kraftsJukendeindustri har ri be
tydelig grald forutsatt linnsats a'v norsk 
arbeidskraft -og li ikke liten utstrekning 
norsk kapital. Dessuten -er det klart a<1: 
kapitalimport fra utlandet også kunne 
ha funnet sted t'il andre formål enn 
til kraftslukende industrier. Et sen
traH ledd -i :kredittpoliti-lcl<:en ·i de 
seneæ år har 'Vært å begrense om
fanget a v kapita linngangen fra ut
landet for å hindre at slik f'inansiering 
fører til oppstarting av nye investerin
g'er langt ut over det nivå vi har 

sjanse tlil å gjennomføre med de be
grensninger som f. eks. ligger i til
gangen på aIlbeidskraH. 

Et annet hovedargument for å satse 
på utbygging av den IkraHslukende in
dustri har som nevnt vært at vi 'lokke 
har hatt andre muligheter. Om dette 
var riktig umiddel-bart etter krigen og 
kanskje et godt stykke ut i 1950-årene, 
er ·det åpenbart 'ikke riktig l dag. 
Norsk eksport 1 de senere år er preget 
av at indmtrielle ferdigvarer av for
skjellig slag, maskiner, utstyr, skip, 
forbruksvarer osv. spilleren stadig 
større rolle. Vår evne til å konkurrere 
på områder 150m ikke forutsetter mas
siv innsats av kapital og kraft, men 
talent , miljø, teknikk, fermgivning 
osv. synes å være god. Det må antas 
at veksten på disse områdene 'kunne 
ha vært enda sterkere hvis det hadde 
vært satset mer på Idette felt. Men 
med de ressurser v,i bruker på !kraft
utbygging og -investeringer i kraft
slukende industrier vil Idet selvsagt bli 
mindre igjen til investeringer i - og 
f,inans-iering av de øvr-ige industrigre
ner. 

Som en ·konklusjon på drisse vur
deringerer jeg kommet til at det 
hverken ut f.ra privatø-k'Onomi'Slke eller 
samfunns~konomiske hensyn er nød
vendig - eller kanskje endog særlig 
fornuftig - å satse på en videre ut
bygging av den kraftslukende jndustri 
ved å stiMe billig elektrisirtet t'il rådig
het. Ved å øke 'eJlektrisitetsppisen bare 
så meget at -kraftverkene fikk en mer 
vanJrig eierinntekt av sine investerin
ger, ville antagelig etterspørselen etter 
haft - kraftbehovet - synke sterkt. 
Dett'e v-ille i tilsvarende grad lette 
presset på investeringene i ny elektrisi
tetsforsyning og ville 'selv,sagt gjøre det 
til-svarende lettere å ivareta de natur
vernhensyn som bhr av stadig større 
v~krt,ighet. 
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Det som overfladisk ser ul som økning i mang/old og variasjon, er o/te det mot
satte: forenkling og standardisering. Tegning av Sigmund Kvaløy. 

ØKOLOGI - VANNKRAFT - SAMFUNN 
Magister Sigmund Kvaløy, en av MardølaaJksjonens ledere, redegjør her, i tre 
artikler, for prins,jpielle naturvernsynsptmkter, for Mardølaaksjonens bækgrunn, 
og for pr,oblemer i forbindelse med planlagte naturinngrep på Finnmar·hvidda 
og på Træna. 

1. ØKOLOGISK MANGFOLD 

F ra økologien antyder jeg følgende 
sentrale hypotese: 

Et stc)'kt strukturert mangfold har 
det største overlevningspotens'ial : Der
som den tilførte og gjennomstrøm
mende energi anvendes av Jivssam
funnet på en lang rekke forskjeUige 
må:ter (gjennom et mangfold av 
«nisjer»), -står dette samfunnet ster
kere overfor for,styrrelser utenfra enn 
et mindre komplekst system. 

OG OVERLEVINGSVERDIER 

Bysamfunnene og menneskene dem 
er deler av naturen, men .. 

moderne byer har ofte en struktur 
som betyr innføring av kraftig stan
dardiserende element j de større øko
system de er en del av. Det samme 
gj'elder f. eks. ~nnføring aven kraft
gate gjennom en 'skog, en motorvei 
gjennom et ·variert jordbrukslandskap, 
osv. En million like skruer eller et 

jevnt asfalt-dekke erstatter en endeløs
het av varierte organismer, stadig 
voksende og døende. Først og fremst 
transporterer både kraftgata og veien 
energi som tilkommer ved eller fører 
til mangfoldsnedbrytende naturøde
leggelse. 

Det moderne samiunn har en en
sidig materiell-økonomisk styring, en 
styring som i høy grad er unndratt 
sCLmfunnets kontroll. Dette gir seg i 
naturmiljøet og overfor menneskene i 
det, utslag i en aksellererende ned
bryting av det mangfold som skulle 
sikre et høyt overleving6potensial. 

Et mangfold i struktur og funk
sjon er ikke eneste betingelse for 
overlevingsstyrke. Vikttig er ·det også 
f. eks. at «kommunikasjonskanalene» 
fungerer effektivt. (<<Funksjon» oven
for kan for øvrig def'ineres slik at det 
forutsetter sistnevnte betingelse opp
fyllt.) 

