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MODERNE SKOGBRUK 
DET BESTE NATURVERN? 

Spørsmålet om bruken av de ca. 1,2 millioner mål skog som kalles 
Oslomarka har vært gjenstand for omfattende debatt i senere tid. På den 
ene siden står de som vil at Oslomarka primært skal forvaltes som fri
luftsområde for en stadig økende befolkning (i dag sogner omkring 
750000 mennesker til Oslo, om 20 år vil tallet ha steget til 1,2 millioner). 
På den annen side står folk tilknyttet skogbruksnæringen, som hevder at 
moderne rasjonelt og maskinelt produksjonsskogbruk er det beste natur
vern og også det mest fordelaktige for friluftslivet innen området. 

Det er ofte noe visst rørende med folk som vet så inderlig vel hva som 
er til det beste for andre mennesker. Men ikke i dette tilfellet. Når 
skogbrukerne vil belære almenheten om hva som er stygt og pent i skogen, 
bør man riktignok velge å se det fra den humoristiske siden. 
Verre er det når produksjonsskogbrukets biologiske fortrinn fremheves 
på en måte som må få menigmann til å tro at skogen vil gå til grunne 
om den drives etter andre retningelinjer. Og betenkelig er det når det fra 
skogbrukshold hevdes at bedre informasjonsvirksomhet er det springende 
punkt - hadde skogbruket informert bedre, da ville også almenheten ha 
innsett produksjonsskogbrukets nødvendighet for skogens fortsatte liv . 

Vi tror ikke at de skogbrukerne som hittil har uttalt seg med største 
iver om Oslomarkasaken er representative for vår samlede forstmanns
stand. Vi har tillit til at det innen skogbrukernes egne rekker i 
virkeligheten eksisterer en utbredt forståelse for at skogen også eier andre 
verdier enn det å produsere trevirke, og at disse verdiene i enkelte 
områder må ha høyeste prioritet. Vi har tillit til at det fins skogbrukere 
som er villige til å bruke sin faglige innsikt i forvaltningen av den slags 
skogarealer, med reservater og med landskapsvernområder der hogst og 
fremdrift må utføres etter andre metoder enn dem som er fornuftige og 
riktige i et forretningsmessig drevet skogbruk. Og vi tror til og med at de 
vil makte det uten å bringe skogen i fare for å gå til grunne. 

AVDELING FOR 
KONSEKVENT 
NATURVERN
HOLDNING 
EEC-kommisjonen satte tidligere 
i år opp en prioriteringsliste for 
EEC's naturvernvirksomhet. Man 
vil gå inn for en reduksjon av de 
farligste forurensende stoffene i 
luft og vann, for økt kunnskap om 
stoffer som er årsak til forurens
ninger og for planlegging av ut
nyttelsen av menneskets natur
omgivelser. 

Omtrent samtidig protesterte 
EEC-kommisjonen mot en ny 
vest-tysk lov om blyinnhold i ben
sin. Loven går ut på at bilbensin 
fra l. januar 1972 ikke skal inne
holde over 0,4 gram blyoksyd pr. 
liter, og at blyoksydinnholdet skal 
reduseres til 0,15 gram fra 1976. 
EEC-kommisjonen mener at loven 
begrenser frihandelen med mine
raloljer innen fellesskapet, og at 
det dessuten ennå ikke er bevist at 
bly i bensin er «usedvanlig farlig». 

REPRESENT ANT
SKAPSM0TET 1972 
I overensstemmelse med beslutning i re
presentantskapsmøtet 1971, har lands
styret i Norges Naturvernforbund i sam
råd med Østlandske Naturvernforening 
besluttet å legge representantskapsmøtet 
1972 til Bolkesjø Turisthotell i Grans
herad, Telemark, i dagene fredag 5. og 
lørdag 6. mai. 

«AKSJON 
TOMGANG» 
Nordisk leir for naturvern og feItbiologi 
vil sommeren 1972 bli holdt på Har
dangervidda, ble det besluttet på Natur 
og Ungdoms landsmøte den 30. og 31. 
oktober, der 30 ungdommer fra lokal
klubber i N orge del tok. Natur og Ungdom 
har i en lengre tid vært ute av virksomhet, 
men har i det siste året begynt å arbeide 
seg oppover. For å få foreningen inn i 
fastere former er det blitt satt opp nye 
vedtekter. Disse ble drøftet på landsmøtet 
og ble etter noen endringer vedtatt. 
Videre diskuterte man de enkelte klub
bers drift, og man var enige om at det i 
fremtiden må legges vekt på forskjellige 
interessegrupper innen naturvitenskap og 
naturvern. Larvik N. U. har på dette felt 
vært en foregangsklubb. I de siste år har 
denne klubben for eksempel hatt en 
fuglegruppe, en fotogruppe, en botanikk-
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AVDELING FOR 
KONSEKVENT 
NATURVERN
HOLDNING 
EEC-kommisjonen satte tidligere 
i år opp en prioriteringsliste for 
EECs naturvernvirksomhet. Man 
vil gå inn for en reduksjon av de 
farligste forurensende stoffene i 
luft og vann, for økt kunnskap om 
stoffer som er årsak til forurens
ninger og for planlegging av ut
nyttelsen av menneskets natur
omgivelser. 

Omtrent samtidig protesterte 
EEC-kommisjonen mot en ny 
vest-tysk lov om blyinnhold i ben
sin. Loven går ut på at bilbensin 
fra 1. januar 1972 ikke skal inne
holde over 0,4 gram blyoksyd pr. 
liter, og at blyoksydinnholdet skal 
reduseres til 0,15 gram fra 1976. 
EEC-kommisjonen mener at loven 
begrenser frihandelen med mine
raloljer innen fellesskapet, og at 
det dessuten ennå ikke er bevist at 
bly i bensin er «usedvanlig farlig» . 

REPRESENTANT
SKAPSMØTET 1972 
I overensstemmelse med beslutning i re
presentantskapsmøtet 1971, har lands
styret i Norges Naturvernforbund i sam
råd med Østlandske Naturvernforening 
besluttet å legge representantskapsmøtet 
1972 til Bolkesjø Turisthotell i Grans
herad, Telemark, i dagene fredag 5. og 
lørdag 6. mai. 

«AKSJON 
TOMGANG» 
Nordisk leir for naturvern og feltbiologi 
vil sommeren 1972 bli holdt på Har
dangervidda, ble det besluttet på Natur 
og Ungdoms landsmøte den 30. og 31. 
oktober, der 30 ungdommer fra lokal
klubber i Norge deltok. Naturog Ungdom 
har i en lengre tid vært ute av virksomhet, 
men har i det siste året begynt å arbeide 
seg oppover. For å få foreningen inn i 
fastere former er det blitt satt opp nye 
vedtekter. Disse ble drøftet på landsmøtet 
og ble etter noen endringer vedtatt. 
Videre diskuterte man de enkelte klub
bers drift, og man var enige om at det i 
fremtiden må legges vekt på forskjellige 
interessegrupper innen naturvitenskap og 
naturvern. Larvik N. U. har på dette felt 
vært en foregangsklubb. I de siste år har 
denne klubben for eksempel hatt en 
fuglegruppe, en fotogruppe, en botanikk-

OSON OG SUPERSON 
Undersøkelser ved Berkeley-universitetet 
i California viser at de luftforurensninger 
som forårsakes av supersoniske fly (og 
andre fly som går så høyt som 20 km) er 
langt alvorligere enn tidligere antatt. 
Tidligere har det vært antatt at det i første 
rekke var vanndamp som førte til des
truksjon av oson, men de nye under
søkelsene viser at nitrogenoksyd fra for
brent drivstoff fjerner atmosfærens oson 
langt raskere. Man har beregnet at 500 
supersoniske fly vil halvere oson-inn
holdet i atmosfæren i løpet av to år. 
Atmosfærens oson har bl. a. den betyd
ning at den skjermer jorden mot for sterk 
ultrafiolett bestråling. 

gruppe, og en forskningsgruppe som 
måler saltholdigheten i fjorden og sur
heten i nedbøren. Klubben i Lillehammer 
har arrangert en «Aksjon tomganjp> som 
går ut på å dele ut brosjyrer med opp
lysninger om eksos og tomgangskjøring 
til bilister som lar motoren gå mens 
bilen står. I Egersund har ilandføringen 
av olje fått en sentral plass. 

Natur og Ungdom gir nå ut sitt eget 
blad med samme navn som foreningen. 
Det vil komme ut ca. 6 ganger i året og vil 
bli delt ut gratis til alle medlemmer. 
Bladet skal hovedsakelig være et kon
taktorgan mellom klubbene, men vil også 
bringe inforrnasjonsartikler fra viten
skap og naturvern. 

Til slutt ble det orientert om I. Y. F., et 
internasjonalt ungdoms natur- og miljø
vernforbund. Natur og Ungdom vil 
drøfte medlemsskap i I. Y. F. ved neste 
årsmøte, som p.g.a. de nye vedtektene 
vil komme allerede i januar 1972. 

ETTER 
FOTOG RAFERINGEN 
At dyre- og fuglefotografering, sett fra 
et naturvernsynspunkt, ofte har sine 
uheldige sider, merkes mer og mer etter 
at særlig fuglefotograferingen er blitt en 
meget populær fritidsbeskjeftigelse. De 
avbildede restene etter en kamuflasje har 
en gang raget adskillige meter i været, da 
de en gang har vært benyttet som skjule
sted under filmopptak av fiskeørn. Når 
fotografen ikke rydder bedre opp etter 
seg enn hva tilfellet har vært her, er det 
vel spørsmål om han ikke gjør orni
tologien en bjørnetjeneste. I dette tilfellet 
er kamuflasjetårnet blitt bygd i en tid da 
Haldendistriktet var kjent som et av svært 
få steder der fiskeørnen hekket flertallig. 
Det gjør ikke saken mindre alvorlig at 
det i dette konkrete tilfellet er en av våre 
aller største dyrefilmere som står an
svarlig for denne skjemmende skrap
haugen av solid trevirke, huntonittplater, 
ståltråd og tjærepapp som altså befinner 
seg i en ellers naturskjønn Halden-sjø. 

Vidar Lian 
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STERK OPPSLUTNING OM 
SPERSTADUTVALGETS VERNEPLAN 

I ndustridepartementet anmodet i sommer en lang rekke I løpet av høsten er en rekke uttalelser referert i presse
offentlige institusjoner, organisasjoner m. v. om å avgi meldinger. Dessuten har forbundet mottatt kopi fra mange 

uttalelse om verneplan for vassdrag, og de ble i den anledning av de institusjoner og organisasjoner som har uttalt seg. At 
forlagt «Innstilling fra Hovedstyret i Norges vassdrags- og det nå begynner å gjøre seg gjeldende en klar forståelse av 
elektrisitetsvesen om vassdrag som bør vernes mot kraftut nødvendigheten aven nyansert utnyttelse av landets vann
bygging» og rapport fra Kontaktutvalget kraftutbygging ressurser, understrekes av den kritiske holdningen som svært 
naturvern (Sperstad-utvalget). Fristen for uttalelse var satt mange av dem som har uttalt seg viser overfor Hovedstyrets 
til 1. oktober. 

Økningen i kraftforbruk må bremses 

Norges Naturvernforbund sendte l. okt
ober ut denne pressemeldingen som i 
konsentrat gir hovedinnholdet i forbun
dets uttalelse: 

«Myndighetene må snarest ta skritt til 
å redusere økningen i energiforbruket og 
innse at vannkraftutbygging ikke er noe 
tjenlig distriktspolitisk virkemiddel, hev
der Norges Naturvernforbund i sin ut
talelse til Industridepartementet om ver
neplan for vassdrag. 

Det økende energibehovet er en følge 
av økende folketall og stigende krav til 
materiell levestandard. Situasjonen i dag, 
både nasjonalt og globalt, krever at det 
etableres balanse mellom folketall, tek
nologi og den natur og de naturlover vi 
er underlagt. Vi har begrenset tid til å få 
styring med disse problemene. Derfor 
må det snarest utvikles en befolknings
og energipolitikk i balanse med våre 
ressurser i videste forstand. Det er på det 
rene at ukritisk vekst i energiforbruket, 

innstilling. 

uansett hvor energien kommer fra, vil 
øke forbruket både av fornybare (bio
logiske) og ikke fornybare råstoffer. 

I tråd med dette peker Naturvernfor
bundet også på den økende skepsis som 
gjør seg gjeldende overfor fortsatt satsing 
pa kraftkrevende industri. I denne indu
strien koster hver arbeidsplass ca. 1,5 
millioner kroner, mens kapitalinnsatsen 
bak hver arbeider i industrien forøvrig 
neppe overstiger 100.000 kroner. Ved 
siden av at den gir få arbeidsplasser i for
hold til kapitalinnsatsen, skaper stor
industrien store forurensningsproblemer 
og alvorlige problemer for trivsel og bo
miljø. Arbeidsplassene er dessuten usikre 
på lang sikt, blant annet på grunn av 
rasjonalisering. Det er derfor fare for 
sviktende næringsgrunnlag i distrikter 
som er avhengige av kraftkrevende in
dustri. Fremsynt distriktsutbygging er å 
skape gode arbeidsplasser i trivelige om
givelser, mens ensidig satsing på vann
kraftutbygging og storindustri er kort
synt distriktspolitikk, hevder Naturvern

. 

forbundet. At vannkraftutbygging i seg 
selv gir varige arbeidsplasser eller hindrer 
fraflytting, er ikke dokumentert. Den 
eneste undersøkelse som foreligger, viser 
tvert imot kraftutbyggingens svakheter 
som distriktspolitisk virkemiddel. 

Norges Naturvernforbund har lenge 
etterlyst det prinsipp lagt til grunn for 
ressursforvaltningen at naturinngrep ikke 
må tillates før det er foretatt grundige 
undersøkelser over fordeler og ulemper 
sett i langsiktig økologisk perspektiv. 
I praksis vil dette bety at bevisbyrden for 
at et inngrep er forsvarlig, påligger eks
ploatøren. I tråd med dette har forbundet 
ønsket en plan for vassdragsutbygging. 
I stedet får vi nå en plan for vern mot ut
bygging. Men selv om dette i prinsippet 
ikke er ideelt, er det etter forbundets 
oppfatning å foretrekke fremfor den nå
værende praksis, nemlig tilfeldig vass
dragsutbygging basert på tradisjonelle 
kortsiktige økonomiske vurderinger. 

I løpet av de 12 år som er gått siden 
arbeidet med en verneplan for vassdrag 

Tørr kraft. Foto Jan Baahuus-Jenssen. 

ble påbegynt, er det bygd ut mer vann
kraft i Norge enn i de foregående femti 
år. Et enda klarere bilde av situasjonen 
gir det faktum at det i de siste 6 år er 
behandlet 63 konsesjonssøknader, hvor
av bare tre er avslått. Disse tre utgjør bare 
0,6% av de 63 prosjektenes samlede 
kraftmengde. 

I sin uttalelse gir Norges Naturvern
forbund honnør til det arbeid det såkalte 
Sperstadutvalg har utført og krever at 
Sperstadutvalgets rapport må legges til 
grunn for videre behandling av verne
planen. Bak denne rapporten står et 
allsidig sammensatt utvalg der kraftut
byggingsinteressene er sterkt representert 
ved siden av økonomisk og økologisk 
ekspertise. Naturvernforbundet legger 
vekt på at Sperstadutvalgets kompro
missforslag viser en verneplan som er 
fullt realiserbar også ut fra hensynet til 
kraftforsyningen og at utvalget viser for
ståelse for nødvendigheten aven all
sidig utnyttelse av vassdragene. 

Forbundet savner imidlertid en bredere 
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sett i langsiktig økologisk perspektiv. 
I praksis vil dette bety at bevisbyrden for 
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vurdering av skadevirkninger i denne Naturvernforbundet peker ellers på at poeng i denne forbindelse er at de direkte «Årsakene til differansen mellom Ho sier Stc 
rapporten, men slutter ellers opp om kartet som følger Hovedstyrets innstil økonomiske fordeler ved utnyttelsen av vedstyrets oppfatning av omfanget av luftsråd 
utvalgets generelle syn på nødvendig ling, snur saken på hodet. En vakker vassdrag til kraftutbygging kan måles sin verneplan (ca. 15.000 GWhjår) og «En 
heten av vassdragsfredning. I tillegg til de grønnfarge som gir inntrykk av at Norge ved dets bidrag til øking i nasjonalpro det omfang av samme forslag som en meget 
vassdrag Sperstad-utvalget vil sikre, går er en fruktbar lavslette, viser områder duktet. De indirekte virkninger - og her kom fram til i tabell l ovenfor (ca. en økni 
Naturvernforbundet inn for vern av yt som blir uberørt av regulering i den for under eventuelle velferdstap ved for 10.000 GWhjår) bør klarlegges før stor som et 
ligere 7 områder med et samlet kraft stand at visuelle skader er utenfor syns ringet miljø - ved en slik utbygging er tingsmeldingen legges fram.» linje vi 
potensial på 2.800 GWhjår, eller en vidde (!), mens kartet ikke beskjeftiger imidlertid vanskelig å kvantifisere fordi tvangss 
økning på ca. 10% av den kraftmengden seg med saken, nemlig verneverdige vass de alternative anvendelser ikke kommer Hovedstyrets kart stemmer ikke med vedta er 
utvalgets mest omfattende forslag om drag. Forbundet setter også spørsmåls til uttrykk i noe marked og derved ikke terrenget En slik 
fatter. En rekke vassdrag er ikke ferdig tegn ved regneoperasjoner som viser på har noen pris. De totale samfunnsmes Flere av dem som har uttalt seg går til sterkt 
behandlet i Sperstad-rapporten, og ut fallende høyt kraftpotensial i de vassdrag sige ulempene ved vannkraftutbygging felts mot Hovedstyrets vakre, grønne dustrier 
valget uttaler selv at det vil fortsette sitt Hovedstyret går med på å gi en form for vil  fordi de er vanskelig å måle - derfor kart. Kontaktutvalget for vassdragsre sterkt 
arbeid og legge frem en verneplan nr. 2. vern. lett undervurderes til tross for at de er guleringer ved Universitetet i Oslo sier tildelin 
Naturvernforbundet går ut fra at dette Når Hovedstyret med sin innstilling reelle nok.» bl. a. dette: kreven 
vil bli gjort, og nevner en del av de vass igjen legger opp til å spille hovedrollen i «Fra naturvitenskapelig hold må man rimelig 
drag som da bør komme med. Det må 
etter forbundets oppfatning være en klar 
forutsetning at ikke noen av disse vass
drag tas opp til konsesjonsbehandling før 
fredningsplan nr. 2 er vedtatt av Stor
tinget. 

I sin uttalelse retter Norges Naturvern
forbund til dels sterk kritikk mot den 
innstilling Vassdragsvesenets Hoved
styre har avgitt i sakens anledning. Det 
heter bl. a. at innstillingen er et rent 
partsinnlegg, preget av et foreldet syn på 
ressursdisponering. 

arbeidet med en verneplan, er det for 
naturvernet av avgjørende betydning å 
vekke forståelse for at det er det nøytrale 
Sperstad-utvalgets rapport som er den 
eneste forsvarlige basis for dette 
arbeidet.» 

Finansdepartementet støtter Sperstad
utvalget 
Finansdepartementet støtter i sin uttalelse 
Sperstad-utvalgets forslag til verneplan, 
og «legger i denne forbindelse stor vekt 
på at Kontaktutvalgets verneplan synes 

Frihet til å velge 
Finansdepartementet understreker vid
ere bl. a. «hvor viktig det er ikke å sette i 
gang tiltak som ikke kan omgjøres, slik 
at en også i fremtiden vil ha frihet til å 
velge. Et av verneplanens hovedformål 
er nettopp at en vil oppnå dette. Sam
tidig vil noe av hensikten med en slik 
plan være at de alternative fremtidige 
utnytteiser av vassdrag kan utredes nær
mere, slik at informasjonsgrunnlaget for 
de valg som treffes, blir bedre.» 

fremholde at dette kartet gir et skjevt 
bilde av hvilke områder i vårt land som 
ennå må betraktes som uberørte. Kart
fremstillingen kan ikke aksepteres. Dels 
fordi en rekke betydelige inngrep ikke 
er inntegnet, dels fordi fremstillingen kun 
bygger på Hovedstyrets oppfatning av 
hva som rent visuelt kan betegnes som 
uberørt. Hovedstyret har ved denne be
traktningsmåten sett bort fra de eksi
sterende sammenhenger i naturen, stikk 
i strid med de mest fundamentale natur
vitenskapelige prinsipper. Det må pre

Vassdra 
utbyggir 
(snm) 
stand or 
middel 
bosetti 
unders 
sti tutt v 

«Av 
muner 
ning av 
rasjon 1 

Hovedstyret, som selv har en sentral å gi større rom for frihet til å velge enn siseres at et vassdrag eller deler av det, i blitt res 

posisjon i konsesjonssaker, går dessuten det Hovedstyrets forsig til verneplan Spørsmålstegn ved Hovedstyrets naturvitenskapelig sammenheng ikke kan Det 

inn for at flere av de viktigste vassdrag innebærer». regnestykke betraktes som om det var isolert fra land dette or 

som Sperstad-utvalget vil verne, skal gjø Finansdepartementet legger i sin ut I sin oversikt over de enkelte vassdragene skapet forøvrig.» ligere D 

res til gjenstand for tradisjonell konse talelse vekt på de umålbare verdiene som i de to verneplanene, kommer Finans gjøres f 

sjonsbehandling. Riktignok mener Ho går tapt ved vassdragsutbygging, og sier departementet til at Hovedstyrets verne Kraftønsker ikke lik kraftbehov tjenlig d 

vedstyret at det selv er det rette organ til å i den forbindelse bl. a. : forslag representerer et produksjonspo Det som i hovedstyrets innstilling om Vår' 
ivareta kryssende interesser i vassdrags «Når tilgangen på en ressurs - i dette tensial på ca. 10.000 GWhjår, mens tales som kraftbehov, er hva folk flest dragene 

saker. Men all erfaring og ikke minst tilfellet naturområder til friluftsliv, re Hovedstyret selv hevder at forslaget inne snarere ville kalle industriens ønskemål kreatiVE 

Hovedstyrets innstilling viser at Hoved kreasjon, forskning o. I.  er begrenset og bærer at vassdrag med en økonomisk når det gjelder kraftttilgang. Flere er i vanskeI 

styret ikke makter å frigjøre seg fra ressursen kan utnyttes til flere formål, nyttbar kraftproduksjonsevne på 15.000 sine uttalelser inne på nødvendigheten ikke før 

identifikasjonen 
interessene. 

med kraftutbyggings vil det oppstå interessekonflikter mellom 
de ulike utnyttelsesformer. Et vesentlig 

GWhjår blir unntatt fra utbygging. Fin
ansdepartementets konklusjon er: 

av at kraftbehovet styres. I sin fellesut
talelse, som støtter Sperstad-utvalget, 

det pot< 
ger i i 
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poeng i denne forbindelse er at de direkte 
økonomiske fordeler ved utnyttelsen av 
vassdrag til kraftutbygging kan måles 
ved dets bidrag til øking i nasjonalpro
duktet. De indirekte virkninger - og her
under eventuelle velferdstap ved for
ringet miljø - ved en slik utbygging er 
imidlertid vanskelig å kvantifisere fordi 
de alternative anvendelser ikke kommer 
til uttrykk i noe marked og derved ikke 
har noen pris. De totale samfunnsmes
sige ulempene ved vannkraftutbygging 
vil- fordi de er vanskelig å måle - derfor 
lett undervurderes til tross for at de er 
reelle nok.» 

Frihet til å velge 
Finansdepartementet understreker vid
ere bl. a. «hvor viktig det er ikke å sette i 
gang tiltak som ikke kan omgjøres, slik 
at en også i fremtiden vil ha frihet til å 
velge. Et av verneplanens hovedformål 
er nettopp at en vil oppnå dette. Sam
tidig vil noe av hensikten med en slik 
plan være at de alternative fremtidige 
utnytte Iser av vassdrag kan utredes nær
mere, slik at informasjonsgrunnlaget for 
de valg som treffes, blir bedre.» 

Spørsmålstegn ved Hovedstyrets 
regnestykke 
I sin oversikt over de enkelte vassdragene 
i de to verneplanene, kommer Finans
departementet til at Hovedstyrets verne
forslag representerer et produksjonspo
tensial på ca. \0.000 GWh/år, mens 
Hovedstyret selv hevder at forslaget inne
bærer at vassdrag med en økonomisk 
nyttbar kraftproduksjonsevne på 15.000 
GWh/år blir unntatt fra utbygging. Fin
ansdepartementets konklusjon er: 

«Årsakene til differansen mellom Ho
vedstyrets oppfatning av omfanget av 
sin verneplan (ca. 15.000 GWh/år) og 
det omfang av samme forslag som en 
kom fram til i tabell I ovenfor (ca. 
10.000 GWh/år) bør klarlegges før stor
tingsmeldingen legges fram .» 

Hovedstyrets kart stemmer ikke med 
terrenget 
Flere av dem som har uttalt seg går til 
felts mot Hovedstyrets vakre, grønne 
kart. Kontaktutvalget for vassdragsre
guleringer ved Universitetet i Oslo sier 
bl. a. dette: 

«Fra naturvitenskapelig hold må man 
fremholde at dette kartet gir et skjevt 
bilde av hvilke områder i vårt land som 
ennå må betraktes som uberørte. Kart
fremstillingen kan ikke aksepteres. Dels 
fordi en rekke betydelige inngrep ikke 
er inntegnet, dels fordi fremstillingen kun 
bygger på Hovedstyrets oppfatning av 
hva som rent visuelt kan betegnes som 
uberørt. Hovedstyret har ved denne be
traktningsmåten sett bort fra de eksi
sterende sammenhenger i naturen, stikk 
i strid med de mest fundamentale natur
vitenskapelige prinsipper. Det må pre
siseres at et vassdrag eller deler av det , i 
naturvitenskapelig sammenheng ikke kan 
betraktes som om det var isolert fra land
skapet forøvrig.» 

Kraftønsker ikke lik kraftbehov 
Det som i hovedstyrets innstilling om
tales som kraftbehov, er hva folk flest 
snarere ville kalle industriens ønskemål 
når det gjelder kraftttilgang. Flere er i 
sine uttalelser inne på nødvendigheten 
av at kraftbehovet styres. I sin fellesut
talelse, som støtter Sperstad-utvalget, 

sier Statens Naturvernråd/Statens Fri
luftsråd det på denne måten: 

«En vil presisere at det ville være 
meget betenkelig hvis man tok sikte på 
en økning av krafttilgangen i et omfang 
som etterspørselen skulle tilsi. En slik 
linje ville meget snart bringe oss i en 
tvangssituasjon slik at mulighetene for å 
vedta en verneplan blir vesentlig redusert. 
En slik ekspansjon ville også måtte gå 
sterkt ut over investeringer i andre in
dustrier og andre sektorer. En vil derfor 
sterkt understreke betydningen av at 
tildelingen av elektrisitet til den kraft
krevende industri blir holdt nede på et 
rimelig nivå.» 

Vassdragsutbygging er ikke distrikts

utbygging 

(snm) nekter å godta Hovedstyrets på 

stand om at kraftutbyggingen er et hjelpe

middel når det gjelder å opprettholde 

bosettingen i bygdene, og henviser til 

undersøkelser ved Sosialøkonomisk In

stitutt ved NTH : 


«Av denne fremgår at bare få kom
muner har oppnådd varig positiv virk
ning av vannkraftutbygging. En akseJle
rasjon av fraflyttingstendenser er oftest 
blitt resultatet. 

Det må være riktig å forske videre på 
dette området for at erfaringene fra tid
ligere utbyggingsprosjekter kan nyttig
gjøres for å komme frem til en formåls
tjenlig distriktspolitikk. 

Vår oppfatning er at selv om vass
dragenes mangfoldsverdi omfatter re
kreative og estetiske kvaliteter som ennå 
vanskelig lar seg kvantifisere, må dette 
ikke føre til en generell underkjennelse av 
det potensielle næringsgrunnlag som lig
ger i intakt og urørt vassdragsnatur. 

Ettersom urørte vassdrag med nedslags
felter relativt fri for tekniske inngrep blir 
en mer sjelden naturkapital, vil etter
spørselen etter slike miljø-kvaliteter stige. 

På det nærings- og distriktsøkono
miske plan betyr dette at en er i ferd med 
å forbruke en naturkapital som i stigende 
grad burde representere verdifull binær
ing i utkantbygdene.» 

Hovedstyret uønsket, uegnet og overflødig 
Flere fylkesfriluftsnemnder går inn for 
Sperstad-utvalgets verneplan, blant dem 
fylkesfriluftsnemnda i Rogaland, som 
hevder at de standpunkter Hovedstyret 
har tatt i reguleringssaker de siste år, 
viser «at deres holdning neppe er i takt 
med folkeopinionen.» Nemnda reagerer 
mot at Hovedstyret har laget innstilling 
i denne saken, og hevder at «Hoved
styret i Norges Vassdrags- og Elektrisi
tetsvesen, synes med sin tilfeldige kom
petanse og som et politisk organ å være 
en overflødig, uønsket og uegnet instans 
i arbeidet med en landsplan for vern av 
vassdrag.» 

Sitt syn på Hovedstyrets rolle i denne 
saken begrunner fylkesfriluftsnemnda i 
Rogaland med at verneplanen likevel til 
slutt skal behandles av politiske myndig
heter. 

De uttalelsene det er referert til her er 
bare et tilfeldig utvalg av de mange som 
støtter Sperstad-utvalgets innstilling, og 
de sitatene som er brukt viser bare et til
feldig utvalg av de mange argumentene 
som er brukt, dels til støtte for Sperstad
utvalget, dels mot Hovedstyret. Alle de 
momentene som er berørt i de siterte ut
talelsene er dessuten nevnt av flere av de 
institusjoner og organisasjoner som har 
uttalt seg. 
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MAGNE MIDTTUN 

BØR UTHOLDENHETSPRINSIPPET 
GRUNNLOVFESTES? 

D a fedrene på Eidsvoll (gjennomsnitts
alder 43 år!) kom sammen i 1814 og 

ga landet vårt en grunnlov, var det bl. a. 
fordi man ville stadfeste noe eksepsjo
nelt verdifullt i en lov «av høyere orden». 
Derfor finner vi i grunnloven bestem
melser om statsform og religion, om den 
utøvende, den lovgivende og den døm
mende makt og bestemmelser av grunn
leggende betydning for åndsfriheten, lan
dets forsvar og eiendomsretten m. v. 
Siste paragraf inneholder bestemmelser 
om hvordan det skal forholdes ved for
andringer av grunnloven, og som alle 
vet, og hva det vel også er alminnelig 
enighet om, er dette en vanskelig og om
stendelig prosedyre. 

Likevel har grunnloven undergått at
skillige forandringer siden l814. l 1954 
fikk vi f.eks. en ny paragraf om retten til 
arbeid, i 1956 ble den såkalte jesuitter
bestemmelse opphevet og i 1962 kom et 
lovtillegg av betydning for Norges med
virkning til internasjonal fred og sikker
het. Grunnloven er således ikke et statisk 
dokument, tvert om har det vel alltid 
vært meningen at den skal være i pakt 
med tiden, folkeopinionen og samfunnets 
in teresser. 

ll6 

Spørsmålet jeg vil reise er om det ikke 
nå bør overveies å forankre det moderne 
naturverns mest fundamentale trekk 
det såkalte utholdenhetsprinsippet - i 
grunnloven. 

l erklæringen fra Europarådets natur
vernkonferanse ved åpningen av Det 
europeiske naturvernåret 1970 heter det i 
avsnittet om prinsipper bl. a . : 

«l Europa og andre høyt industriali
serte områder er de viktigste problemer 
følgende: 

l. 	planlegging av bruken av naturmil
jøene og naturressursene, 

2. 	reduksjon, fjerning og ny bruk av 
det moderne samfunns biprodukter 
og avfall. Gjenutnytting av bipro
dukter og avfall må ofres spesiell 
oppmerksomhet, 

3. bruk av giftige stoffer.» 
Et annet sted i samme avsnitt pekes det 

på nødvendigheten av ikke bare å ha 
dagens, men også fremtidens behov for 
øye. 

Den viktigste norske lovbestemmelse 
som imøtekommer denne erklæringens 
intensjoner finnes etter min mening i 
vår nye lov om naturvern av 19/6-1970 
hvor det i § l bl. a. heter: 

<<Inngrep i naturen bør bare foretas ut 
fra en langsiktig og allsidig ressurs
disponering som tar hensyn til at 
naturen i fremtiden bevares som grunn
lag for menneskenes virksomhet, helse 
og trivsel.» 
Det er i denne formulering utholden

hetsprinsippet kommer til uttrykk idet 
langsiktige og allsidige aspekter ved na
turinngrep innføres som et krav. 

l forvaltningen av våre naturressurser, 
dvs. våre arealer, de biologiske ressursene 
og såvel de ikke-fornybare som de «evig
varende» ressursene, har vi nå plikt til 
både å vareta etterslektens tarv (det lang
siktige aspekt), og dessuten sørge for at 
alle verdeheftige interesser blir hørt og 
tatt hensyn til (det allsidige aspekt). 

Dette må få konsekvenser, og jeg skal 
kort nevne noen. Den viktigste synes å 
være at utholdenhetsprinsippet sikter mol 
bevaring av det biologiske mangfold 
hvilket bl. a. må føre til en ytterst forsiktig 
og gjennomtenkt anvendelse av syntetiske 
stoffer. En annen konsekvens er en for
urensningsfri produksjon, fordi gjenvin
ning av avfallsprodukter som råstoffer 
for ny produksjon er den eneste løsning 
som på lang sikt kan sikre mennesket et 

allsidig råstoffgrunnlag. Jeg finner det nevnes 
også naturlig å tolke lovbestemmelsen nmgs 
dithen at vernet av naturressurser (det uthold 
«opprinnelige») nå er blitt hovedregelen Selv 
mens utnyttelsen bare bør skje ved dis er det. 
pensasjon fra denne hovedregelen , f. eks. mer 
ved konsesjon. Hvertfall synes en slik forskje 
fremgangsmåte relevant i forbindelse med At 

alle irreversible naturinngrep. Dessuten urensn 
må lovbestemmelse føre til at det nå bør innlys 
påligge eksploatøren å bevise at skade sjoner 
virkningene av et naturinngrep på kortere (og v 
og lengere sikt har godtagbare konse ståelig 
kvenser. vente 

l realiteten har vi i Norge lenge hatt Min 
lover som, om ikke alltid bokstavelig, sjonen 
så i hvertfall i ånden representerer ut om de 
holdenhetsprinsippet. Således inneholder dragsr 
konsesjonsloven synspunkter i retning av prakti 
en «rasjonering» med naturressurser. nyttev 
Vassdragsregulering loven av 1917 har sikte 
i sin § 8 bestemmelse om at «konsesjon dergitt 
til en vassdragsregulering som medfører meget 
skade eller ulempe for almene eller pri vannet 
vate interesser bør i alminnelighet bare skade 
gis hvis denne skade eller ulempe må lering 
anses for å være av mindre betydning i Og 

sammenligning med de fordeler som og dy 

reguleringen vil medføre . . .» samti 

Kap. XIII i jordloven (1955) handler som s 

om vern av dyrket jord og dyrkingsjord. be re 

I § 53 sies bl. a. at «all dyrka jord skal matkr 

haldast i hevd» og § 54 innledes med at legger 

«dyrka jord må ikkje nyttast til førernål beton 

som ikkje tar sikte på jordbruksproduk teller 

sjon». loven 

Den midlertidige strandloven av 1965 70 av 

har som hovedregel at det skal være formå 

byggeforbud j områder som ligger nær m. v. 

mere sjøen enn 100 meter fra strand innfø 
kanten, med med adgang for kommunene natun 

til å gi dispensasjon. Av nyere dato kan åhan 
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«Inngrep i naturen bør bare foretas ut 
fra en langsiktig og allsidig ressurs
disponering som tar hensyn til at 
naturen i fremtiden bevares som grunn
lag for menneskenes virksomhet, helse 
og trivsel.» 
Det er i denne formulering utholden

hetsprinsippet kommer til uttrykk idet 
langsiktige og allsidige aspekter ved na
turinngrep innføres som et krav. 

l forvaltningen av våre naturressurser, 
dvs. våre arealer, de biologiske ressursene 
og såvel de ikke-fornybare som de «evig
varende» ressursene, har vi nå plikt til 
både å vareta etterslektens tarv (det lang
siktige aspekt), og dessuten sørge for at 
alle verdeheftige in teresser blir hørt og 
tatt hensyn til (det allsidige aspekt). 