For et menneske som på forskjellig 
vis er nødt til å ta seg fram iet be
stemt miljØ, kan miljøet-s 6truktur 
være komplekst på den måten at 
effekten på mennesket er kaos. De 
nød'lendige orienteringsmuligheter En
nes ikke. Den moderne, hurtig
voksende industriby mangler i høy 
grad slike «menneske-nære» struktu
reringsmuligheter . 

I et na1urmiljø som er lite berørt 
av spesialister med sterk materiell 
makt, er begge de nevnte trivsels
betingelser oppfylIt: mennesket møter: 
l) kompleksitet (som gir «utviklings
og utnyttingsreserver» på mange plan) 
og 2) brukbare kommunikasjons
kanaler (adkomstveier for struktu
rering og meningsfull bruk). Be
tingelse 2) er oppfylIt ved at men
nesket selv er et naturens 'evolusjons
produkt, et produkt av dens mangfold 
og struktureringsprinsipper. Eksempel: 
«organisk rytme» som strukturerings

mi,ddel og kommunikasjonsforut-set
ning, - et vas'sdrags rytme gjennom 
landskapet, den menneskenært funk
sjonelle 'bebyggelse langs \'assdraget 
(går,dsbruk, eldre industri , veier og 
bruer som følger landformene) , osv_ 

Spesialisten utdeler og utfører opp
drag med liten oversikt. Han er for
såvidt en spesialisert organisme, men 
spiller i vårt samfunn sin rolle i hit
til uhørt målestokk, 'sammenlignet 
med noen tidligere organismetype. 
Den oversikt og rasjonalitet og 
følelsesmesS'ige spennvidde som -funk
sjonsstyrken tilsier, mangler han. T-id
ligere tiders miljømessige ma·ktutøvere 
hadde mindre effekt, men ofte større 
oversikt. Hans tilmålte funksjon i 
samspillet utgjør en menneske-kalku
lert «nisje», og dette - koblet sam
men med ressurser og teknolog'i av 
hittil ukjent størrelsesorden - gir 
ham større mulighet til å forvalte 
energi slik at et stort antall andre 
nisj'er ehmineres eller hindres i til
komst. Økologisk sett -kan dermed 
spesialisten bringe oss inn ,i en ut
vikEng som øker livssamfunnets sår
baphet 'katllistrofalt. Den ukontrol
lerte konkurransen mellom produ
senter og nasjoner fører dessuten til 
at naturgodene etterstrebes med stadig 
større styrke dess mindre det 'er igjen 
av dem. Dette gjelder både fisk og 
utsiktspunkt for tUf'isthotell, både 
kraHgivende fossefall 'og .feriestrender, 
olje og leoparder. Resultatet for det 
ma'ngfold vi skulle leve av og ved, 
gir seg selv. 

Det teknisk utrustede menneske 
mennesket som i a;ksellererende grad 
satser på vitenskap og anvender v,iten
skap tekni,sk ( noe særpreget euro
peisk i forhold til tidligere sivilisa
sjoner) - er i stand til å utsette virk
ningen på :seg ·selv av uønskede 
negative tilbak'ekobhnger (<<straffende 
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svar») fra naturen. BI. a. har anvendt 
vitenskap medvirket sterkt til befolk
ning,seksplosjonen og til den parallelle 
eliminasjonen av mangs lokabteters 
rnatressuf6er, ,samtidig som bl. a . kom
munikasjonsnettet og -midlene har 
mu liggjont for~satt rovdrift. Ressurs 
belastningen forflyvtes lett til nye 'Om
råder. 

Økologer mener det skulle være 
mul ig å disponere jordens overflate 
i soner med ulik utnyttel se, ·slik at 
«overJ.ev ingsbala nsen» 'opprettholdes. 
Innen et sli,kt sy.stem ville det settes 
grenser for :størrel,sen av industrieUe 
områder og av områder med priori
t.ering av ens-idig og sterk matproduk
sjon. Andre områder ville reserveres 
til (~blandet utnyttelse», bl. a. slik at 
det foreta,s begrenset høsl'ing av «Na
turens egne produkter» - uten kulti
vering. Atter andre områ,der skulle 
ligg'e uberø.rt , som reserver for -fram
tidig, hitvil ikke Ikjente utnyttelses
former - som v.jtale vitenskapelige 
referanseområder, som «klima-stabili
satorer» osv. A ,finne en optimal sone
fordeling antas mul'ig, men er en 
oppgave 'Som ·krever mye hittil ugjort 
forsking og ut,stra·kt anvendelse av 
datamaskiner. I mellomtiden er det 
vi'ktig at bremsene settes på den indu
strielle utviklingen . Poenget er at 
driften på naturressursene ,i dag stort 
sett skjer i blinde - bl beste for 
uhyre snevre 'og kortsynte 'interesser 
og ved 'en ,selv-forsterkende mekanikk. 
Vi ser ut til å gå i møte en serie med 
«ti1bakekoblinger» av katastrofal art. 
Hovedproblemet her er selvfølgelig 
politisk. 