Dette må få konsekvenser, og jeg skal 
kort nevne noen. Den viktigste synes å 
være at utholdenhetsprinsippet sikter mot 
bevaring av det biologiske mangfold 
hvilket bl. a. må føre til en ytterst forsiktig 
og gjennomtenkt anvendelse av syntetiske 
stoffer. En annen konsekvens er en for
urensningsfri produksjon, fordi gjenvin
ning av avfallsprodukter som råstoffer 
for ny produksjon er den eneste løsning 
som på lang sikt kan sikre mennesket et 

allsidig råstoffgrunnlag. Jeg finner det 
også naturlig å tolke lovbestemmelsen 
dithen at vernet av naturressurser (det 
«opprinnelige») nå er blitt hovedregelen 
mens utnyttelsen bare bør skje ved dis
pensasjon fra denne hovedregelen, f. eks. 
ved konsesjon. Hvertfall synes en slik 
fremgangsmåte relevant i forbindelse med 

alle irreversible naturinngrep. Dessuten 
må lovbestemmelse føre til at det nå bør 
påligge eksploatøren å bevise at skade
virkningene av et naturinngrep på kortere 
og lengere sikt har godtagbare konse
kvenser. 

I realiteten har vi i Norge lenge hatt 
lover som, om ikke alltid bokstavelig, 
så i hvertfall i ånden representerer ut
holdenhetsprinsippet. Således inneholder 
konsesjonsloven synspunkter i retning av 
en «rasjonering» med naturressurser. 
Vassdragsregulering loven av 1917 har 
i sin § 8 bestemmelse om at «konsesjon 
til en vassdragsregulering som medfører 
skade eller ulempe for almene eller pri
vate interesser bør i alminnelighet bare 
gis hvis denne skade eller ulempe må 
anses for å være av mindre betydning i 
sammenligning med de fordeler som 
reguleringen vil medføre . . .» 

Kap. XIII i jordloven (1955) handler 
om vern av dyrket jord og dyrkingsjord. 
I § 53 sies bl. a. at «all dyrka jord skal 
haldast i hevd» og § 54 innledes med at 
«dyrka jord må ikkje nyttast til førernål 
som ikkje tar sikte på jordbruksproduk
sjon». 

Den midlertidige strandloven av 1965 
har som hovedregel at det skal være 
byggeforbud i områder som ligger nær
mere sjøen enn 100 meter fra strand
kanten, med med adgang for kommunene 
til å gi dispensasjon. Av nyere dato kan 

nevnes loven om vern mot vannforurens
ning som helt ut synes å samsvare med 
utholdenhetsprinsippet. 

Selv om lovens intensjoner synes gode, 
er det likevel ikke alltid at praksis stem
mer med de ideelle motiver. Det er 
forskjell på liv og lære. 

At man f.eks. ikke kan løse vannfor
urensningsproblemene «over natten» er 
innlysende nok og de mange dispensa
sjoner som gis til allerede eksisterende 
(og vannforurensende) foretak er for
ståelig. Her må man foreløpig bare for
vente en tilstramning. 

Mindre forståelig er alle dispensa
sjonene fra strandloven, for ikke å snakke 
om den mangel på etterlevelse av vass
dragsreguleringslovens § 8 som har vært 
praktisert i mer enn femti år. Her har 
nyttevirkningene av ressursen vann med 
sikte på kraftproduksjon alltid vært un
dergitt vurderinger, mens man har tatt 
meget lett på vurderingen av verdien av 
vannet brukt til andre formål og de ev. 
skadevirkninger ved vassdragsregu
leringer. 

Og hva med ødeleggelsene av dyrket 
og dyrkbar jord? I en sultende verden, 
samtidig som antallet av nye munner 
som skal mettes i global målestokk er 
beregnet til ca. 200.000 i døgnet, og tross 
matkriser i friskt minne i vårt eget land, 
legger vi vårt jordsmonn under asfalt og 
betong i raskt tempo . Statistikken for
teller at vi bare i distrikter hvor jord
loven er gjort gjeldende i perioden 1965
70 avga mer enn 70.000 dekar til bygge
formål, veier, flyplasser og idrettsplasser 
m. v. Ingen jordlov har hindret dette og 
innføringen av utholdenhetsprinsippet i 
naturvernloven av 1970 synes heller ikke 
å ha noen virkning. Eller vil kanskje noen 

hevde at jordsmonn ikke er en natur
ressurs? 

Eksemplene jeg har valgt er tilfeldige. 
Ingen vil ha vanskeligheter med å finne 
flere og bedre eksempler. Hvor er f.eks . 
utholdenhetsprinsippet i vår lovgivning 
og vår politikk når det gjelder nordsjø
oljen? 

Oljens anvendelsesmuligheter er alle
rede idag store, ikke minst i medisinens 
tjeneste, men om hundre år vil de være 
eventyrlige. Med hvilken rett brenner 
vi da opp oljen i løpet av et kort sekel? 

Stadfestes utholdenhetsprinsippet som 
grunnlovsparagraf må dette føre til jus
teringer av det eksisterende lovverk. 

De vanskeligheter dette vil by på, ikke 
minst av lovteknisk karakter, må ikke 
føre til at man unnlater å foreta denne 
reform. 

Før fedrene på Eidsvold skiltes i 1814 
ga de et løfte: 

«Enig og tro til Dovre falder». I over
ført betydning trues nå Dovre av dette 
fallet. Vår rovdrift på naturressurser og 
forurensningen og forgiftningen av vårt 
livsmiljø truer idag menneskets eksistens. 

Vi har kort tid på oss. 
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SYNSPUNKTER PÅ 

VEKST OG VERN 


Reguleringssone. Foto Johan Brun. 

IKKE VEKST OG 
VERN FOR ENHVER 
PRIS 
Vekst og vern var et hovedtema i 
Finansminister Ragnar Christiansens 
finanstale 5. oktober. Vi gjengir her 
finansministerens avslutningsord. 

D et er hensynet til vernet om natur og 
miljø som fører til at enkelte mener 

vi må gi avkall på en fortsatt rask øko
nomisk vekst. Det ville være meget be
klagelig hvis vi skulle måtte akseptere en 
slik problemstilling. Men la følgende 
være helt klart: Vi ønsker ikke vekst for 
enhver pris. Den økonomiske veksten er 
feilslått om den ikke kombineres med 
økt trivsel for menneskene. Den har 
ingen mening om den ikke fører til større 
trygghet. Vi etterspør ikke bare økt leve
standard, men spør også om betydningen 
for vår livsstandard. 

Vi har i dette århundre vært opptatt 
av å overvinne nød og fattigdom. Den 
sterke økonomiske vekst som har vært 
nødvendig for å få til dette, har det vært 
mulig å skape ved hjelp aven til dels 
eventyrlig industriell og teknologisk ut
vikling. Nå oppdager vi sterkere fo r hver 
dag som går at også denne medalje har 
en bakside. Vi oppdager at de inngrep i 
naturmiljøet som en stadig sterkere ut
nyttelse av naturressursene fører med 
seg, virker på en slik måte at de skader det 

- menneskelige miljø og undergraver eksi
stensgrunnlaget. 

Det har liten eller ingen hensikt å øke 
den materielle levestandard hvis det skjer 
på en måte som resulterer i forurensing 
av jord, luft og vann, en hurtig voksende 

(Forts. neste side.) 
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IKKE VEKST OG 

VERN FOR ENHVER 

PRIS 

Vekst og vern var et hovedtema i 
Finansminister Ragnar Christiansens 
finanstale 5. oktober. Vi gjengir her 
finansministerens avslutningsord. 

D et er hensynet til vernet om natur og 
miljø som fører til at enkelte mener 

vi må gi avkall på en fortsatt rask øko
nomisk vekst. Det ville være meget be
klagelig hvis vi skulle måtte akseptere en 
slik problemstilling. Men la følgende 
være helt klart: Vi ønsker ikke vekst for 
enhver pris. Den økonomiske veksten er 
feilslått om den ikke kombineres med 
økt trivsel for menneskene. Den har 
ingen mening om den ikke fører til større 
trygghet. Vi etterspør ikke bare økt leve
standard, men spør også om betydningen 
for vår livsstandard. 

Vi har i dette århundre vært opptatt 
av å overvinne nød og fattigdom. Den 
sterke økonomiske vekst som har vært 
nødvendig for å få til dette, har det vært 
mulig å skape ved hjelp aven til dels 
eventyrlig industriell og teknologisk ut
vikling. Nå oppdager vi sterkere for hver 
dag som går at også denne medalje har 
en bakside. Vi oppdager at de inngrep i 
naturmiljøet som en stadig sterkere ut
nyttelse av naturressursene fører med 
seg, virker på en slik måte at de skader det 

. menneskelige miljø og undergraver eksi
stensgrunnlaget. 

Det har liten eller ingen hensikt å øke 
den materielle levestandard hvis det skjer 
på en måte som resulterer i forurensing 
av jord, luft og vann , en hurtig voksende 

(Forts. neste side.) 

NATURVERN 

er titeIen på en artikkel av 
Direktør Kåre Kristoffersen. 
Nedenfor gjengir vi industrimannens syn 
etter Vassdragsvesenets organ «Fosse
kallen», som har sakset det fra A.S. 
Betonmasts husorgan. 

1970 var på forhånd proklamert som 
naturvernår. Da skulle det settes iverk 
tiltak som aldri før for å verne om og be
vare Norges natur. Det har da også vært 
gjort, men som alltid, når det gjelder en 
god sak, så utarter kampen for den mer 
eller mindre, og det virker mot sin hen
sikt. Visste de bare, de som usaklig iver 
har løpt av med, hvor de har skadet sin 
sak og samfunnets interesser for øvrig. 

Det er 300 år siden den første store 
natursvermer, Rousseau, i skrift og tale 
kjempet for «La oss vende tilbake til 
naturen». Hvordan skulle det ha sett ut i 
Frankrike og i verden for øvrig i dag, 
hvis man hadde fulgt hans parole. Den 
dag menneskene slutter å videreutnytte 
også de materielle muligheter som vår 
klode byr på, da stopper verden, og vi 
kan bare stige av. 

Minst reservasjoner kan tas når det 
gjelder forurensninger av luft og vann 
og omgivelsene ellers med avfallspro
dukter, skrot og slendrian. Det må være 
naturvernsak nr. l. Det aller meste taler 
for den, så der er enigheten stor. Det er 
en fellesinteresse for hele det norske 
folk. 

Særinteresser for en meget liten pro
mille av folket er det når noen motar
beider nyanlegg av veier, flyplasser, vann
forsyningsanlegg, varmekraftverk, smel

(Forts. neste side.) 

NASJONAL
PRODUKTET OG 
NATURGODENE 
Ordfører i Bergen, tidligere finansminister 

Professor Ole Myrvoll 

innledet Dagbladets serie «Hva er leve

standard» med denne artikkelen. 


Etter alminnelig godtatt språkbruk er 
det nokså enkelt å svare på spørs

målet om hva vår levestandard er. Det 
er hva vi kan kjøpe av matvarer, drikke
varer og tobakk, møbler, klær, skotøy, 
reiser, fritidssysler og selvsagt stand
arden på vår bolig. Rimeligvis vil vi også 
ta med det som spares opp til framtidig 
bruk. Derfor kommer vi trolig fram til 
at vi velger å måle vår levestandard med 
realverdien av vår inntekt, dvs. med 
mengden av de varer og tjenester som 
vi kan kjøpe for vår inntekt. For nasjo
nen som helhet tar vi da gjerne nasjonal
produktet pr. hode som uttrykk for vår 
levestandard. 

Son regel går vi gjerne et skritt videre 
og sammenlikner vår egen levestandard 
med andre land ved å sammenlikne na
sjonalproduktet pr. hode i de forskjellige 
land. Her støter vi straks på visse pro
blemer fordi vi vil komme til ulike re
sultater om vi regner om verdiene etter 
gjeldende valutakurser eller om vi baserer 
våre realinntektsberegninger på grunn
lag av prisstrukturen i vårt eget land eller 
på prisstrukturen i ett eller flere andre 
land. Slike mere eller mindre «tekniske 
finesser» pleier man som regel å se bort 
fra selv om man da overser en rekke for
hold som er fundamentale for innholdet 
av levestandarden. 

(Forts. neste side.) 
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Christiansen: 
(lorts.) 

avfallsmengde og reduserer mengden av 
de ressurser som flere og flere skal leve av. 
Naturressursene skal strekke til også for 
kommende generasjoner. 

Det er ingen løsning å stanse den øko
nomiske veksten, men de kvalitative 
sider ved veksten må komme mer i for
grunnen. 

Den store oppgaven som vi står over-

Kristoffersen: 
(forts .) 

teverk, ilandføring av olje, oljeraffinerier, 
rasjonell skogsdrift og andre slike tek
niske anlegg som fremmer samfunns
økonomien. 

På den annen side kan det også sies 
å være en særinteresse når vi i Betonmast 
så sterkt tar avstand fra dem som vil 
stoppe, i hvert fall bremse, videre elektri
sitetsutbygging i landet. Da gjelder det 
vårt eksistensgrunnlag, men samfunns
messig sett betyr vi lite. Det gjør imidler
tid ikke elektrisitetsutbyggingen. Det er 
slått fast at for å tilfredsstille samfunnets 

Myrvoll: 
(forts.) 

Verre er det at vi som regel ser bort fra 
andre forhold som er mere fundamentale 
for vår levestandard når vi foretar sam
menlikninger - også med grupper innen
for vårt eget land. Noe av dette kan be
lyses ved et banalt eksempel: 

for er å føre en politikk som både legger 
grunnlaget for rask økonomisk vekst og 
samtidig tilgodeser miljø- og naturvernet. 
Dette er ingen lett oppgave. Men den er 
heller ikke umulig hvis vi først er villige 
til å løse den. Den økonomiske veksten 
må gis en retning der det gis høyere pri
oritet til miljø- og naturvernet. Det må 
få konsekvenser for arealdisponeringen, 
for investeringer og produksjon i den
slags virksomhet som krever store inn
grep i naturområdene, og som er særlig 
forurensende . I stedet må vi stimulere til 

behov, må elektrisitetsproduksjonen 
vokse med 8 prosent årlig, dvs. at den må 
fordobles i løpet av 10 år. Da må det 
gjøres meget, og noe av oss. 

Det er ufattelig at mennesker, som 
sannsynligvis for øvrig har sin forstand 
i behold, kan finne på å hevde alvorlig 
at vi har råd til å ta pause i den økono
miske vekst. Hvordan ville det gå med 
det politiske parti som skulle finne på å 
gjøre det til en del av sitt program? Nå 
har de alle det motsatte på programmet. 

Selv om de hysterikere som motar
beider elektrisitetsutbyggingen er rela
tivt få , så har de skreket så høyt at de 
dessverre har skremt våre bestemmende 
myndigheter, som vet bedre. I skrekken 

En person i Metropol reiser med un
dergrunnsbane og tog en time, betaler 
for å spille golf en time og reiser hjem 
samme veg. I tre timer kjøper han en del 
av landets nasjonalprodukt, og dette er 
en del av hans konsum og hva vi vanlig
vis kaller hans levestandard. 

En person i Lillevik spaserer en tre 
timers tur på fjellet bak hjemstedet eller 
langs kysten ved siden av med fiske

investeringer og produksjonsmetoder 
som er lite forurensende og representerer 
mindre belastning på naturen. 

For å få dette til må vi være villige til 
å ta i bruk kraftigere virkemidler. Vi må 
bl.a. utvikle et system som gjør at de 
som foretar forurensningene også må 
betale for dem. 

En viktig side i denne politikken 
blir å medvirke i det internasjonale samar
beid som nå er under utvikling. Det 
er selvklart at de veldige problemer 
man her står overfor bare kan løses 

er det blitt lagt ned meget arbeid i mange 
dødfødte alternativer. Ikke bare penger, 
men også tid er gått tapt. Dette hysteriet 
har allerede kostet Norge mange milli
oner kroner, uten at det har kunnet kom
me naturvernet tilgode i nevneverdig 
grad. 

De som roper: «Korsfest, korsfest», 
er sjelden å finne blant den lokale be
folkning der hvor kraftanlegget skal byg
ges. De som bor der og som eier grunnen , 
vil helst at det skal gjennomføres snart. 
Det er i deres særinteresse. Jfr. Aurland, 
Grytten og Eidfjord. 

Alt som skal planlegges og gjennom
føres riktig, må gjøres av fagkyndige 
hver på sitt område. Alle må de ta hensyn 

stangen og kommer vanligvis hjem med 
noe fisk. Bortsett fra det han sliter på 
redskapen og skosålene kjøper han ikke 
noen del av nasjonens produksjons
resultat. Det han har foretatt seg 
regnes derfor ikke med i de tallmes
sige oppstillinger over Lillevikingens 
levestandard. Likevel må det være grunn 
til å slå fast at i disse tre timene har 
Lillevikingen hatt en like høy om 

gjennom et fornuftig internasjonalt sam
arbeid: 

Hovedpoenget i hele dette problem
kompleks vedrørende de kvalitative sider 
ved den økonomiske veksten er at vi ikke 
må konstruere opp en unødig motsetning 
mellom økonomisk vekst og miljø- og 
naturvern. Regjeringen er ikke villig til 
å godta at problemstillingen skal være 
økonomisk vekst eller vern om natur og 
miljø. Målet er vekst og vern. 