Den amerikanske human-økologen 
Dubos hevder at den naturressurs som 
først vil bli 'oppbrukt er «grønne 
puste lunger». Før jordens matressur
ser er oppbrukt, vil utvikl'ingen (for
utsa tt at vi mestrer forurensningspro
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blemene) nå et punkt hvor jor,dens 
befol'kning lider av akutt «kapsel
syke». Fenomenet er kjent fra ubåter 
under langvarig neddykking, og vil 
melde seg med symptomer som psy
kopatisk aggressjon 'eller, hos andre, 
soon lammende apat,i. Dette punktet 
nås i det jordens totale overflate er 
«lagt j tekniS'ke lenkeo), samfunnenes 
sivilisasjonsmønstre overalt er de sam
me, menneskene mestrer milj øet ved 
hjelp av apparat er osv. Allerede i dag , 
mener han, ser vi varslet om at men
neskets t'ilpa,sningsevne 'er overskredet 
i verdens størs'te by-konsentrasjoner 
(hans hovedeksempel er New York). 

«Uforutsett tilbakekobling»: Aillmil/J
umsverket i Årdal, m ed ødelagt furu i 
forgrunnen. Her kan en ikke lenger 
holde husdyr. Også uforulse/t (av en
kelle): Arbeidsplassene rasjonaliseres 
bort. Fola Svein Smelvær. 

Her angis nok en grunn til å 
bremse sterkt på de teknis'ke ut
byggingsprosjekteri hitt il relat'ivt ube
rørte naturområ,der. Disse områdene 
kan, allerede for neste generasjon, 
bh «overlevingsmedisim) nr. 1. De må 
bare 'ikke bli «fluktmuhgheten), som 
gjør mennesket istand til å tåle 
presset litt lenger: - I så faH vil de 
bare bli medvirkende til den 'død
bringende «super~tandardiseringen»! 

I påvente av ytterligere forskning, 
synes -det anbefalingsverd'ig å 'legge 
økologiens hovedhypoteser (her er det 
bare antydet en) til grunn for verd
setting av miljø-typer og miljøkompo
nenter. Enkelte a v disse hypotesene 
kan ytterligere forskning 'komme til å 
måtte justere eller avsvekke. Forsiktig
het er foreløbig den beste forsikring , 
og forsiktighet er her 'synonymt med 
å legge ,disse hypotesene t'il grunn. 
- Og dette er en form for «konser
vatisme» som ,krever radikal polit-i.kk! 

Økologiske prinsipper kan over
føres til menneskenes 'kulturelle aktivi
tet, også til den «åndelige sfære». 
KuUurelt mangfo-ld blir en «over
levingsverdi ». Naturmiljøet har ut
viklet seg mot «(stabilisert mangfold». 
Så også menneskegruppenes kulturelle 
aktivjtetssfære. Vi kan i dag over
blikke en .farger.ik jord, men spekteret 
mister 'stadig sli'ke farg'ebånd som i-kke 
er -intimt forbundet med <len atom
i'sti'sk styr,te, i ndustrielle økonomi som 
er tidens kjennetegn. Et ma,ksimalt 
mangfold betinger også at de kultu
relle tradisjonsl'injene 'iklke kuttes over. 
V-idere blir det enoverievingsnød
vendighet å gi de undertrykte men
neskegrupper frihet, å arbeide for 
reell desentralisering , og opponere 
mot indu!;triens rasjona-lisering og 
monopolisering osv. 

Vi kan fremdeles øse av et stort 
antall uhke Jiv'sfil'osofier, etis'ke sy

stem er, religioner. Å beholde mang
foldet her er å beholde et «opp
finnsomhets-reservO'ir» av ma'ksimal 
størrelse. «Rasjonahsering» innen fel 
tet medfører på lengre sikt 1) mangel 
på løsninger, «mening», - «hvsinn
hold», - «egenstyrke». 2) elimina.-sjon 
av kombina,sjonsmuhgheter, - d. v. s. 
framtidig fravær av idek'ilder som i 
gitte situasjoner kan bety liv eller 
død. 

«Naturhg ut'v-iklet mangfold», min 
oritetsgrupp.ers egenstyrke, osv., er 
altså ,noe 'vi må søke å hegne om mest 
mul'ig «for sikkerhets skyld». Det sy
nes hittil å ha fungert som en over 
levingsgaranti, 'og om natursammen
hengene vet vi foreløpig meget lite. 
Spørsmålene omkring demokrati og 
frihet , som alt dette også har nær 
sammenheng med, skal jeg ikke 'kom
me inn på 'i denne omgangen. Etter 
dette, blir første 'kriterium ved valg 
av naturinngrep: «Hvordan må jeg 
forholde meg for 'i størst mul'ig grad 
å bevare et naturlig utviklet mangfold 
innen miljøet?» - «Hva blir de lang
siktige ko nsekvensene for det samlede 
liv,smiljøet dersom jeg reduserer mang
foldet? » 

Konkret og i ,det små, kan dette 
bety f. eks. å søke å bevare et kvartal 
i en by, å legge en 'industribygll'ing 
på berggrunn istedenfor i skogen, å 
konsentrere kraftgater og veier t'il 
noen få traseer over fjellet, å samle 
«hytte-og ..heis-turisme» til noen få 
lokaliteter i ofjeUdalene, å fremme 
variert jordbruk, å motarbeide en 
di'9triktspohtikk som betyr hurtig og 
massiv (og dermed uoversiktlig) for
andring av næring,sgrunnlag, å kon
sentrere bebyggelse ved å bygge nye 
kontorblokker ol høyden (pluss sam
tidig å gi dem et 'kollektivt kom
munikasjonssystem) , å hindre foru
rensninger med stor (og uovers'iktlig) 

153 

http:polit-i.kk
http:uber�.rt
http:overJ.ev


spredning, å satse på ,kraftkilder som 
bare berører natur- og menneske
miljøet lokalt og oversi'ktlig (f. eks. 
fjernvarmeverk med svovelfattig olje 
og lukket kjølevannsystem). I det 
større blir det viktig å gi politisk 
bevissthet og makt til grupper av 
mennesker som i ·dag ikke har det, 
som blir manipulert med, «sentrali
sert», osv., og å minske makten til 
sterke byråkra'tier, ·store industri- og 
finanssammenslutninger o. 1. 