• 
til økonomien, og når det gjelder tek
niske ting også teknikken. De som plan
legger og gjennomfører kraftanlegg, må 
altså først og fremst gjøre det teknisk
økonomisk forsvarlig. Men de må sam
tidig gjøre det slik at den natur hvori 
byggverket plasseres, ikke blir berørt mer 
enn høyst nødvendig. Det er overveiende 
sannsynlig at disse mennesker, som de 
aller fleste andre, er glad i naturen og at 
de vil ta alle rimelige hensyn til den. 
Usaklige hysteriske er i hvert fall ikke 
skikket til å trekke opp grensen mellom 
det rimelige og det urimelige i så hen
seende. 

• 
ikke høyere levestandard enn Metropoli
taneren. 

Det vi bør kunne slutte av dette banale 
illustrasjonseksempel er at det vi kan 
kalle de omkostningsfrie naturgoder ikke 

(Forts. neste side.) 

De omkostningsfri naturgoder yter ikke 
bidrag til nasjonens nasjonalprodukt. 
Foto Johan Brun. 
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investeringer og produksjonsmetoder 
som er lite forurensende og representerer 
mindre belastning på naturen. 

For å få dette til må vi være villige til 
å ta i bruk kraftigere virkemidler. Vi må 
bl.a. utvikle et system som gjør at de 
som foretar forurensningene også må 
betale for dem. 

En viktig side i denne politikken 
blir å medvirke i det internasjonale samar
beid som nå er under utvikling. Det 
er selvklart at de veldige problemer 
man her står overfor bare kan løses 

er det blitt lagt ned meget arbeid i mange 
dødfødte alternativer. Ikke bare penger, 
men også tid er gått tapt. Dette hysteriet 
har allerede kostet Norge mange milli
oner kroner, uten at det har kunnet kom
me naturvernet tilgode i nevneverdig 
grad. 

De som roper: «Korsfest, korsfest», 
er sjelden å finne blant den lokale be
folkning der hvor kraftanlegget skal byg
ges. De som bor der og som eier grunnen, 
vil helst at det skal gjennomføres snart. 
Det er i deres særinteresse. Jfr. Aurland, 
Grytten og Eidfjord. 

Alt som skal planlegges og gjennom
føres riktig, må gjøres av fagkyndige 
hver på sitt område. Alle må de ta hensyn 

stangen og kommer vanligvis hjem med 
noe fisk. Bortsett fra det han sliter på 
redskapen og skosålene kjøper han ikke 
noen del av nasjonens produksjons
resultat. Det han har foretatt seg 
regnes derfor ikke med i de tallmes
sige oppstillinger over Lillevikingens 
levestandard. Likevel må det være grunn 
til å sjå fast at i disse tre timene har 
Lillevikingen hatt en like høy om 

gjennom et fornuftig internasjonalt sam
arbeid: 

Hovedpoenget i hele dette problem
kompleks vedrørende de kvalitative sider 
ved den økonomiske veksten er at vi ikke 
må konstruere opp en unødig motsetning 
mellom økonomisk vekst og miljø- og 
naturvern. Regjeringen er ikke villig til 
å godta at problemstill ingen skal være 
økonomisk vekst eller vern om natur og 
miljø. Målet er vekst og vern. 

• 
til økonomien, og når det gjelder tek
niske ting også teknikken. De som plan
legger og gjennomfører kraftanlegg, må 
altså først og fremst gjøre det teknisk
økonomisk forsvarlig. Men de må sam
tidig gjøre det slik at den natur hvori 
byggverket plasseres, ikke blir berørt mer 
enn høyst nødvendig. Det er overveiende 
sannsynlig at disse mennesker, som de 
aller fleste andre, er glad i naturen og at 
de vil ta alle rimelige hensyn til den . 
Usaklige hysteriske er i hvert falt ikke 
skikket til å trekke opp grensen mellom 
det rimelige og det urimelige i så hen
seende. 

• 
ikke høyere levestandard enn Metropoli
taneren. 

Det vi bør kunne slutte av dette banale 
illustrasjonseksempel er at det vi kan 
kalle de omkostningsfrie naturgoder ikke 

( Forts. neste side.) 

De omkostningsfri naturgoder yter ikke 
bidrag til nasjonens nasjonalprodukt. 
Foto Johan Brun. l 



yter noe bidrag til nasjonens nasjonal grunn av godenes karakter ikke eller mellom lokal befolkning og «natur
produkt og derfor heller ikke til det vi iallfall meget vanskelig kan komme inn vernere» med idealistiske motiver av 
vanligvis kaller levestandarden. Når der
for en eller annen ny økonomisk virk

i omsetningen på en slik måte at de 
tjenester de ytet kan oppnå en pris. For 

ikke-økonomisk karakter. Det er også 
lett å forstå det dilemma en politiker VIGNETTENE som b 

moden 
somhet som skaper nye arbeidsplasser det annet er det i høyeste grad et stort står overfor når han skal avgi sin stemme til denne artikkelen viser slagordskilt og den ny 
og derfor et bidrag til nasjonalproduktet, vurderingsspørsmål hvor man vil trekke for eller imot konsesjon for et slikt pro propaganda-knapper for «Zero Popula organ i! 
samtidig ødelegger omkostningsfrie na grensen mellom «overflod» og «knapp sjekt. tion Growth» (ZPGj i USA , el eksem flere u 
turgoder (f.eks. ved forurensninger) fram het». Grensen er en annen idag enn den var Det er ingen grunn til å undervurdere pel på en organisasjon med klar øko politis 
kommer det logisk nok heller ingen mi i våre besteforeldres tid, og hva vil den bli de problemer som vil oppstå når en krever politisk målsetting. Den omfatter bl. a. utvikle 
nusverdier i regnskapet. Først når det i våre barnebarns tid? Det kan neppe være en høyere prioritering av miljøverdiene. en stabilisering av befolksningstallet i USA av de l 

ved store investeringer og tilsvarende tvil om at om et par generasjoner vil vur Svært mange av oss faller nok for den før 1980. ZPG er effektivt bygget opp, og nesket 
offentlige kostnader er satt igang en deringen av de kostnadsfrie naturgoder samme fristelse som hin skotske predi har tatt i bruk hele det propaganda-apparat «opp ri 
renseprosess, som i parentes bemerket være langt høyere enn den er hos de fleste kant som støtte på et uløselig problem i 
øker nasjonalproduktet, vil en i beste 
fall få gjenopprettet en tilstand man 

av våre jevnaldrende. Det er for så vidt 
symptomatisk al det er ungdommen idag 

skriften: «Her brødre og søstre er et stort 
og vanskelig problem. La oss se det IVAR MYSTERUD 

hadde før ødeleggelsen. som er mest opptalt av den problemstil direkte i øynene - og så gå videre». Det 
Nå er det selvsagt ikke bare ved for

urensninger at de omkostningsfrie na
lingen som er reist i denne artikkelen. 

Den tankerekke som hittil er (ørt i 
har vi nå likevel ikke lov til å gjøre. Der
til er spørsmålet altfor alvorlig. 0KOPOLITIKK, BIO 

turgoder blir ødelagt. Ved anleggsar denne artikkelen peker fram mot den Et skritt videre må det være mulig å 
beider av forskjellig slag (f.eks. ved kraft konklusjon at de umålelige miljø-verdier komme ved at det blir klarlagt hva som 
utbygging) kan det bli gjort innhugg i - herunder de omkostningsfrie naturgoder ligger i de økonomiske velferdsrnål som 
disse naturverdiene på en måte som ifølge - må prioriteres høyere ved den økonom vi opererer med i den økonomiske poli
sakens natur ikke er gjort målbar for iske utbyggingen fordi de tross alt utgjør tikken og hvilke livsverdier som faller 
sammenlikning med den økonomiske en del av vår egentlige levestandard. Da utenfor disse velferdsrnålene. Dernest V obl ingen mellom naturvern og det redakt 
vinning som oppnås gjennom anleggs reiser det seg igjen problemer som f.eks. bør det skje en utvidelse av den offentlige ~ å utvikle en økopolitikk er klar, og ville g 
arbeidet. Det betyr igjen at det umålte er av fordelingsmessig karakter: Det planleggingskapasitet, slik at det kan ved flere anledninger kommentert i dette en deb 
tapet av disse naturverdier ikke er kal anleggsprosjekt som er nevnt ovenfor være muligheter for å få klarlagt alter tidsskriftet. Jeg vil her knytte noen kom gap m 
kulert inn som en kostand i prisen på de viser seg å være av livsviktig økonomisk nativer. Som regel blir en nå stilt overfor mentarer til en anmeldelse av boka som id 
produkter som framstilles av produk betydning for befolkningen i et avgrenset valget: Prosjekt X eller ikke noe, og det «Forurensning og biologisk miljøvern» tikk p 
sjonsanleggene f.eks. i den elektriske distrikt, for deres arbeidsplasser, bo økonomiske tap synes nærmest uover som var rykket inn i bladet «Kommunist» tatt i v 
kraften som vi eksporterer i form av setting og livsvilkår. På den annen side kommelig hvis naturverdiene ikke skal nr. 3, uten at en mot sedvane ønsker å statere 
aluminium eller andre produkter. vil det innhugg prosjektet gjør i de om ofres. Kan det derimot legges fram flere blande seg inn i anmeldelsen av boka. kampe 

Det kan selvsagt innvendes mot dette kostningsfrie naturgoder ha en umå alternative anvendelser av de økonomiske Da kommentarene er relevante for øko logiser 
resonnement at så lenge vi har overflod telig betydning for livsverdien for nå ressurser uten offer eller mindre offer politikk-begrepet (se Mysterud og Nor av so 
av omkostningsfrie naturgoder som er nålevende og framtidige generasjoner av naturverdiene, er det sannsynlig at derhaug 1971) kan de ha interesse for en kampe 
stilt til vår fri disposisjon fra naturens av individer som vil være spredt over valget blir lettere. Endelig bør det tas bredere lesekrets. marxis 
hånd, spiller dette «tapet» eller «gratis hele landet. Med andre ord: Hvem skal opp til grundig overveielse mere syste Først vil jeg gjerne få si at anmeld logiske 
eksporten» ingen rolle. Men for det første bære det økonomiske offer ved at pro matisk å bruke avgiftspolitikken i kam elsen er en av de beste som har blitt boka hittil h 
er det ikke nødvendigvis slik at disse sjektet ikke blir utført, befolkningen i pen for bevaring av miljøverdiene. til del hittil. Dens særlige verdi ligger i at 
godene er tilgjengelige i overflod fordi det avgrensede distrikt eller hvem? Det Først og sist er · det imidlertid nød den tar tak i den «provokasjon» til de «Biolo: 
om de er omkostningsfrie. Det kan meget kan neppe være overraskende at det her vendig at spørsmålene blir reist syste politiske partier som framføres i bokas Anmel 
vel være knapphet på dem selv om de på oppstår konflikter av alvorlig karakter matisk i den offentlige debatt. første kapitel. Det er nemlig akkurat der av kap 
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e eller mellom lokal befolkning og «natur
me inn vernere» med idealistiske motiver av 

at de ikke-økonomisk karakter. Det er også 
is. For lett å forstå det dilemma en politiker 
t stort står overfor når han skal avgi sin stemme 
trekke for eller imot konsesjon for et slikt pro
knapp sjekt. 
den var Det er ingen grunn til å undervurdere 
den bli de problemer som vil oppstå når en krever 
e være en høyere prioritering av miljøverdiene. 

vil vur Svært mange av oss faller nok for den 
rgoder samme fristelse som hin skotske predi
e fleste kant som støtte på et uløselig problem i 
så vidt skriften: «Her brødre og søstre er et stort 
n idag og vanskelig problem. La oss se det 
emstil direkte i øynene - og så gå videre». Det 

;n. har vi nå likevel ikke lov til å gjøre. Der
(ørt i til er spørsmålet altfor alvorlig. 

lOt den Et skritt videre må det være mulig å 
verdier komme ved at det blir klarlagt hva som 
rgoder ligger i de økonomiske velferdsrnål som 

konom vi opererer med i den økonomiske poli
tutgjør tikken og hvilke livsverdier som faller 
zrd. Da utenfor disse velferdsrnålene. Dernest 
n f.eks. bør det skje en utvidelse av den offentlige 
r: Det planleggingskapasitet, slik at det kan 
ven for være muligheter for å få klarlagt alter

nomisk nativer. Som regel blir en nå stilt overfor 
grenset valget: Prosjekt X eller ikke noe, og det 
~r, bo økonomiske tap synes nærmest uover
.en side kommelig hvis naturverdiene ikke skal 
de om ofres. Kan det derimot legges fram flere 
t umå alternative anvendelser av de økonomiske 
for nå ressurser uten offer eller mindre offer 
asjoner av naturverdiene, er det sannsynlig at 
jt over valget blir lettere. Endelig bør det tas 
:m skal opp til grundig overveielse mere syste
at pro matisk å bruke avgiftspolitikken i kam
ingen i pen for bevaring av miljøverdiene. 
n? Det Først og sist er det imidlertid nød
det her vendig at spørsmålene blir reist syste
arakter matisk i den offentlige debatt. 

VIGNETTENE 
til denne artikkelen viser slagordskilt og 
propaganda-knapper for «Zero Popula
tion Growl/l» ( ZPGj i USA, et eksem
pel på en organisasjon med klar øko
politisk målsetting. Den omfatter bl. a. 
en stabilisering av befolksningstallet i USA 
før 1980. ZPG er effektivt bygget opp, og 
har tat t i bruk hele det propaganda-apparat 
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som benyttes ti! politisk indoktrinering i 
moderne samfunn. Allerede nå kan en se at 
den nye ideologi sprer seg meget raskt , 
organisasjonen har allerede knoppskUlt 
flere underavdelinger i Europa. At øko
politiske ideologier kan bryte veksten og 
utvikle nye samfunn i likevekt, er bl.a. en 
av de viktigste forutsetninger for at men
nesket skal kunne bevare noe av den gamle , 
«opprinnelige» naturen på denne kloden. 

Voblingen mellom naturvern og det 
~ å utvikle en økopolitikk er klar, og 
ved flere anledninger kommentert i dette 
tidsskriftet. Jeg vil her knytte noen kom
mentarer til en anmeldelse av boka 
«Forurensning og biologisk miljøvern» 
som var rykket inn i bladet «Kommunist» 
nr. 3, uten at en mot sedvane ønsker å 
blande seg inn i anmeldelsen av boka. 
Da kommentarene er relevante for øko
politikk-begrepet (se Mysterud og Nor
derhaug 1971) kan de ha interesse for en 
bredere lesekrets. 

Først vil jeg gjerne få si at anmeld
elsen er en av de beste som har blitt boka 
til del hittil. Dens særlige verdi ligger i at 
den tar tak i den «provokasjon» til de 
politiske partier som framføres i bokas 
første kapitel. Det er nemlig akkurat der 

redaktøren håpet at politisk interesserte 
ville gripe tak. Samfunnet trenger nemlig 
en debatt på dette felt fordi det er et stort 
gap mellom den økologiske informasjon 
som idag foreligger og den daglige poli
tikk på miljøvernfeltet - miljøvern her 
tatt i videste forstand. Anmelderen kon
staterer at redaktøren i sitt syn på klasse
kampen bedriver «høyt oppdrevet bio
Iogisering», og presenterer en «karikering 
av sosialistenes mening med klasse
kampen». Hva jeg forsøkte å si var at 
marxistenes klassekamp har andre (bio
logiske) premisser enn dem marxister 
hittil har basert seg på. 

«Biologisering» av klassekampen 
Anmelderen oppfatter altså visse deler 
av kapittel I i boka som et forsøk på en 

«biologisering» av klassekampen . Dette 
er bare delvis riktig, det dreier seg om en 
«biologisering» eller om en vil «økologi
sering» av våre samfunnsmodeller gene
relt. Det dreier seg ikke, som anmelderen 
mener å kunne påvise, om et alternativt 
syn , men et utvidet samfunnssyn. Øko
logene arbeider for å få utviklet inte
grerte økonomiske, sosiale og økolo
giske samfunnsmodeller, slike er ikke ut
viklet, og forståelsen for og viljen til å 
vikle dem er i politiske kretser ennå ikke 
særlig stor later det til. Uten at jeg her 
kan gå direkte inn på de økollgiske pro
blemfelter, kan det antydes at det nå 
bl.a. arbeides med å utvikle en øko
politikk. Denne må bremse den men
neskelige populasjonsveksten, stanse den 
økonomiske veksten og motarbeide øko
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logisk ikke-akseptable kapitalinves
teringer, bremse det altfor raske for
bruket av ikke-fornyelsesbare naturlige 
ressurser, bibeholde livs- og miljøkvali
teter, bl.a. ved strukturforandringer i 
samfunnet, bekjempe de økende for
urensningene og bevare natur. Om en i 
'første omgang ikke helt kan makte å 
stanse den økonomiske vekst , må en i 
hvert fall raskt føre den over i en form 
med langt mindre lekkasjer i form av 
forurensninger. Anmelderen har karak
terisert det som om det i boka gis en 
forsiktig finte til rovkapitalismen og det 
er selvfølgelig helt riktig. Hva anmelderen 
velger å overse er at jeg retter nøyaktig 
den samme .finten til den statsdrevne 
rov- og forgift-kapitalisme som de kom
munistiske stater praktiserer (se f.eks. 
Kosygin 1971). Det ser nemlig ut for en 
iakttager som forskjellen mellom dem 
ikke er særlig stor, og det kan en heller 
ikke forvente, idet både sosialistiske og 
kapitalistiske systemer mangler økolo
giske parametre i sine samfunnsmodeller. 
Det er ting som tyder på, og jeg støtter 

meg i dette tilfelle ikke til propaganda, 
men til personlige forskningskontakter i 
østlige land som jeg ikke ønsker å navngi, 
at man legger mindre vekt på miljø
kvaliteter og økologiske hovedproblemer 
i østlige kommunist-land enn i vestlige 
industriland. 

Det synes også som de har kommet 
langt kortere i «økofilosofisk» utvikling. 
(Jeg vil i denne sammenheng unnta Kina 
hvor jeg kjenner for dårlig til forholdene.) 
Det kan listeføres mange eksempler på 
dette. La meg i denne sammenheng bare 
nøye meg med å trekke fram ett. De lang
siktige mål for utviklingen aven fram
tidig meningsfull menneskelig sivilisasjon 
avhenger i meget sterk grad av om vi tids
nok makter å kontrollere menneskets 
forplantning. Bare hvis disse anstreng
elser krones med hell , kan generasjonene 
etter oss tilbys et «menneskelig liv» etter 
de kvalitative kriterier som vi idag van
ligvis legger til grunn for definisjon av 
denne tilstand. Alvoret i dette problem 
burde være tydelig for enhver som kjenner 
den bemerkelsesverdige korte tid som 

( 


nå trenges for å doble verdens befolkning 
- med de konsekvenser det fører med seg. 
Talsmenn for befolkningskontroll er som 
kjent ikke noe nytt ; vi kan som eksempel 
bare nevne Malthus. Hva som imidlertid 
er nytt er at økologene nå med bakgrunn 
i data og modeller mener å kunne på
vise at hovedelementene i de «malthuske» 
hypoteser er riktige. 

0 kopolitisk vurdering av marxisme og 
kristen etikk 
Dessverre ble den populasjonsbiologiske 
filosofi på et tidlig tidspunkt forkastet 
både av den kristne etikk såvel som av 
marxismen. Karl Marx fordømte de malt
huske «populasjonsfantasier», og hans 
autoritet ble bakket opp av marxistiske 
biologer som misjonerte at kommunis
men i denne form representerte sivilisa
sjonens neste evolusjonstrinn (se f.eks. 
Prenant J943). Historien og utviklingen 
har allerede vist at dette var en feil
slutning. Den filosofi Karl Marx forfektet 
omkring menneskets populasjonseks
plosjon synes stort sett å ha vært at over-

l' 

befolkning som tilstand og begrep bare et eks 
var et nytt «kapitalistisk» påfunn, opp genere 
funnet for å rettferdiggjøre fattigdommen lig i 
hos arbeiderklassen og opprettholde klas- ning h 

' seskiller. Problemer altså, som Marx mert 
mente det ville være mulig å løse ved økt mer sj, produksjon og forbedret fordeling heller «blom 
enn ved befolkningskontroll. Denne Ute 
holdning fortoner seg med vår nåværende pro bl 
befolkningsutvikling for en økolog like Zirkle 
hårreisende meningsløs, som når Pa ven grafi), 
med støtte i religiøs etikk og filosofi mot forma 
setter seg prevensjon. deren 

En ville kunne innvende at en slik erklær 
sammenlikning ikke er rettferdig. Pavens logien 
beslutning er av helt ny dato, mens Karl utmerl 
Marx argumenter nå er gamle . Dette er som i 
selvsagt riktig, men det er vanskelig å haster 
finne nymarxistiske retninger som argu dets 
menterer særlig annerledes. er utv 

På dette punkt stiller altså Paven og 
marxistene seg i samme bås, denne del av 
deres filosofi er fra økopolitisk hold ikke «Over 
akseptabel, og må i dagens globale krise påfun 
situasjon ansees som direkte utviklings For å 
fiendtlig. sjonen 

'f 

at vi h 
M isforståelse eller bevisst feiltolkning? klode 
Det er i denne forbindelse av interesse å «ståpl' 
merke seg at Marx har skrevet nok om ver fr' 
dette til at historikerne har kunnet påvise befolk 
at han på vesentlige punkter har misfor rcrer r 
stått Malthus. Den amerikanske profes tall, u 
sor i botanikk, Conway Zirkle, påstår sjonen 
endog at Marx sannsynligvis ikke engang landar 
hadde lest Malthus på det tidspunkt han økolol 
forkastet hans synspunkter. Hvis han &Hol 
det hadde gjort, blir man tvunget til å på det 

l 
konkludere med at Marx enten ikke har tar tye 
forstått Malthus, eller med vilje har feil vmner 
tolket ham (Zirkle 1959, p. 88). Marx' Jeg 
reaksjoner på Malthus synes bare å være om at 
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ganda, nå trenges for å doble verdens befolkning 
akter i - med de konsekvenser det fører med seg. 
avngi, Talsmenn for befolkningskontroll er som 
miljø kjent ikke noe nytt; vi kan som eksempel 

bIemer bare nevne Malthus. Hva som imidlertid 
vestlige er nytt er at økologene nå med bakgrunn 

i data og modeller mener å kunne på
omme! vise at hovedelementene i de «malthuske» 
vikling. hypoteser er riktige. 
a Kina 
Idene.) 0kopolitisk vurdering av marxisme og 
ler på kristen etikk 

19 bare Dessverre ble den populasjonsbiologiske 
le lang filosofi på et tidlig tidspunkt forkastet 
I fram både av den kristne etikk såvel som av 
isasjon marxismen. Karl Marx fordømte de malt
vi tids huske «populasjonsfantasier», og hans 
neskets autoritet ble bakket opp av marxistiske 
streng biologer som misjonerte at kommunis
;jonene men i denne form representerte sivilisa
l» etter sjonens neste evolusjonstrinn (se f.eks. 
tg van Prenant 1943). Historien og utviklingen 
~on av har allerede vist at dette var en feil
roblem slutning. Den filosofi Karl Marx forfektet 
cjenner omkring menneskets populasjonseks
d som plosjon synes stort sett å ha vært at over

befolkning som tilstand og begrep bare 
var et nytt «kapi talistisk» påfunn, opp
funnet for å rettferdiggjøre fattigdommen

i 
hos arbeiderklassen og opprettholde klasf 

J 
. seskiller. Problemer altså, som Marx 

mente det ville være mulig å løse ved økt 
produksjon og forbedret fordeling heller 
enn ved befolkningskontroll. Denne 
holdning fortoner seg med vår nåværende 
befolkningsutvikling for en økolog like 
hårreisende meningsløs, som når Paven 
med støtte i religiøs etikk og filosofi mot
setter seg prevensjon. 

En ville kunne innvende at en slik 
sammenlikning ikke er rettferdig. Pavens 
beslutning er av helt ny dato, mens Karl 
Marx argumenter nå er gamle. Dette er 
selvsagt riktig, men det er vanskelig å 
finne nymarxistiske retninger som argu
menterer særlig annerledes. 

På dette punkt stiller a ltså Paven og 
marxistene seg i samme bås, denne del av 
deres filosofi er fra økopolitisk hold ikke 
akseptabel, og må i dagens globale krise
situasjon ansees som direkte utviklings
fiendtlig. 

M isforståelse eller bevisst feiltolkning? 
Det er i denne forbindelse av interesse å 
merke seg at Marx har skrevet nok om 
dette til at historikerne ha r kunnet påvise 
at han på vesentlige punkter bar misfor
stått Malthus. Den amerikanske profes
sor i botanikk, Conway Zirkle, påstår 
endog at Marx sannsynligvis ikke engang 
hadde lest Malthus på det tidspunkt han 
forkastet hans synspunkter. H vis han 
det hadde gjort, blir man tvunget til å " 

, konkludere med at Marx enten ikke har 
forstått Malthus, eller med vilje har feil
tolket ham (Zirkle 1959, p. 88). M arx' 
reaksjoner på Malthus synes bare a være 

et eksempel på holdninger typiske for 
generelle, liberale tankestrømmer tid
lig i det nittende århundre. D enne ret
ning har tydeligvis vært for dårlig infor
mert om de nye, biologiske understrøm
mer som har ledet fram til så rik en 
«blomstring» i moderne økologi. 

Uten at en her kan gå videre i denne 
problematikk (interesserte henvises til 
Zirkle (1959) som har en fyldi g biblio
grafi) , vil en understreke at økologisk in
formasjon ikke representerer som anmel
deren mener å kunne påvise en fallitt
erklæring, tvert imot representerer øko
logien og dens filosofiske overbygning et 
utmerket handlingsgrunnlag. Det er dette 
som i boka bl.a. antydes med at «det 
haster med å lære seg å se mennesket og 
dets miljø etter liknende prinsipper som 
er utviklet i dyreøkologien.» 

«Overpopulas.jon» er ikke et kapitalistisk 
påfunn 
For å holde oss til befolkningseksplo
sjo nen , tror og mener mange mennesker 
at vi har et befolkningsproblem på denne 
kloden når vi kan tilby nyfødte barn 
«ståplass». Plapleggere og politikere dri
ver fremdeles og dividerer et landareals 
befolkning med kvadratinnholdet og ope
rerer med begrepet «tetthet» som et ren t 
tall , uten å bekymre seg om popula
sjonens fordeling og regionale tetthet, 
landarealets bæreevne og andre viktige 
økologiske parametre (se f.eks. Ebrlich 
& Holdren 1971 ). All gammel tankegang 
på dette felt er helt forkastelig, men det 
tar tydeligvis tid før den nye erkjennelse 
vinner fram. 

Jeg vil i denne Forbindelse gjerne minne 
om at det er økologiske pattedyrforskere 

som har oppdaget sosialpatologien, i 
forskning på arter som f.eks. vår lemen. 
Den kjente amerikanske økologen Paul 
Ehrlich har nå i direkte eksperimenter 
med mennesker allerede ment å kunne 
påvise økt aggresjon hos menn som re
sultat av «stramningem i det økologiske 
faktorkomplekset «tetthet» (Ehrlich & 
Holdren 1971). Dette er bare ett løsrevet 
eksempel , nevnt for å anskueliggjøre 
hvorfor det er så viktig å utvikle en 
menneskelig økologi. Langt a lvorligere 
problemer ligger selvfølgelig i forholdet 
mellom populasjonsutviklingen og til
gang og forvaltning av ressursene. Be
grepet overbefolkning er derfor ikke et av 
«kapitalismens påfunn», men en biolo
gisk definert tilstand som snart er en reali
tet på denne kloden dersom vi ikke 
handler raskt. 

Å kombinere sosia l, økonomisk og 
økologisk viten i framtidens samfunns
modeller er således den eneste mulighet 
vi har til fornuftig planlegging. 

«Venstrevridning» av økologien 
Syttiårenes samfunn vil altså bli tvunget 
til å utvikle en økopolitikk - en politikk 
for den videre samfunnsutvikling som 
konsekvent er verdiorientert mot øko
logisk informasjon (Mysterud og N order
haug 1970). Den politisk-filosofiske bryt
ning på dette felt, er ytterst interessant. 
I den økopolitiske bevissthetsgjøring som 
nå finner sted vet man liksom ikke riktig 
hvordan man skal ta imot og innpasse vår 
tids radikale økologiske strømninger ide
ologisk. 

I land som ligger lengre fremme enn 
oss i «utvikling», har man allerede for
søkt å utforme en «venstrevridd» øko
logi. (Se f.eks. Ridgeway 1970). La meg 
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anskueliggjøre dette ved Ridgeways ka
rakteristikk av økologene (s. 195): 

«The ecologists argue in radical , indeed 
revolutionary terms for re-organization 
of society, development of a new political 
economy which would eliminate ruinous 
competition, limited production, rest
rueturing ofsociety along more geograph
ical lines, and in general a social order 
which could enable men to better ac
comodate themselves to the planet. Yes, 
despite the revolutionary rhetoric, the 
scientists relate more easily to the politics 
of liberal reform . Beneath the revolution
ary rhetoric are arguments for policies 
which would 1ead to a more efficiently 
managed central state, a benign form of 
capitalism, and they embrace technology 
as the great problem solver. For their 
part, the Neo-Malthusians are ambi
valent about democratic traditions.» 

Disse utsagn for stå for Ridgeway's 
regning, de er forhåpentlig ikke generelle 
i venstreradikale kretser. En ønsker her 
bare å påpeke at økologene av venstre
radikale grupperinger blir fremstilt som 
«liberale» eller «reaksjonære» og av kon
servative grupperinger stemplet som «so
sialister» og «maoister», «ville økologer» 
eller andre propagandapregede beteg
nelser. Man har ikke oppdaget at øko
logien representerer et eget uavhengig 
tenkesett med basis i en utvidet natur
vitenskapelig erkjennelse. Det er derfor 
det ikke nyller å tvinge denne selvstendige 
nye tankebygning inn i hverken kapitalist
isk eller sosialistisk tankegang ved å 
slipe den til sitt eget bilde, den må inte
greres i politiske teoretiseringer som en 
ny og avhengig komponent. 

Arbeiderklassens «beste» 

Anmelderen påstår at «sosialistenes me

ning med klassekampen er å skape et 

rasjonelt samfunn som også kan utnytte 

de teknologiske fremsteg til arbeider

klassens «beste». Jeg er imidlertid av den 

mening at ingen av de tradisjonelle so

sialistiske bevegelser og partier har inn

sett sammenhengene i vårt miljø, og da 

hjelper det ikke med misjonering av dette 

eller hint «beste» for arbeiderklassen. 


Jeg innrømmer gjerne at jeg er for 
dårlig kjent og informert om det som nå 
foregår og har foregått innen de store 
politiske teoribygninger, men akkurat i 
dette tilfelle anser jeg dette som en stor 
fordel. Det er fullstendig klart at det idag 
er sterk bevegelse innen den vitenskape
lige sosialisme, og at ting kanskje er 
igang, men det er likevel forbausende at 
det intellektuelle potensial som er for
bundet med de avanserte venstreradi
kale ideologier har kommet så kort når 
det gjelder analyse av globale økologiske 
problemer. 

«Økokonservativ» radikalisme - god nok 
medisin for syke samfunn? 
Et uttrykk for hvor kort man har kom
met er den brede politiske enighet som 
synes å herske omkring hovedproblemene 
i økologi og miljøvern . Boka «Forurens
ning og biologisk miljøvern» ble skrevet 
i 1969, og mye er skjedd siden da, men jeg 
gjentar den påstand som der ble framsatt, 
at de venstreradikale krefter i økologisk 
sammenheng opptrer med nesten samme 
konservatisme som resten av den politiske 
skala. 

Det kunne være interessant å speku
lere over grunnene til at økologisk in
formasjon synes å være så dårlig spredd 
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som den er, og jeg vil på den bakgrunn 
gjerne foregripe kritikk og åpent inn
rømme at en av grunnene antakelig er 
at biologer og økologer har vært for lite 
politi sk engasjerte og utadvendte. Dette 
er nå et forhold som er i ferd med å 
endre seg. 

For å summere opp noen av de be
traktningene som her er anført, kan en si 
at en modell for den videre globale sam
funn sutvikling som f. eks. lar menneskets 
populasjon eller den økonomiske «veks
ten» få utvikle seg fritt uten økologiske 
og langsiktige hensyn til ressursene ikke 
kan aksepteres, uansett hvi lken politiskj 
ideologisk tilknytning den har. Dersom 
vi skal ha noen fremtidig vekst i denne 
biosfære for å heve det generelle øko
nomiske bakgrunnsnivå, må denne fore
gå i U-land, og veksten må da ha en form 
med lavest mulig forurensningsentropi. 
De nasjonale prognosene for den videre 
vekst representerer samlet en ønskedrøm
tenkning som savner et hvert realistisk 
globaltjøkologisk grunnlag, og som i 
framtida vil skape en flom av krise be
tante problemer. 

Evolusjon av nye samfunnsmodeller 

Etter mitt syn er de klassekampmodeller 

som radikal-sosialistene priser så høyt, 

i denne sammenheng ikke særlig mer in

teressante enn de kapitalistiske samfunns

modeller. Begge mangler nemlig vesent

lige komponenter, og disse komponenter 

tryller man ikke fram ved å prate miljø

vern. Da det å skape et fremtidig samfunn 

i et økologisk «steady state» antakelig vil 

kreve en sterk sentradirigering, må en 

imidlertid forvente at sosialradikale ideo

logier best kan utvikle nye, alternative 

modeller. Dette vet vi idag ikke nok om. 
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som den er, og jeg vil på den bakgrunn 
gjerne foregripe kritikk og åpent inn
rømme at en av grunnene antakelig er 
at biologer og økologer har vært for lite 
politisk engasjerte og utadvendte. Dette 
er nå et forhold som er i ferd med å 
endre seg. 

For å summere opp noen av de be
traktningene som her er anført, kan en si 
at en modell for den videre globale sam
funnsutvikling som f. eks. lar menneskets 
populasjon eller den økonomiske <<veks
ten» få utvikle seg fritt uten økologiske 
og langsiktige hensyn til ressursene ikke 
kan aksepteres, uansett hvilken politisk/ 
ideologisk tilknytning den har. Dersom 
vi skal ha noen fremtidig vekst i denne 
biosfære for å heve det generelle øko
nomiske bakgrunnsnivå, må denne fore
gå i U-land, og veksten må da ha en form 
med lavest mulig forurensningsentropi . 
De nasjonale prognosene for den videre 
vekst representerer samlet en ønskedrøm
tenkning som savner et hvert realistisk 
globalt/økologisk grunnlag, og som i 
framtida vi l skape en flom av krisebe
tonte problemer. 

Evolusjon av nye samfunnsmodeller 
Etter mitt syn er de klassekampmodeller 
som radikal-sosialistene priser så høyt, 
i denne sammenheng ikke særlig mer in
teressante enn de kapitalistiske samfunns
modeller. Begge mangler nemlig vesent
lige komponenter, og disse komponenter 
tryller man ikke fram ved å prate miljø
vern. Da det å skape et fremtidig samfunn 
i et økologisk «steady state» antakelig vil 
kreve en sterk sentradirigering, må en 
imidlertid forvente at sosialradikale ideo
logier best kan utvikle nye, alternative 
modeller. Dette vet vi idag ikke nok om. 