Videre blir skillet mellom «ma
terielle» og «estetiske» miljøverdier 
vanskelig 'å opprettholde. En god del 
av de «estetiske» verdier vil komme 
inn under «overlevings-verdiene» 
i hvor vital grad vet vi ennå 'ikke. 
B!. a. er «stress og sivilisasjon» fore
løbig altfor lite studert. Indikasjonene 
erimidlercid mange. (Når vi f'år vite 
det er det allerede forsent.) 
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2. MARD0LA
AKSJONEN 
- mål og midler 

Mot Eikesdalen fra fjellet ved Sand
grovbotn. Foto Jon Voll. 

M ardøla-aksjonen var, akkurat 
som dannelsen av SNM (Sam

arbei,dsgruppen for natur-og miljø
vern), en reakisjon på flere forhold når 
det gjelder disponeringen av. natur
og miljøgoder i Norge. 

Vi mente at tiden nå var inne til å 
lære av det som ha,dde foregått i 
andre høyindustrialiserte land, - å 
være føre var mens det ennå er tid. 
Samt.idig var det blitt meget klar,t at 
demokra t'iet ikke fungerer når det 
gjelder ut-bygging av vannkraft og 
kraftkrevende industri heri landet. 
Gjennom det halvår som gikk før 
stortingsbeslutningen, forsøkte vi med 
stor intensitet å komme fram med 
våre argumenter på alle konvensjo
nelle, og en del ukonvensjonelle 
måter. Om det noen gang har vært en 
sak der bevaringsargumentet sto 
s·terkt, så måtte det være i Mardøla
saken. 

Eikesdal og Eresfjord skuUe fratas 
sitt siste vann. Det var tredje regu
lering med kompakt lokal motstand. 
Størrelsen av er'statningene var hver 
gang slik at det illustrerte godt hva 
forhenværende direktør for elektr,isi
tetsdirektoratet, A. Fjalestad har sagt: 
at hvis bygdene fikk reelle erstatnin
ger, ville det avsannes at nor.sk elek
trisitet er så rekordartet billig: Ta'kten 
i utbyggingene ville synke kraftig. 
Proposisjonens eneste konkret spesifi
serte kraf.tbehov var aluminiumspro
duksjonen på Sunndalsøra. 

Vi forsøkte å argumentere øko
logisk: Hvis Eikesdalsfjella og Mar
dalen ble beholdt urørt, ville stOf
distriktet Nord-Vestlandet .få en liv
givende «grønn pustelunge», lett til
gjengelig og i 'et distrikt der alle andre 
Uell er utnyttet til andre formål. 
Ingen ting nyttet. 

Vi kom bl at tiden nå var inne til 
å vise at en 'del nordmenn fant situa
sjonen iså alvorlig at ,de var villige til 
å ut'sette seg for vær og maskiner i 
høyfjellet og til å gå i fengsel. 

Vi falt i tanker om htt av hvert 
mens vi satt i Sandgrovbotn. 

Via mange ,infløkte bånd er våre 
pohtiske ledere brakt i ,den situasjon 
at de spiller spillet til norsk og 'inter
nasjonal storindustri og ,storfinans. 
Det er di,sse som er «tjent» med en 
ra'sk urbanisering og materiell vel
standsøkning som dominerende mål, 
ikke folk Hest. «Nøytrale» fagfolk 
og eksperter ,er deler av det samme 
spillet. I lengden går det utover alle, 
også dem som i dag ser seg tj·ent med 
«kreftenes frie spill», 'i betydningen de 
materielle opphopningsmekanismers 
ukontroller.te opera.sjon. Dette, at ,det 
vil gå ut over aUe, er en ny -situasjon. 
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Før eller siden vil en omlegging måtte 
komme. Det er store muligheter for 
at den kommer for sent. Det nytter 
ikke lenger med sna-kok. De fleste av 
våre politikere mangler den nØDven
dige innleving,sevne. 'De sitter fast i 
30-årenes og etterkrigst.idens industri
ekspansjon som 'en stadig like red
dende generalnøkkel. Vi har nå mulig
heter til en «tenkepause», men «bordet 
har fanget». Spillets mekanik,k er 
selv forsterkende . Altså må spillet 
brytes - på en eller annen måte. 

Mardøla-leiren var en samling av 
mennesker som .kjempet for sine barn 
og barnebarns nødvendige livsmiljø. 
Det vi gjorde, var bare å foregripe 
en almen reaksjon som vil komme. 
Å foregripe er her nødvendig, om det 
ikke ,skal bli for sent. I Norge er det 
ennå tid. Men miJjøtruselen 'er global. 
Derfor knytter 'vi nå forbindelse med 
lignende grupper i andre land . Mar
døla har hjulpet 'Oss til dette også. 

Mardøla-aksjonen ,var et forsøk på 
å få besvart spørsmålet: Er det mulig 
å få samlet mennesker til felles kamp 
for bevarelse av livets mangfold - på 
tvers av gamle politiske og andre 
skillelinjer, til ,kamp mot en utnytting 
a v menneske- og naturressurser som 
er .katastrofalt standardiserende, en
sidig og 'kortsynt? Er det mulig å 'vise, 
på en direkt'e og 'konkret måte, at de 
problemtyper 'som danner de be
stående poht,jske partienheter, ikke 
lenger er vesentlige - at disse j dag 
tilslører hva det vi'r-kelig står om? 

Vi mener at Mardøla-leiren ga et 
positivt svar på dette. Uten offentlig 
forhåndsappell sluttet ca. 500 men
nesker seg direkte t-il leiren. En stor 
del av disse var bygdefolk - ikke 
bare fra Eikesdal og Eresfjord, men 
fra til dels -fjerne kanter av landet . 
Bare en fjepdepart av deltakerne kom 
fra det sørlige østlandsområdet. Om

kr.ing 50 var byungdom \Som -aldri 
tidligere hadde 'lært på fjellet. Mange 
av disse holdt ut en måned - med 
meget ufuHstendig utstyr og uten å 
være psyk'is'k trenet t'il å møte regn, 
snø, vind og kulde, problemer med 
matforsyning osv. Vi -fikk et samfunn 
der unge «langhårete» og eldre «bor
gerlige) delte raggsokker og sprit
kokere, telt og forråd av oppmunt
rende ord. Det ble et 'samvær der de 
«materielle -goder» var redusert til det 
minimum mennesket trenger for å 
opprettholde liv -og triv'sel, og der 
felles sak, ~amvær mellom mennesker 
som utfylte hverandre ved ,sine ulik
heter, og opplevelsen av nær kontakt 
med naturen var det sentrale. 

Videre kom det en helt over
veldende ['ilslutning til leiren i form 
av brev, t'elegrammer, telefoner, fly
slipp, penger, mat og utstyr fra alle 
landets kanter, og fra nære og fjerne 
utland . Mange 'som ikke selv hadde 
høve til å ,være tilst~de i leiren, ba om 
å bh tiltalt for lovbrudd på ,samme 
måte som v,i. Fra enkelte bygder og 
organi-sasjoner kom det lange lister 
med navn. Erklæringene kom fra 
eldre og yngre 'ide mest uhkartede 
yrker -og nettopp på tvers av de 
gamle polivi-ske parVilinjene. Sterkest 
inntrykk gjorde 'likevel den kraftige 
oppslutningen fra bygdefolkenei 
Eikesdal 'Og Eresfjord , særi'ig markert 
ved deres overtakelse a v sperreleiren 
etter at vi hadde flyttet ut av tras
seen, -og ved ,den fantastiske fe!>ten de 
to ,bygdene senere arrangerte for leir
delta:kerne. 

Som ytterhgere uttrykk for at en 
bred natur- og miljøbevegelse skulle 
kunne dannes, tar vi ,den -overveldende 
tilslutning til det fakkeltog 'som SNM 

Utsyn mot Vengedalsrindene fra Grønn
botn i Eikesdalsfjellene. Foto Jon Voll. 
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3. EKSEMPLER: 

MARDØLA 

og Norges Naturvernforbund arran
gerte på naturverndagen den 6. sep
tember, og ·dannelsen samme dag av 
«Bygdenes ikonta;ktutvalg for natur
og miljøvern», med representanter fra 
mange ulike kanter av landet. Ar
beidet med å styrke Eikesdals og 
Eresfj-ords økonomiske og politiske 
autonomi går nå videre på en frukt
bar måte, og et <samarbeid med lig
nende s'iktepunkt er innledet med 
Masi og samer i Kautokeino kom
mune forøvrig. 

Samarbeidet med Norges Natur
vernforbund er meget godt og frukt
bart, selv om forbundet ikke 'kan følge 
oss i «sivil ulydighet» når slikt kom
mer på tale. Det er vel sannsynlig at 
shke aksjoner igjen kan bli aktuelle. 
Vårt styresett og lovverk ble ·dannet i 
en tid uten noen overhengende natur
trusel, og slik det etter hvert har 
kommet til å fungere, er det et altfor 
letthåndterlig redskap for nedbrytende 
og enormt 'Sterke økonomiske rna'kt
konsentrasjoner. Betegnende 'er den 
sterkt økende pågang på Kommunal
departementet fra internasjonal in
dustrikapital, som der forsvarer \Sine 
ekspansjonsinteresser med at det vil 

løse arbeidsplassproblemer. Beteg
nende er det også at lovparagrafer 
som f. eks. Vassdragsreguleringslovens 
§ 8 (som sier at konsesjon bare må 
gis om ulempene 'er av mindre be
tydning i forhol,d ~il fordelene), blir 
anvendt slik at de verste skadevirk
ningene for bygdene ilkke kommer 
med i vurderingen. Dermed kan loven 
brukes til å forsvare selv de ska'de
ligstoe utbygginger, ved at man rett og 
slett påpeker at -den finnes og leser 
opp dens ordlyd. 