Jeg vil gjerne understreke at «sentral
dirigering» i dette tilfelle ikke er et nytt 
rop på en sterk mann eller dannelse av et 
naturvitenskapelig elite/klasse-samfunn. 
Det mest realistiske alternativ f.eks. i 
Skandinavia synes å være en evolusjon 
av demokratiene mot modeller hvor det er 
nødvendig med en omfattende sentralt 
planlagt ramme for produksjon, levevis 
og ressursutnyttelse, hvor en kombinerer 
sosiale, økonomiske og økologiske data. 
Denne prosess har nesten ikke startet og 
skal demokratiene kunne overleve et 
møte med morgendagens globale proble
matikk, må hastigheten i denne evolu
sjonsprosess økes vesentlig. 

Jeg synes derfor at en bør være for
siktig med å stemple det å ta «tilflukt i 
human-økologien» som en fallitterklæ
ring. Selv om koblingen mellom økologi, 
sosiologi, politikk og filosofi er meget 
langt fra klarlagt, er det klart at utvik
lingen aven humanøkologi utgjør et være 
eller ikke være for morgendagens sam
funn. Ideologier som innebærer en aldri 
så rettferdig fordeling av «samfunns
kaka», en aldri så god bakemetode, er til 
liten hjelp når kornet til neste kake ikke 
spirer i åkeren. Folks strev med å plassere 
økologene i dagens tradisjonelle politiske 
båser ter seg derfor som uinteressant. 
Den «leken» får andre leke. 
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TERSKLER OG TØRRLAGTE ELVEFAR 

TEKST OG 
TEGNINGER 
REIDAR FRITZVOLD 

H ver gang kraftutbyggerne tørrlegger 
en ny elv, blir det forsikret at det 

skal «bli pent etter dem». De skal nemlig 
bygge «terskler». 

En skal ikke ha sett mange av disse 
«tersklene» for å oppdage at de stort sett 
gjør stygt styggere. Av de mange for
andringer en kraftutbygging fører med 

Til venstre en gammelfløtningsdam i indre 
Agder, til høyre moderne «terskel» i 
Rukkeåi, Telemark. 
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som en 

EFAR 
 Hver gang kraftutbyggerne tørrlegger 
en ny elv, blir det forsikret at det 

skal «bli pent etter dem». De skal nemlig 
bygge «terskler». 

En skal ikke ha sett mange av disse 
«tersklene» for å oppdage at de stort sett 
gjør stygt styggere. Av de mange for
andringer en kraftutbygging fører med 

Til venstre en gammel fløtningsdam i indre 
Agder, til høyre moderne «terskel» i 
Rukkeåi, Telemark. 

seg, er et tørrlagt elveleie noe av det som 
er vanskeligst å forsone seg med, rent 
estetisk. Men et tørrlagt elvefar der bull
dozeren har herjet sammen en enorm 
steinrøys avelvestein og dessuten grafset 
til seg fyllmasse fra den tidligere elvas 
omgivelser er enda verre. Og noe bedre 
inntrykk gjør ikke de «tersklene» som er 
bygd av betong, kalde og snorrette som 
de er. 

Fra gammelt fins det i Norge tusener 
av gamle fløtningsdammer. En sammen
ligning med det i dag kalles 

«terskel» er nærliggende. Både fløtnings
dammen og «terskelen» er bygget for å 
samle vann. Men at den estetiske virk
ningen er høyst forskjellig skulle fremgå 
av disse to tegningene - en gammel 
fløtningsdam i indre Agder og en mo
derne «terskel» i Rukkeåi, Telemark. 
Om det en gang i fremtiden skulle bli 
aktuelt å føre vannet tilbake i sitt natur
lige leie, vil en terskel bygget etter mønster 
av den gamle fløtningsdammen være 
minst like lett å Derne som betongmurer 
og stein-opphopninger. 
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I «Norsk Natur» nr. 2 1970 skrev jeg 
noen «Tanker om snikurbanisering». 

Et hovedtema i artikkelen var at vi med 
vårt moderne utbyggingsmønster deler 
opp naturen i øyer mellom bebyggelse 
bebyggelse her i betydningen fysiske 
konstruksjoner av enhver art, utført av 
mennesker. 

Som en repetisjon viser jeg her et kart, 
utarbeidet av landskapsarkitekt Magne 
Bruun. Det viser de arealer i Sør-Norge 
som ligger mer enn 5 km fra bilveg. 

Registreringsgrunnlaget er Cappelens bil
atlas fra 1965 i målestokken 325.000. En 
del nye veger er bygd siden den gang og en 
del private bilveger er ikke vist på Cap
pelens kart. I realiteten er derfor «vill
marksområdene» som vi med en viss rett 
kan kalle de her skraverte områder for , 
enda mindre enn det kartet viser. 

Kartet skal som nevnt bare tjene til 
illustrasjon av det problemet som ble 
reist i «Tanker om snikurbanisering» og 
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• URBAN'~SRING TIW.~TT== 

;~ :~: ::;' BARE. NØDV~NDI6E: BYGG.... 
FOR NATURNÆ.R.IN6ENE 
TILLATT. 

jeg skal derfor ikke kommentere dets ut
sagnskraft m. v. nærmere her. (Interes
serte henvises til «Byggekunst» nr. I, 
1970, side 2-8.) 

Man har imidlertid med rette kunnet 
bebreide meg at jeg i nevnte artikkel unn
lot å komme inn på mulige metoder for å 
fo rhindre en slik åpenbart skadelig ur
baniseringsform . - Skadelig både for 
naturen og for by organismen som lider 
under vår nåværende alt for spredte og 
tilfeldige utbyggingsform. 

Jeg vil derfor skissere et mulig virke
middel. Den eneste innsatsen som kreves 
er enighet. Enighet kommuner i mellom. 
Fylker i mellom. Etater i mellom . Or
ganisasjoner i mellom. Osv. Men utover 
dette kravet om enighet er forslaget uhyre 
enkelt. 

Først må vi , i grove trekk, registrere 
på et Norgeskart allerede eksisterende re
gulerte og planlagte naturreservater, fri
arealer og andre slike grensefastlagte 
naturøyer. Dernest tar en ut de arealer 
som ligger mer enn 5 km fra bilveg. Så 
tegner en inn større jordarealer som er 
gjort til gjenstand for planlegging/regi
strering og regulering (registreringen er 
stort sett fullført ved Jorddirektoratet). 
Endelig tar en for seg befolkningskartet 
for Norge. 

På dette kartgrunnlaget legges der
etter inn belter som forbinder de ovenfor 
nevnte områder med hverandre, slik at 
d isse forbindelseskorridorer blir liggende 
i tynt befolkede områder. Jo bredere kor
ridor, dess bedre, selvsagt. Hele dette 
areal, som da blir liggende over landet 
som en sammenhengende struktur, be
legges med forbud mot a lle former for 
bygg og anlegg unntatt nødvendige an
legg for naturnæringene, nødvendige 
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Registreringsgrunnlaget er Cappelens bil
atlas fra 1965 i målestokken 325.000. En 
del nye veger er bygd siden den gang og en 
del private bilveger er ikke vist på Cap
pelens kart. I realiteten er derfor «vill
marksområdene» som vi med en viss rett 
kan kalle de her skraverte områder for , 
enda mindre enn det kartet viser. 

Kartet skal- som nevnt bare tjene til 
illustrasjon av det problemet som ble 
reist i «Tanker om snikurbaniserin~) og 
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jeg skal derfor ikke kommentere dets ut
sagnskraft m. v. nærmere her. (Interes
serte henvises til «Byggekunst» nr. 1, 
1970, side 2-8.) 

Man har imidlertid med rette kunnet 
bebreide meg at jeg i nevnte artikkel unn
lot å komme inn på mulige metoder for å 
forhindre en slik åpenbart skadelig ur
baniseringsform. - Skadelig både for 
naturen og for byorganismen som lider 
under vår nåværende alt for spredte og 
tilfeldige utbyggingsfoml. 

Jeg vil derfor skissere et mulig virke
middel. Den eneste innsatsen som kreves 
er enighet. Enighet kommuner i mellom. 
Fylker i mellom. Etater i mellom. Or
ganisasjoner i mellom. Osv. Men utover 
dette kravet om enighet er forslaget uhyre 
enkelt. 

Først må vi , i grove trekk, registrere 
på et Norgeskart allerede eksisterende re
gulerte og planlagte naturreservater, fri
arealer og andre slike grensefastlagte 
naturøyer. Dernest tar en ut de arealer 
som ligger mer enn 5 km fra bilveg. Så 
tegner en inn større jordarealer som er 
gjort til gjenstand for planlegging/regi
strering og regulering (registreringen er 
stort sett fullført ved Jorddirektoratet). 
Endelig tar en for seg befolkningskartet 
for Norge. 

På dette kartgrunnlaget legges der
etter inn belter som forbinder de ovenfor 
nevnte områder med hverandre, slik at 
disse forbindelseskorridorer blir liggende 
i tynt befolkede områder. Jo bredere kor
ridor, dess bedre, selvsagt. Hele dette 
areal , som da blir liggende over landet 
som en sammenhengende struktur, be
legges med forbud mot alle former for 
bygg og anlegg unntatt nødvendige an
legg for naturnæringene, nødvendige 

~ ~ 
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Skraverte områder er arealer i Sør-No rge 
som ligger mer enll 5 kilometer Fo bilvei. 
Kart e/.er urarbeidet {J F landskapsarkirekt 
Magne Brun i /965. Siden den gang er nye 
veier kO l11l77e/ til, så der faktiske hilder kan 
være betydelig f orandret. 
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veger og kraft-, vann- og avløpsledninger. 
Disse veg- og ledningsanlegg må altså 
nektes forbedret rentabilitet, som det 
gjerne heter, ved at det ikke tillates noen 
form for tilknytning av nye urbane anlegg 
innen byggeforbudssonen. 

Byggeforbudet skal ikke erstatte andre 
mer naturvennlige servitutter m. v., men 
supplere dem. Først og fremst vil for
budssonen bety at strukturen rundt disse 
mer avgrensede verneområdene blir be
vart, slik at ikke verneområdet utvikles 
til et isolat. Dersom arealet blir isolert i 
biologisk forstand, vil både miljøet innen 
verneområdet og muligheten for inte
grasjon av områdets positive kvaliteter i 
det øvrige samfunn bli sterkt redusert. 
Både miljøet innen verneområdet og 
hvilket er vesentligere - muligheten for 
integrasjon av områdets positive kvali
teter i det øvrige samfunnsmiljø blir 
sterkt redusert hvis arealet i biologisk 
forstand isoleres. 

Samtidig som det bevarer de spe
sielt vedtatte naturområder, vil denne 
store sammenhengende byggeforbuds
sonen gi et betydelig forbedret livsmiljø 
for Norges innbyggere, sett i forhold til 
den utviklingen som nå er i gang. Plass 
og fri natur er et av de få goder vi har 
mer av enn kontinental-Europa. Verdien 
av disse goder settes stadig høyere på vår 
prioriteringsliste f.eks. når det gjelder 
vårt valg av bo- og arbeidssted. I Euro
peisk forstand vil det være vårt største 
aktivum i fremtiden. Dersom den skis
serte planen blir gjennomført vil de vok
sende tettbebyggelser bli sikret kort av
stand til natur- og bygdemiljø. Den gjør 
at alle langdistanseveger i intervaller går 
gjennom ubebygd terreng, noe som både 
skaper behagelig aweksling og redusert 
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ulykkesfrekvens. Kort sagt: Vi kan med 
dette enkle hjelpemiddel beholde landets 
mest ettertraktede gode innen praktisk 
rekkevidde for en raskt voksende be
folkning i all fr emtid. 

Planen må imidlertid tegnes og vedtas 
NÅ, mens snikurbaniseringens skader 
ennå ikke er uopprettelige. Plass har vi 
nok av. Ennå. Men, vi sløser med den i 
nærmest ufattelig grad. Derfor haster det. 

Vi kan bruke det kart- og registrerings
grunnlag som foreligger. Det er unød
vendig å vente på fullføringen av de igang
værende kartleggingsprogram. Da kom
mer en for sent i gang. Der hvor kart
verket er mangelfullt kan grenser o. I. 
for planområdet likevel beskrives juri
disk entyding ved å la dem følge faste 
geografiske skiller som bekker, vei- og 
jernbanelinjer, eiendomsgrenser eller ret
te linjer mellom faste koordinater knyttet 
til Norges geografiske oppmåling's nett. 

Nyere kunnskaper om viltbiotoper, 
verneverdige vassdrag osv., osv., vil sta
dig gjøre det ønskelig å revidere - even
tuelt utvide - de grensene som for
håpentligvis blir foreslått etter disse eller 
liknende retningslinjer. Men skal 
grensene endres, bør det i planvedtakene 
være medtatt som en forutsetning at det 
vedtektsbelagte området totalt sett ikke 
kan minskes. Skal noe av det tas til ur
bane formål , må annet areal tilbys. 
Spesielt må arealet ikke kunne deles opp 
i øyer. Hovedpoenget er at det holdes som 
et sammenhengende hele. 

Problemet er som nevnt ikke av fysisk 
natur, men at planen må aksepteres og 
vedtas av svært mange organer noenlunde 
samtidig før en kan påregne at også 
Stortinget vil gjøre den nødvendige en
delige beslutning. Og: DET HASTER. 

BREDO BERNTSEN 

MENTON
ERKLÆRINGEN 

F oruroliget over den stigende for
urensning og ødeleggelse av na

turen møttes en internasjonal krets av 
framtredende biologer og miljøorienterte 
forskere for noen måneder siden i Menton 
i Frankrike. De utsendte den såkalte 
Menton-erklæring som har sirkulert blant 
biologer verden over med overskriften -
Til våre 3 Y2 milliard naboer på planelen 
Jorden. 

Med tusener av underskrifter, blant 
dem mange fra verdens fremste natur
forskere, ble den overlevert til general
sekretær i FN U Thant Il. mai 1971 av 
en delegasjon som bestod av to biologer 
fra U.S.A. , en fysiker fra Tyskland, en 
zoolog fra Nederland, en biolog fra Viet
nam og en direktør fra Pasteur-instituttet 
i Frankrike. 

Det første som påpekes i erklæringen 
er at selv om vi lever geografisk atskilt, 
med forskjellige kulturer og med for
skjellige språk, politiske systemer osv. 
forenes vi likevel i vår tid gjennom en 
felles fare. Denne faren, aven art og et 

omfang som mennesket aldri tidligere 
har stått overfor, skyldes et sammen
treff av forskjellige fenomener. Enkeltvis 
ville de stille oss overfor uoverskuelige 
problemer, tilsammen representerer de 
ikke bare sannsynlighet for en enorm 
tilvekst av menneskelig lidelse innenfor 
en nær framtid, men endog mulighet for 
hel eller delvis utryddelse av menneske
livet påjorden. 

Etter innledningen konkretiseres pro
blemene : 

Miljøforringelsen 
Kvaliteten a v vårt miljø forringes has
tigere enn noensinne. Dette er mere åpen
bart i noen deler av verden, hvor den 
offentlige uro da også er begynt å komme 
til uttrykk, mens miljøforringelsen andre 
steder forekommer å være et fjernt og 
irrelevant problem. 

Imidlertid eksisterer det kun el felles 
miljø. Hva som skjer elt sted påvirker 
helheten. Det beste eksempel på denne 
prosessen er den verdensomspennende 
opphopning i næringskjedene av gift
stoffer som kvikksølv, bly, kadmium og 
DDT. Andre problemer er forurens
ningen av vannet med kloakk, olje og 
industriavfall og lufta med giftig røyk. 
Enda mere alarmerende er de fortsatte 
og ansvarsløse forsøk på å realisere nye 
teknologiske prosesser og prosjekter som 
f.eks. overlydsfly og planlagte utvidelser 
av a tomkraftverk uten at man stanser opp 
og gjennomtenker deres mulige langtids
virkning på miljøet. 

Uttømning av naturlige ressurser 
Til tross for at jordens ressurser er be
grensede og delvis står i fare for å ta slutt, 
forbruker industrisamfunnet mange a v 
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BREDO BERNTSEN 

MENTON
ERKLÆRINGEN 

F oruroliget over den stigende for
urensning og ødeleggelse av na

turen møttes en internasjonal krets av 
framtredende biologer og miljøorienterte 
forskere for noen måneder siden i Menton 
i Frankrike. De utsendte den såkalte 
Menton-erklæring som har sirkulert blant 
biologer verden over med overskriften -
Til våre 3 Y2 milliard naboer på planeten 
Jorden. 

Med tusener av underskrifter, blant 
dem mange fra verdens fremste natur
forskere, ble den overlevert til general
sekretær i FN U Thant 11. mai 1971 av 
en delegasjon som bestod av to biologer 
fra U.S.A ., en fysiker fra Tyskland, en 
zoolog fra Nederland, en biolog fra Viet
nam og en direktør fra Pasteur-instituttet 
i Frankrike. 

Det første som påpekes i erklæringen 
er at selv om vi lever geografisk atskilt, 
med forskjellige kulturer og med for
skjellige språk, politiske systemer osv . 
forenes vi likevel i vår tid gjennom en 
felles fare. Denne faren , aven art og et 

omfang som mennesket a ldri tidligere 
har stått overfor, skyldes et sammen
treff av forskjellige fenomener. Enkeltvis 
ville de stille oss overfor uoverskuelige 
problemer, tilsammen representerer de 
ikke bare sannsynlighet for en enorm 
tilvekst av menneskelig lidelse innenfor 
en nær framtid, men endog mulighet for 
hel eller delvis utryddelse av menneske
livet på jorden. 