En av t~ngene SNM ønsker på 
lengere sikt, er å få bred gjennom
slag<skraft for den oppfatning at en
hver politiker, fagmann, planlegger, 
industrileder, fagforeningsleder, ar
beidstaker, bonde osv. , primært må se 
·sine handlinger i lys av ansvarlighet 
overfor det samlede livssamfunnet, 
og at de normer en økologisk be
vissthet gir, har forrang fremfor 
10jaMet til organisasjoner, stat, lov
verk, og enhver 'overordnet, når 
det er klar kollisjon mellom disse 
to typer av instanser. Etter Mar
døla er det vårt 'inntrykk at det 
etter hvert vil være <svært r.Jange som 
deler denne oppfatning. 

MASI 
Vi har her å gjøre med tre typer 

rnenneskesamfunnog tre ulike 
naJturmiljØ, alle truet av 'sentraliser
ings- og standardiseringstendenser. De 
representerer, hver på sin måte, mani
festasjoner a v «det norske mang
fol,det». 

Betegnende {or den nåværende 
politikken overfor «utkant-Norge» og 
de små, ø'konomisk svake samfunnene 
(som i stor grad utgjør «konglome
ratet Norge») 'er den reaksjonen en 
representant for Eikesdal møtte for 
en tid ,siden hos 'Distriktenes Utbyg
gingsfond i Molde. Han ville forhøre 
seg om støtte til et næringstiltak i 
heimbygda, men Me avbrutt før ·set
ningen var uttalt: Eikesdal var jo 
dømt til avfolking! Utbyggingsfondets 
representant v-iste til en fallende be
folkningskurvefor bygda, og fullførte 
streken ned mot null. Eikesdalingen 
hadde ikke noe der å gjøre! 

Men hva s-kal en finne på med de 
Eikesdalingenesom er igjen, og som 
hardnakket påstår at her vil de heller 
bo enn noe annet <sted på jord? 

Rasjonal'iseringen i jordbmket er 
fullført i Eikesdalen, og den lille 
befolkningen (85) er nå stabil. Hver 

TRÆNA 

helg fylles bygda av unge og eldre 
som vender tilbake fra arbeids- og 
skolested er rundt i fylket. Bedre opp
vekststedenn Bikesdalen tror ,de ikke 
finnes , sier de. Dalen var en a,v de 
mest frukt,bare 'i Norge, - hvis ·den 
siste overføringen fullføres , får den 
enda flere pro'blemer med -tørke og 
erosjon. Stilner Mardøla og Bruå, VIii 
kanskje isen på Eikesdalsvatnet bli så 
tykk at ferja l'kke går. Hva 'da, om 
elevtallet skulle bli .Jitt mindre enn nå 
ved 'skolen, shk at ungene må sendes 
til Eresfjord? - Avfolkning total. 
- «Ikke noe å svare på!» sier slor
samfunnet og tungindustrien. - Kom 
til oss og bli rotløs og letthåndterlig 
fabrikkene 'imellom! 

Samene i Finnmark har gjennom 
århundreder vært utsatt for uavlatelig 
utbytting og undertrykking fra ,det 
norske storsamfunnets side. Dette er 
ikke vanskelig å dokumentere. Det 
fortsetter. 

Hver krok av vidda bærer navn 
som vitner om hvem som var der og 
brukte dette området til livberging, 
et område for ugjestmildt og vanske
lig for dem som kom fra kysten og 
lenger sør. - M'en så fant en malm 
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i samenes land! Det Sikal selvfølgelig 
samene 'ikke ha noe for, - men 
mange av ·dem er arbeidsløse. Vel , 
noen få ,fikk plass på kjøkkenet i 
Biddjovagge. «De er jo ikke kvalifi
sert». (I proposisj·onen for Mardøla
utbyggingen står det også at en ikke 
ville få (,kvali6i.sert og stabil arbeids
kraft» 'i EikesdaIen) . R åmaterialene 
foredles 'i Spania. . ....... Distrikts
ut.bygging! 

Sås-kulle Masi demmes ned. Men 
akkurat det er nå bJritt poEtisk umulig. 
Situasjonen har endret seg litt. Men 
StatS'kraftverkene arbeider videre med 
planer om dammer nedenfor og oven
for Masi, regulering av sjøer på begge 
sider, avkuttng av elver, 'Osv. - Som 
vil ødelegge ehistensgrunnlaget for 
folk i Ma,si 'Og grannebygdene ~ lrike 
høy grad. Samene føler seg truet som 
aUtid, men NVE får lov til å arbeide 
ufortrødent videre. La det være klart: 
Masi-folketog naboene motsetter seg 
enhver regulering a'v Alta-Kauto
keino-vassdraget, og naturvernfolk vil 
gi dem all den s tøtte de ber om til 
dette. Samtidig vil vi fopsøke å yte 
ass:istanse h'0or vi kan det til utbygging 
av et mer variert næringsgrunnlag i 
Masi. 

Vi, på vår side, ønsker all mulig 
hjelp av miljøvemintresserte til ar
beid av denne arten. Det ,samme 
gjelder Træna, øyværet langt til havs 
utenfor kysten av Nordland. Der 
synes det bl. a. å være aktuelt å bygge 
opp mu[tighetene for tilleggsnæring i 
form av 'en miljøvennlig turisme, ·der 
øyfolket ka il fa inntekter og ekstra 
arbeidsplasser gjennom bygging og 
utleie av hytter og rorbuer 'Og der 
feriegjester kan tiltbys spesielle aktivi
teter som dykkting, fjelJrklatring, sjø
fuglja·kt (her finnes flokker på l 000 
skarv) og besøk 'i enorme huler og på 
boplasser som har vært 'i bruk 7 000 
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år bakover i tirden. Næringen nå er 
nokså ensidig, fiske og f.jsket har av
tatt, men befolkningen vil gjerne bli 
boene. 

Så har NATO planer om et ra'dar
anlegg på ,den eneste av Sannas fjell
topper som er lett tilgjengehg for 
andre enn klatrere. Bare ved et til
felle fi.kk naturvern folket høre om 
disse planene. Over hodet på alle 
nordmenn (bortsett .fra noen få i 
Forsvarsdepartementet) ,skulle det av
gjøres aten blank plastboble, 10 ill 

i diameter, skulle hone Norges mest 
særp regede øy formasjon . (Foreviget 
mange steder, bl. a . 'på kr. 3,50-fri
merket.) Radarkuppelen skal \rigge på 
toppen av Gompen, som mot øst 
gaper med den enorme 'inngangspor
talen til Kirkehelleren, et av de mest 
berømte arkeologiske 'funnsteder i 
Europa - kirken vil få htt aven tak
pynt! 

Fra radardomen -skal en trallebane 
fø res ned på ca. 7-8 m høye betong
pillarer, en høyspentlinje skai strekkes 
O'sv. Det ·er umulig å si om ra·dar
anlegget vil ødelegge arkeologiske 
verdier. Hittil er det nærmest bare 
foretatt st<ikkprøver på Sanna, og disse 
har alle sammen ført til funn. Vi har 
her å gjøre med et av de rikeste 
arkeologiske «skattkammere» 'i lan
det, og sannsynligvis Norges eldste 
sammenhengende bebodde sted. 

Øyfolket er offer for rasjonalisering 
og utviklingen mot store bruk ·i fisket, 
og føler at ethvert tiltak på øyene vil 
kunne bidra ~il å opprettholde -sam
funnet. Kanskje kan de få noe ut av 
NATO-anlegget? De militære bidrar 
villig til optimismen. 

Naturvernfolket har ingen ting med 
fredningsfor,slag i Træna å bestille, 
uten å kunne tilby andre og bedre 
alternativ vil styrking av øyfolkets 
eksistensgrunnlag. Mulighetene til 

dette er gode på Træna, som antydet. 
Vi er aUe tjent med at vårt «norske 
mangfold» også inneholder et hvs
kraftig T rænasamfunn. 

Dersom det går som enkelte på 
Træna håper i forbindelse med radar
anlegget, at det der skal bli lig
gende en større tekniker- og vakt
styrke, kan en regne med en lignende 
påvirkning på samfunnet ,som -den en 
kjenner fra andre mihtærleire i «ut
kant-Norge»: En gruppe beordrede 
menn, som stadig, gjennom 'Ord og 
handlinger, viser hvilken «elendig ut
kant» de er t-vunget til å oppholde seg 
i, og gjennom dette ·forster-ker følel
sen hos ,lokalbefol'kningen av å ha en 
mindreverdig heim. - Fraflyttings
tendensen får et nytt puff. Masifolket 
er trygge og ,sterke på sitt eget -sted. 
Denne graden avegenstyrke har 
neppe Trænafolket. 

En av natur- og miljøvernarbeid
ernes fremste oppgaver må være å vise 
at det er miljø av typen Træna , Masi 
og Eikesdal/Eresfjord som er «sent
rum» for menneskeverdig liv, - mens 
Oslo, for mange, og på mange måter, 
er «utkant», og blir det mer og mer 

Træna. Pilen viser mot toppen av 
Gampen, der radaranlegget er tenkt 
plassert. Fola P. A. Røstad. 

så lenge «pressområdernekanikken» 
får operere uforstyrret. Kinoer og 
teatre og ytre foranstaltninger har jo 
intet med det å gjøre. 

Det er alt·så en oppgave å reise til 
Træna, og være med på å bygge 'opp 
noe dersom samt'idig styrker øy
folkets kjensle av at dette er et full
godt «sentrum». Særlig hviler denne 
oppgaven på dem som begeistres over 
Trænas nå'værende og eventyrlig fine 
mangel på radaranlegg, og som vil 
gjøre noe :f'Or at dette ikke skal 
bygges. 

Til slutt vil jeg be de militære føre 
bevis for at radaranlegget vil komme 
øyfolket til gode siV'ilt, vurdert a ll
sidig og på lang 19ikt, - og at denne 
typen gigantradar ikke 'innebærer noen 
strålingsfare. 