Etter innledningen konkretiseres pro
blemene: 

Miljøforringelsen 
Kvaliteten av vårt miljø forringes has
tigere enn noensinne. Dette er mere åpen
bart i noen deler av verden, hvor den 
offentlige uro da også er begynt å komme 
til uttrykk, mens miljøforringelsen andre 
steder forekommer å være et fjernt og 
irrelevant problem. 

Imidlertid eksisterer det kun et felles 
miljø. Hva som skjer ett sted påvirker 
helheten. Det beste eksempel på denne 
prosessen er den verdensomspennende 
opphopning i næringskjedene av gift
stoffer som kvikksølv, bly, kadmium og 
DDT. Andre problemer er forurens
ningen av vannet med kloakk, olje og 
industriavfall og lufta med giftig røyk. 
Enda mere alarmerende er de fortsatte 
og ansvarsløse forsøk på å realisere nye 
teknologiske prosesser og prosjekter som 
f.eks. overlydsfly og planlagte utvidelser 
av atomkraftverk uten at man stanser opp 
og gjennomtenker deres mulige langtids
virkning på miljøet. 

Uttømning av naturlige ressurser 

Til tross for at jordens ressurser er be

grensede og delvis står i fare for å ta slutt, 

forbruker industrisamfunnet mange av 


de verdier som ikke kan fornyes og van
røkter de potensielt fornybare, sam
tidig med at det utnytter andre lands 
ressurser uten å ta hensyn til den eksi
sterende befolkningens eller kommende 
generasjoners behov. 

Nesten hele klodens fruktbare land
bruksarealer med god vannforsyning er 
tatt i bruk. Like fullt tas årlig millioner 
av hektar ut av drift , især i de industri
aliserte land, for å brukes til industri
formål, veier, parkeringsplasser osv . 
Dessuten foretas en rekke andre inngrep 
som forrykker den økologiske balansen. 

Befolkning, overbefolkning og sult 
Jordens nåværende befolkning antas å 

være 3Y2 milliarder, og prognoser som 
forutsetter den heldige gjennomføreise 
av løpende programmer for befolknings
kontroll, anslår den til6Y2 milliarder i år 
2000. Allerede idag er 2/3 av jordens be
folkning underernært, og tross ernærings
messige framskritt lever menneskene un 
der truselen om omfattende hungersnød. 
Dessuten: Man har beregnet at et men
neske som idag fødes i USA, i løpet av 
sin levetid vil forbruke minst 20 ganger 
så meget som et som blir født i India, og 
det vil bidra ca. 50 ganger mere til for
urensning av omgivelsene. Vurdert på 
grunnlag av innflytelsen på miljøet blir 
de mest industrialiserte land således også 
de tettest befolkede. 

Menneskets behov for plass og for i 
noen grad å kunne være seg selv lar seg 
vanskelig angi presist. Vi lever ikke av 
brød a lene I Selv om teknologien kunne 
produsere tilstrekkelige mengder av syn
tetisk føde til alle, ville befolkningstett 
heten som følge av befolkningstilveksten 
antakelig få ødeleggende sosiale og øko
logiske konsekvenser. 

Krig 
Opp gjennom historien har ingen men
neskelig aktivitet vært så alminnelig for
dømt og så alment praktisert som krig, 
og bestrebelsene på å forske seg fram til 
stadig mere ødeleggende våpen og krigs
metoder har vært uten avbrytelse. Nå har 
vi framstilt det ytterste våpen og er i stand 
til å utslette alt liv påjorden. Selv om den 
endelige storkrig unngås, oppsluker dens 
beredskap fysiske og menneskelige res
surser som i stedet burde anvendes i ar
beidet på å skaffe mat og boliger til 
verdens nødlidende befolkning og på å 
redde og forbedre vårt miljø. Det er klart 

I 
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at krig ikke alene kan tilskrives men
neskets naturlige stridbarhet da det noen 
steder har lykkes mennesket å etablere 
stabile og forholdsvis fredelige samfunn. 

Det er åpenbart at faren for global 
krig idag er knyttet til to forhold: 
l. Ulikheter som atskiller de industriali
serte og ikke-industrialiserte deler av ver
den, og millioner av økonomisk under
trykte menneskers beslutning om å for
bedre sin situasjon. 2. Konkurransen om 
makt og økonomiske fordeler mellom 
anarkistiske nasjoner, som er uvillige til å 
gi avkall på selviske interesser til fordel 
for et samfunn me9 større likhet. 

Slik formulert forekommer problemet 
nesten uløselig. Menneskeheten har dog 
tidligere avslørt en usannsynlig evne til 
tilpasning og utfoldelse - kanksje kan den 
enda engang gjøre vår bekymring til 
skamme, nå da den står overfor noe som 
kan bli den ytterste trussel mot fortsatt 
eksistens. 

H va kan gjøres? 
De nevnte problemer utgjør bare en del 
av dem vi står overfor. I virkeligheten 
kjenner vi ikke det fulle omfang hverken 
av problemene eller deres løsninger. Det 
vi vet er at jorden og alle dens beboere er 
i vanskeligheter og at problemenes antall 
vil vokse om vi ikke gjør noe med dem. 
Utviklingen av atombomben kostet 2 
milliarder dollars og i 1960-årene brukte 
USA mellom 20 og 40 milliarder dollars 
for å komme først til månen. Idag bruker 
både Sovjet og USA nye milliarder av 
dollars på romforskning. Massiv forsk
ning vedrørende problemene som truer 
menneskehetens overlevelse fortjener 
høyere prioritet enn atom- og romforsk
ning. Den burde påbegynnes straks i en 

liknende målestokk og i enda høyere grad 
fordi den er tvingende nødvendig. En 
slik forskning skulle finansieres av in
dustrinasjonene, som ikke alene selv best 
er i stand til å bære byrdene, men som 
også er de største forbrukere av res
sursene og selv bidrar mest til forurens
ningen. Forskningen burde drives av 
kvalifiserte personer innenfor forskjellige 
disipliner uten hensyn til nasjonalitet og 
skjeling til restriktiv nasjonalistisk poli
tikk. 

Nå er krisen overhengende - påpekes 
det i Menton-erklæringen - og de en
gasjerte biologer og naturvernere setter 
fram endel krav som i første rekke skal 
søke å bremse utviklingen og hindre at 
den når «the point of no return». 

Denne siste delen av erklæringen tas 
her med in extenso: 

«(l) Et moratorium på teknologiske 
innovasjoner, hvis virkninger ikke kan 
forutses og som ikke er av avgjørende be
tydning for at mennesket skal overleve. 
Dette burde omfatte nye våpentyper, 
luksustransport, nye og up røvde pesti
cider, fabrikasjon av nye plastikktyper, 
etableringen av nye, store atomkraft
prosjekter etc. Det burde også omfatte 
ingeniørarbeider som ikke har vært un
derkastet økologisk vurdering: oppdem
ning av store elver, «landevinning» på 
bekostning av jungel, undersjøisk gruve
drift etc. 

(2) Anvendelse av eksisterende for
urensningskontroll og dens teknologiske 
muligheter på energiproduksjon og in
dustri i alminnelighet. Omfattende fler
gangsbruk av materialer for å redusere 
uttappingen av ressursene, og en hurtig 
gjennomføring av internasjonale kon
vensjoner vedrørende miUøkvalitet med 

mulighet for å revidere disse i takt med 
vårt kjennskap til miljøkravene. 

(3) Mere effektive programmer for å 
demme opp for befolkningstilveksten i 
alle deler av verden under erkjennelse av 
at dette nødvendigvis må skje uten inn
grep i borgerlige rettigheter. Det er viktig 
at disse programmene blir ledsaget aven 
reduksjon av de priviligerte klassers for
bruksnivå og at det skjer en mere likelig 
fordeling av føde og andre goder mellom 
nasjonene. 

(4) Uansett vanskelighetene som er 
forbundet med inngåelse av avtaler, må 
nasjonene finne veier til avskaffelse av 
krig, til inaktivering av atomvåpnene og 
ødeleggelse av kjemiske og biologiske 
våpen. Resultatet aven global krig ville 
bli øyeblikkelige og irreversible, det må 
derfor også være det enkelte individs 
og den enkelte gruppes rett å nekte å delta 
i forskning eller prosesser som kunne føre 
til menneskehetens utryddelse om de ble 
brukt. 

Jorden som har forekommet oss så 
stor må nå betraktes som liten. Vi lever 
i et lukket system og vårt liv såvel som 
kommende generasjoners avhenger helt 
av jorden og av våre medmennesker. De 
mange forhold som skiller oss er derfor 
uendelig mindre betydningsfulle enn den 
innbyrdes avhengighet og den felles fare 
som forener oss. Vi anser det for sant i 
bokstavelig forstand at mennesket kun 
gjennom nedbrytning av skranker kan 
bevare jorden som sitt hjem. Det kan vise 
seg enklere å finne løsningen på forurens
ningens, sultens, overbefolkningens og 
krigens aktuelle problemer enn selve 
formelen for det samarbeide man må ha 
som grunnlag for løsninger - men vi må 
nødvendigvis begynne». 

muligLITTERATUR blirn 

ved a• om NATUR 
Bø 

opply 
forval 

STANDARDVERK og o 
dene

OM til og 
stokkNASJONALPARKENE 
bak i

Edvard K. Barth: «RONDANE» 
forlag'

Norges Nasjonalparker bind I 
fornut

Sigmund Sivertsen og Kristen 
No

Krogh: «B0RGEFJELL» Norges 
Rond

Nasjonalparker bind 2, Luther hver,
stiftelsens Forlag 1971 

Norm 
Vi har her fått de to første bindene av kjenn 
storverket om nasjonalparkene i Norge, medv 
og de er naturlig nok viet de to områdene av de 
som først ble sikret: Rondane (fredet vendi 
1962) og Børgefjell (fredet 1963). behan 

Innholdsmessig er bøkene skåret over begge 
samme lest. De gir en bred, vederheftig på v 
og levende innføring i nasjonalparkenes nasjo 
naturforhold. Leseren får grundig kunn Bø 
skap om geologi og landskapsformer, 
vann og vassdrag, klima, flora og fauna. Fra 
Bøkene bringer også uttømmende obser Bergel 
vasjonsliste over dyre- og plantelivet, 
med artsnavn på norsk og latin. I all sin 
«vitenskapelighet» forsvarer nok disse 
listene sin plass. Balansegangen mellom 
håndbok og praktverk er vanskelig, men 
forfattere og redaksjonskomite har aldri 
firt på kravet om fyllestgjørende natur
faglig dokumentasjon. 

I Rondane-boken er det avsatt stor 
plass til interessant stoff om kulturmin
ner og aktuelle bruks- og driftsformer i 
fjellet. Dette er også vernernomenter som 
føyer seg inn i den mosaikk av verdier og 
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STANDARDVERK 
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Norges Nasjonalparker bind l 
Sigmund Sivertsen og Kristen 
Krogh: «B0RGEFJELL» Norges 
Nasjonalparker bind 2, Luther
stiftelsens Forlag 1971 

Vi har her fått de to første bindene av 
storverket om nasjonalparkene i Norge, 
og de er naturlig nok viet de to områdene 
som først ble sikret: Rondane (fredet 
1962) og Børgefjell (fredet 1963). 

Innholdsmessig er bøkene skåret over 
samme lest. De gir en bred, vederheftig 
og levende innføring i nasjonalparkenes 
naturforhold. Leseren får grundig kunn
skap om geologi og landskapsformer, 
vann og vassdrag, klima, flora og fauna. 
Bøkene bringer også uttømmende obser
vasjonsliste over dyre- og plantelivet, 
med artsnavn på norsk og latin. I all sin 
«vitenskapelighet» forsvarer nok disse 
listene sin plass. Balansegangen mellom 
håndbok og praktverk er vanskelig, men 
forfattere og redaksjonskomite har aldri 
firt på kravet om fyllestgjørende natur
faglig dokumentasjon. 

I Rondane-boken er det avsatt stor 
plass til interessant stoff om kulturmin
ner og aktuelle bruks- og driftsformer i 
fjellet. Dette er også vernernomenter som 
føyer seg inn i den mosaikk av verdier og 

muligheter som varetas når et område 
blir nasjonalpark. 

Bøkenes praktiske verdi understrekes 
ved at de heller ikke mangler nyttige 
opplysninger om fredningsbestemmelser, 
forvaltning, jakt- og fiskekort, atkomst 
og overnattingsmuligheter. Begge bin
dene er utstyrt med kart. Rondane har 
til og med fått et særskilt kart i måle
stokk I :50.000 sirlig vedlagt i en lomme 
bak i boken! Hva kan grunnen være til at 
forlaget ikke har spandert den samme 
fornuftige luksus på Børgefjell? 

Noe av det aller beste ved bøkene om 
Rondane og Børgefjell er at de har fått 
hver sitt glimrende innledningskapiteJ. 
Norman Heitkøtter og Guttorm Hansen 
kjenner sitt stoff til bunns. Stilsikkert og 
med varme gir de leseren del i opplevelsen 
av de fjellområder som er blitt en nød
vendig del av deres eget liv. Forfatternes 
behandling av stoffet er forskjellig, men 
begge artikler er i seg selvet fullgodt prov 
på verneverdien av Norges første to 
nasjonalparker. 

Bøkene er trykt på kunsttrykkpapir 

Fra Børgej}ell nasjonalpark. Foto Dag 
Bergendahl (Fra boka om Børgej}ell). 

og det er lagt mye arbeid i bokutstyr og 
presentasjon for øvrig. En kunne kanskje 
ønsket seg et innbindingsmateriale mer 
i pakt med naturen enn plas t, men resul
tatet er ikke verst. ~ Begge bind er rikt 
illustrert. Billedmaterialet er av varier
ende kvalitet, fra det helt gode til det 
mindre bra. Særlig bind l er preget av 
ønsket om å «få allting med». Børgefjell
boken er illustrert med færre og større 
bilder, og vinner på det. 

Konklusjonen må bli at vi her har fått 
en fin innledning til en serie bøker som 
enhver naturverner vil gi en sentral plass 
i sin boksamling. r. v. 

RØNTGENBILDE A V 
MASI-SAKEN 

Magnar Mikkelsen : Masi, Norge. 
Cappelen 1971. 274 sider. 

Når planene om regulering av Alta
Kautokeinovassdraget fikk folk flest til å 
våkne og enkelte politikere til å reagere, 
var det fordi det her forelå en klar trusel 
om å sette en hel liten bygd under vann. 
Freden senket seg over mange sjeler da 
det ble kjent at andre utbyggingsalterna
tiver ville sørge for at Masi-boerne fort- . 
satt kan gå tørrskodd over tunet. Men 
smått om senn har det gått opp for noen 
hver at et hvilket som helst alternativ for 
vassdragsregulering i disse traktene vil 
redusere eksistensgrunnlaget for de men
neskene som til i dag har utnyttet Finn
marksviddas muligheter. Og en reduk
sjon av næringsgrunnlaget her vil få far
lige følger ~ marginen er ytterst beskjeden 
i de tradisjonelle samnæringene. 

Masi er blitt symbolet på minoritetens 
kamp mot den lovpriste utviklingen her i 
landet, og saken har på mange vis samlet 
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samene til en sterk og bevisst holdning 
til forsvar for de urgamle rettighetene 
som er en forutsetning for at deres egen 
kultur skal leve videre. 

Med stor iherdighet har forfatteren 
Magnar Mikkelsen gått løs på oppgaven 
å belyse Masi-saken fra alle sider, og 
resultatet foreligger nå i boka «Masi, 
Norge». Det er et stort og betydnings
fullt arbeid Magnar Mikkelsen her leg
ger fram, imponerende både når det 
gjelder omfang og innhold. Boka har 
en rent dokumentarisk form , og bygger 
på tallrike utsagn fra nær sagt alle hold, 
i form av intervju med forfatteren, avis
uttalelser, utdrag av foredrag, offentlige 
dokumenter osv. 

Boka gir oss nyttig lærdom om hvor
dan det norske språk til dels brukes av 
grupper som f. eks. teknokrater og po
litikere, og den gir et lite oppmuntrende 
bilde av hvordan en stor og viktig sak 
holdes svevende høyt over hodene på 
dem den angår - inntil en pågående skri
bent makter å bringe den ned på jorda 
så folk flest kan få forstand på hva som 
går for seg. Det er det Magnar Mik
kelsen her har gjort. Og han har gjort 
det meget godt. 

r.f 

ØKOLOGISK 
KATASTROFE? 

Økokatastrofe. Grøndahl og Søns 
Forlag, Oslo 1971 . 188 s. 

Denne nyutkomne boka er en overset
telse aven amerikansk artikkelsamling 
«Ecocatastrophe» som utkom ifjor. Det 
er en sammenstilling av II tildels ytterst 
kritiske artikler som er trykt i tidsskriftet 
«Ramparts». Artiklene er på forskjellige 

måter innlegg som støtter en stadig mer 
sentral tese i USA: røttene til den øko
logiske krisen som nå er under utvikling 
må søkes i selve samfunnsstrukturen, og 
en dyptgripende rekonstruering og om
prioritering er nødvendig for å bringe ut
viklingen inn i et forsvarlig spor. 

Flere av artiklene har det til felles at de 
er meget skeptiske til samfunnets evne 
og vilje til å hanskes med disse pro
blemene. 

På mange måter er det 1960-årenes 
engasjerte ungdom som her kommer til 
uttrykk. Den første generasjon i historien 
som (i et hvert fall deler av den) gjennom
går en økologisk bevisthetsgjøring. La gå 
at endel vendinger og påstander kan synes 
ekstreme. Men innleggene og synspunk
tene gjenspeiler på en illustrerende måte 
den bitterhet, frustasjon og avmakt som 
merkes fra voksende naturvernengasjerte 
skarer. For selv om det almene gjennom
bruddet for den nye økologiske erkjen
nelsen skjedde ved midten av 1960-il.rene, 
er de samfunnsmessige konsekvenser en
nå beskjedne. Og problemenes antall 
øker fortsatt raskere enn vi makter il. løse 
dem. 