En ting er de militære selvfølgelig 
oppmerksomme på: At en radom i 
NATO's varslingslinje vil ,kunne bli 
et av de før·ste rakett- eller sabotasje
mil i tilfelle krig. Viktigere er det 
kanskje å være forberedt på det psyk
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"AKSJON 
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ges Naturvernforbund. postgiro 
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Aksjonens adresse er: 

«Aksjon Hardangervidda», 
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iske press dette v'il kunne utgjøre 
overfor folket på Sanna og Husøya 
(ca. 350 mennesker med stadig ny til
flytning fra de andre øyene) hver 
gang spenningsforholdet mellom «øst» 
og «vest» tilspisses, - det rapporteres 
om «ukjent u-båt utenfor kysten», den 
militære aktiviteten på radarstasjonen 
tiltar osv. 

Prinsippet burde være, at 'slike an
legg aldri ble lagt til bebodde om
råder, - iallfall ikke ,kloss i tett
bebyggelsen til livskraftige samfunn. 
Det nye mottoet er: «Naturvern er 
menneskevern». Den 'omvendte sen
tensen peker på noe Like viktig. Det 
må være nok med Mardøla-beslut
ningen i Naturvernåret. La oss ~kke 
også få beslutningen 'Om radaranlegget 
på Træna, fattet i Brussel, - og 
framstilt overfor øyfolket som en 
slags «distr.iktsutbygging», - hvor 
myndighetenes generelle avfolknings
politikk har medført nettopp den til
stand hvor lokalbefolkningen sier ja 
takk også til denne typen ubetenkte 
innbrudd ,i deres miljø. 

KUNSTNERNE 
INN FOR 
NATURVERNET 
Norges Naturvernforbund vil med 
det første lansere et storstilt kunst
lotteri, med omkring htmdre meget 
attraktive gevinster. Detaljer er 
ennå ikke fastlagt, men alt taler for 
at lotteriet vil få et ekslusivt preg, 
med meget høy loddpris, og til
svarende stor vinnersjanse. Dette 
betyr at man i første rekke tar 
sikte på bedrifter o.l. som kjøpere. 

Gevinstene er gaver fra norske 
bildende kunstnere, som spontant 
har sluttet opp om lotteriet. Vi er 
dypt takknemlig overfor hver en
kelt av dem, for den generøsitet 
og det aktive naturvernengasjement 
de her har vist. 

Ideen er lansert av forbundets 
trofaste støtte, kunstmaleren Rei
dar Fritzvold, som også har stått 
for innsamlingen av den ytterst 
verdifulle kunstsamlingen. På bildet 
motstående side viser Fritzvold 
fram et tilfeldig utvalg av ge
vins'Dene. 

Vi venter oss meget av dette 
lotteriet og håper at kjøpernes opp
slutning blir like helhjertet som 
kunstnernes! For forbundet vil et 
heldig resultat av lotteriet bety en 
avgjørende økonomisk støtte i en 
tid som krever mye av oss . 
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NATURVERNPLANSJE 

I NATURVERNÅRET 

Som et bidrag til Naturvernåret 1970 
har Samtrygd-gruppen i samarbeid 
med Norges Naturvernforbund utgitt 
en informasjonsplansje om naturvern. 
(Se motstående side.) 

Naturvernplansjen, som er trykt i 6 
farger, gir i tekst og bilder en over
sikt over naturvernproblemene i da
gens samfunn. Under rubrikker som 
jord, luft, vann, kommunikasjoner, 
støy o. l. gir den en orientering om 
samspillet i naturen, hvorfor og i 
hvilket omfang naturvernproblemene 
griper inn i vår tilværelse. 

Samtidig gir den opplysning om 
fredede dyre- og plantearter og regler 
for ferdsel i skog og mark. Plansjen 
inneholder også opplysninger om 
landsplanen for nasjonalparker. 

Naturvernplansjen stilles gratis til 
disposisjon for folkeskolene, fortrinns
vi<5 årets G. klasser, i alt 45000 elever 
på landsbasis. 

Etter at plansjen er gjennomgått og 
kommentert i undervisningen, er det 
forutsetningen at elevene skal få hvert 
sitt eksemplar med seg hjem. 

I denne omgang er det bare regnet 
med å dekke årets 6. klasser. Imidler
tid er plansjens innhold aven slik 
karakter at den også er velegnet for 
bruk i lavere og høyere klasser. 
Plansjen vil også ha stor interesse for 
voksne mennesker. 

Norges Naturvernforbund står til 
tjeneste med nærmere opplysninger i 
denne sammenheng. cl 

FAMILIEMEDLEMSKAP 

Representantskapet har besluttet å 
innstifte familiemedlemsordning i 
Norges Naturvernforbund fra og med 
1971. Familiemedlemmer mottar ikke 
tidsskriftet, innkalling til møter, ut
ferder eller liknende. Forøvrig har de 
samme rettigheter som vanlige med
lemmer. 

Et medlems ektefelle og hjemme
værende barn under 25 år kan bli 
familiemedlem ved å betale kr. 10,
pr. år, mot vanlig kontingent for 
enkeltmedlemmer kr. 20,-. 

Medlemmer som faller inn under 
bestemmelsene for familiemedlemmer, 
og som ønsker å bli registrert som 
sådan for 1971 må snarest og senest 
innen 31. desember 1970 melde fra 
til Norges Naturvernforbund, Post
boks 8268, Hammersborg, Oslo 1, 
ellers vil de fortsatt bli stående som 
enkeltmedlem og få krav på kr. 20,
for 1971. Husk også å oppgi navn og 
adresse på hovedmedlemmet. 
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