Det er forøvrig interessant å konstatere 
at Paul Erlichs, nå nesten klassiske scien
ce fiction-novelle «Økokatastrofe» her 
foreligger på norsk for første gang. Den 
er uhyre lesverdig. 

Boka er forøvrig supplert med etpar 
norske bidrag. Bare et av disse (<< Mar 
døla, miljøvern og maktspill») kan til 
nød forsvare sin plass. Bokas fåtallige 
illustrasjoner (vesentlig uinteressante 
Mardølabilder) burde også vært utela tt. 
Forøvrig kan boka anbefales. 

Magnar Norderhaug. 

PLASTEMBALLASJE 
I MILJØSAMMEN
HENG 

AV 

BJØRNAR BERGER 

(disponent ved A.S. Moss Glasværk, 

plastavdelingen) 


Så lenge vi beveger oss på debattplanet 
vil vi alle være med å løse vår tids 

problemer med forurensnin g og forsøp
ling, problemer som er en direkte følge 

ENDA EN 
SKRAPUNDER
SØKELSE 

AV 
KARL H. BROX 

Magnar Norderhaug har igjennom to 
artikler i «Norsk Natur» (nr. I , 

1969 og nr. 2, 1971) gjort rede for et par 
«skrapstudier» i Ytre Oslofjord, nærmere 
bestemt områdene utenfor Nøtterøy. Så
vidt undertegnede kjenner til, er dette de 
eneste opptellinger av strandskrap her 
i landet som kan referere til forandringer 

av vår høye materielle levestandard og 
vårt kolossale forbruk av alle slags varer. 

Vil man imidlertid virkelig finne løs
ninger, må man som et minste krav være 
villig til å sette seg inn i problematikken 
og angripe problemet der det faktisk 
ligger, for il. nå frem til en løsning. Det er 
altfor lettvint å gripe en tenkt patentløs
ning som synes å kunne løse alle pro
blemer, som for eksempel tanken om 
selvdestruerende em ballasje, et materiale 
som skulle forsvinne straks det hadde ut
ført sin tjeneste som em ballasje. 

Kast blikket på hyllene i et super-

i mengde og sammensetning fra ett år til 
et annet, og Norderhaugs tall er derfor 
meget interessant lesning. Dette til tross 
for at undersøkelsene lider av åpenbare 
mangler - bl.a. hadde opprydningsak
sjoner i 4 av de 7 undersøkte buktene øde
lagt for en sammenligning utelukkende 
basert på en «naturlig» utvikling. Ten
densen i strandskrapet synes likevel å 
være klar: «Fra 1968 til 1970 ser det ut 
til at andelen med lettere nedbrytbare 
skraptyper har minket, mens andelen 
av ikke nedbrytbart skrap viser en økning. 
I 1968 utgjorde således plast- og glass
skrap 56,6% av totalen. I 1970 var denne 
andelen økt til 64,2%, dvs. en nettoøk
ning på 7,6% av ikke nedbrytbart skrap 
på to år.» 

Det ser ut til at det er lite vi kan gjøre 
med utviklingen i så måte. Plasten er 
uvilkårlig kommet for å bli, enten man 
nå liker det eller ikke. Å få tilbakeført 
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PLASTEMBALLASJE 
I MILJ0SAMMEN
HENG 

AV 

BJØRNAR BERGER 

(disponent ved A.S. Moss Glasværk, 

plasta vdelingen) 


Så lenge vi beveger oss på debattplanet 

vil vi alle være med å løse vår tids 


problemer med forurensning og forsøp

ling, problemer som er en direkte følge 


ENDA EN 
SKRAPUNDER
S0KELSE 

AV 
KARL H. BROX 

M agnar Norderhaug har igjennom lO 

artikler i «Norsk Natur» (nr. I, 
1969 og nr. 2, 1971) gjort rede for et par 
«skrapstudier» i Ytre Oslofjord, nærmere 
bestemt områdene utenfor Nøtterøy. Så
vidt undertegnede kjenner til, er dette de 
eneste opptellinger av strand skrap her 
i landet som kan referere til forandringer 

av vår høye materielle levestandard og 
vårt kolossale forbruk av alle slags varer. 

Vil man imidlertid virkelig finne løs
ninger, må man som et minste krav være 
villig til å sette seg inn i problematikken 
og angripe problemet der det faktisk 
ligger, for å nå frem til en løsning. Det er 
altfor lettvint å gripe en tenkt patentløs
ning som synes å kunne løse alle pro
blemer, som for eksempel tanken om 
selvdestruerende emballasje, et materiale 
som skulle forsvinne straks det hadde ut
ført sin tjeneste som emballasje. 

Kast blikket på hyllene i et super-

i mengde og sammensetning fra ett år til 
et annet, og Norderhaugs tall er derfor 
meget interessant lesning. Dette til tross 
for at undersøkelsene lider av åpenbare 
mangler - bl.a. hadde opprydningsak
sjoner i 4 av de 7 undersøkte buktene øde
lagt for en sammenligning utelukkende 
basert på en «naturlig» utvikling. Ten
densen i strandskrapet synes likevel å 
være klar: «Fra 1968 til 1970 ser det ut 
til at andelen med lettere ned bryt bare 
skraptyper har minket , mens andelen 
av ikke nedbrytbart skrap viser en økning. 
I 1968 utgjorde således plast- og glass
skrap 56,6% av totalen. I 1970 var denne 
andelen økt til 64,2%, dvs. en nettoøk
ning på 7,6% av ikke nedbrytbart skrap 
på to år.» 

Det ser ut til at det er lite vi kan gjøre 
med utviklingen i så måte. Plasten er 
uvilkårlig kommet for å bli, enten man 
nå liker det eller ikke. Å få tilbakeført 

market, et parfymeri, en bensinstasjon, 
og man ser et enormt antall varer som 
forbrukerne, du og jeg, vil ha og kan 
velge i. Varer som ikke fantes på mar
kedet for tyve år siden, men som vi idag 
betrakter som nødvendighetsartikler. Al
le disse varer må ha en emballasje som 
tar vare på hvert enkelt produkt på den 
beste måte, helt fra produsent og frem 
til forbruker, uten at ompakking skjer 
noe sted underveis, slik som i gamle 
dager, da man foretok ompakking i for
retningen og ofte ogsa i hjemmet. 

Idag skal et syltetøyglass, en spray

emballasjeindustrien til lettere nedbryt
bare emballasjetyper synes å være en så 
godt som umulig oppgave. 

Så får man gripe til ondet fra en annen 
vinkel. En metode, dog urasjonelI og 
langsom, er omfattende ryddeaksjoner 
langs våre strender. Det sier seg selv at 
slike aksjoner nødvendigvis må begrense 
seg til mindre områder, og da helst slike 
som er særlig utsatt for strandskrap, 
f.eks. p.g.a. strømforholdene, eller ønskes 
ryddet av andre årsaker (badeplasser). 

Undertegnede er journalist av yrke, 
og da jeg også gjennom mange år har hatt 
anledning til å følge med skrap-utvik
lingen i Trondheimsfjorden, grep jeg 
begjærlig Norderhaugs ide og gjennom
førte en undersøkelse ved Trondheims
fjorden den 8. september 1971. Den kan 
vanskelig direkte sammenlignes med Ytre 
Oslofjord, bl.a. fordi det ble undersøkt 
ca. 3 km sammenhengende strandlinje 

boks, en deodoranthylse, en melkekar
tong etc. ta vare på innholdet fra produ
senten, gjennom omsetningsleddene og 
helt til siste rest av produktet er forbrukt 
i hjemmet eller på forbrukerstedet. 

Disse krav som stilles fra markeds
føringssiden og forbrukersiden stiller 
igjen utrolige krav til emballasjeprodu
senten, og emballasjeprodusenten ser det 
som sin oppgave å løse disse problemer. 

Et primært krav til all emballasje er at 
emballasjen ikke må påvirke innholdet og 
innholdet må ikke ødelegge emballasjen. 

(Forts. neste side) 

(mens Norderhaug undersøkte 50-85 me
ter strand i tilsammen 7 bukter), fordi 
undersøkelsen ble foretatt på høstparten 
(Norderhaugs på forsommeren - før 
feriesesongen) og fordi undersøkelsen 
ble foretatt ved hva man kaller Midtre 
Trondheimsfjord. Når det likevel skal 
foretas visse sammenligninger med t.al
lene fra de to steder, er det mer for å 
sammenligne arIen av strandskrap på 
de to stedene enn for å foreta en ren 
kvantitativ sammenligning. 

Det er på det rene at det forbi Trond
heim går en østgående strøm i retning mot 
Stjørdal i løpet av 80% av døgnets 24 
timer. Med andre ord vil skrap fra Trond
heim, og for så vidt også lenger utefra, 
bli ført innover fjorden forbi Malvik
landet, og antas å lande et sted mellom 
Hommelvik og spissen av Frosta (se 
kartet). På denne bakgrunn ble det be

(forts. side 139) 
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Det er intet problem å lage f.eks. plast ende, - enten i form av giftstoffer, bak ennå ikke ta avfallet inn som rastoff i en SKRAPUNDERS0KELSE For 
som forvotrer ved påvirkning av sollys, terier eller uorganiske partikler, - for evig syklus. Videre har man ennå for (forts.fra side 137) Plastp 
blikkbokser som ruster hurtig, ja, selv gifte eller forurense grunnvann og jord giftningsproblemer å stri medi primær sluttet å foreta undersøkelsen langs Mal poser) 
glass som brytes ned av regnvann kan rundt fyllplassene og der hvor det kastes. produksjonen av plastråstoffer og ved vik-landet, fra Hommelvik til Midtsand, Plaste! 
man teoretisk lage, men problemet er at Man vil også indirekte oppfordre bruk destruksjon av plastavfall i forbren en strekning på ca. 3 km, og som delvis kanne 
disse materialer ikke er egnet til embal erne til å slenge fra seg emballasje der det ningssystemer. ble antatt å ligge j «skyggen» for iland «Anne 
lasje. Derfor må emballasjeprodusentene måtte passe i og med at man hevder at Det er imidlertid helt nødvendig at vi, føring av strandskrap. Jeg mener ikke Spray1 
bruke forskjellige plastmaterialer med den forsvinner av seg selv. hvis vi virkelig alvorlig kjemper mot for med dette å si at skrap ikke ilandføres på Flaske 
forskjellig bestandighet til ulike pro Kort sammenfattet kan man si at man søpling og forgiftning av vårt miljø, ser denne strekninge, langt ifra ; dette er som flaske 
dukter, - man må belegge melkekar risikerer å forvandle et forsøplingspro hele problemkomplekset i sammenheng, kjent avhengig aven rekke faktorer som Melke 
tongene med plast, man bruker lakk og blem til et forgiftningsproblem, på sam og kommer frem til tiltak som er gjen bl. a. vind, bølger, tidevann osv. , men Meta! 
aluminium i ølbokser etc. me måte som når man Qerner oUe fra nomførbare og som gir resultater. hovedtendensen synes å være at skrapet Diven 

Dette vet alle som produserer embal sandstrendene, - man sprøyter på kjemi Vi må idag erkjenne at en lang rekke føres langs disse strandområdene og Tobak 
lasje, men allikevel lanseres det stadig av kalier, får oljen ut av syne og tror man materielle goder er blitt nødvendige deler iland i områdene lenger øst og nordøst. Diver~ 
produsenter og andre med ivrige PR har løst problemet. I virkeligheten har for å få vårt samfunn slik vi alle har vært Det viste seg da også at mengden av og syk 
avdelinger, pressemeldinger om plast som man skapt et nytt problem som kan være med å bygge det opp, til å fungere, ek skrap økte dess lenger vest man kom i Klesre 
forsvinner straks man har tømt ut inn mye farligere, - et forgiftningsproblem. sempelvis komfyrer og biler, - dette er området, og særlig merkbar var økningen Drikk 
holdet, ølbokser som man knapt rekker Paradoksalt nok kan man si at enkelte også gjenstander som ofte hen slenges og hva gjelder metallbokser og melkekar Papir/ 
å få innholdet ut av før de fuster bort etc. av de emballasjematerialer som vanske forsøpler vårt miljø når de har gjort sin tonger. Treka: 

H vern er det så som ønsker selvdestru ligst brytes ned uten mekanisk påvirkning tjeneste. Før jeg nå lar tallene tale, skal anføres Diver~ 

erende emballasje og hvem er det som for og som den vamlige forbruker og også Ennå har vel ingen i fullt alvor gått at jeg, i motsetning til Norderhaug, også Taug 
alvor vil gå god for at dette er en riktig enkelte naturvernspesialister mener er de inn for at man skal forby bruken av slike registrerte plastfolien (utgjør det vesent Fisket 
løsning etter at de har satt seg inn i pro verste mot vårt miljø , i virkeligheten er ting, eller at de må lages selvdestruerende, ligste av «annen» plast - se nedenfor). Frukt) 
blematikken? de som har mulighet for å løse forsøp slik som det tildels fra ansvarlig hold blir Jeg vil også nevne en del funn av mer Lyspæ 

Skulle man virkelig klare å komme lingsproblemet på lang sikt, - f.eks. glass hevdet når det gjelder emballasje, em «kuriøs» karakter: l stk . brannslange Sum. 
frem til et andvendbart vidundermate og aluminium. Disse er i praksis de eneste ballasje som vi alle har vært med på å (ca. 25 meter), I bilratt med styrestag, 
riale som på en eller annen måte løste som kan brukes som returemballasje og gi en funksjon som hele vår moderne l komplett understell til jernbanevogn, I til 
seg opp når det ble kastet, ville det ut fra som også kan gå inn i en evig syklus ved varehandel og våre forbrukervaner er mangfoldige metre med nettinggjerde, det og 
naturvernhensyn være noe bortimot en at avfallet brukes om igjen som råstoff, totalt avhengig av. I fortøyingsbøye med kjetting, l røyk «anne 
katastrofe I I virkeligheten vil det si at og de avgir ingen skadelige stoffer ved Vi skal huske at det ikke er emballasjen apparat (fra siste krig), l par utslitte ligom 
man mister kontrollen over de avfalls destruksjon. Glass er i tillegg et natur i seg selv som skaper problemer, men «vadere», deler av et par komfyrer, 2 større 
stoffer man idag kan kontrollere ved at produkt som man har ubegrensede res vårt - ditt og mitt - store forbruk og vår lenestoler, I stige og mangfoldige meter diskut 
de er faste og går inn i de etablerte reno surser av, det er det billigste emballasje skjødesløshet ved å slenge den fra oss. av forskjellige ledninger. Som man ser under~ 

vasjonssystemer og videre til destruksjon materiale man kjenner, man forgifter Vi må også se i øynene at det koster å var sammensetningen mangfoldig. Nev for så 
eller fyllinger. ikke omgivelsene på noe ledd i produk løse de problemer som våre forbruker nes kan også at flere større regelrette de sis! 

La oss anta at man idag tar hånd om sjonsprosessen fra råstofffremstillingen vaner skaper, enhver må innse at et er ren søppelfyllinger i Qæra ikke ble tatt med i dem: 
95% av alt emballasjeavfall på denne til emballasjen er destruert, eller går til strutsepolitikk å tro at naturen skal løse undersøkelsen. (Undersøkelsesområdet tilført 
måte, mens 5% havner på uønskede bake som råstoff igjen. alle de prob.1emer vi lager. Vi må være ligger i sin helhet i Malvik kommune, Det Se 

steder i naturen og der blir et estetisk Når det gjelder plastmaterialer, må villige til å betale kostnadene som på Sør-Trøndelag. Kommunen fikk ikke i hver 

problem. Mesteparten av de tusener av man si at man opererer med begrensede løper til hele problemet er løst, i denne offentlig renovasjon før i 1969). angår. 

tonn plast som emballasjeavfallet repre ressurser i og med at det er olje og gass sammenheng til emballasjen er forsvar Det ble ved undersøkelsen i alt fore poster 
senterer vil, dersom det er selvdestruer som benyttes som råstoff, og man kan lig destruert eller ført tilbake til råstoff. tatt 1200 registreringer. som ~ 
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, bak ennå ikke ta avfallet inn som rastoff i en SKRAPUNDERS0KELSE Fordelingen var slik: egen hånd (storm, uvær etc.), har jeg 
- for evig syklus. Videre har man ennå for (jorts.fra side 137) Plastposer (vesentlig bære valgt å holde «annet» treskrot utenfor 
gjord giftningsproblemer å stri medi primær sluttet å foreta undersøkelsen langs Mal poser) ................. . 163 funn selve undersøkelsen. 
kastes. produksjonen av plastråstoffer og ved vik-landet, fra Hommelvik til Midtsand, Plastemballasje (flasker, Når det gjelder en sammenligning mel

bruk destruksjon av plastavfall i forbren en strekning på ca. 3 km, og som delvis kanner) ....... . ... .... . 36 » lom de to undersøkelsene, så er det som 
der det ningssystemer. ble antatt å ligge i «skyggen» for iland «Annen» plast ... . 228 » nevnt ikke direkte mulig. Men det viser 
Ider at Det er imidlertid helt nødvendig at vi, føring av strandskrap. Jeg mener ikke Sprayflasker .... . 9 » seg altså at arten av strandskrap ikke er så 

hvis vi virkelig alvorlig kjemper mot for med dette å si at skrap ikke ilandføres på Flasker og/eller deler av helt forskjellig fra sted til sted. Norder
it man søpling og forgiftning av vårt miljø, ser denne strekninge, langt ifra; dette er som flaske ........ ..... . 46 » haug opererer med en plastandel på 
19spro hele problemkomplekset i sammenheng, kjent avhengig aven rekke faktorer som Melkekartonger ... . 53 » 57%. I det undersøkte området ved 
å sam og kommer frem til tiltak som er gjen bl. a. vind, bølger, tidevann osv. , men Metallbokser ...... ... ... . 71 » Trondheimsfjorden utgjorde plasten ca. 
Ilje fra nomførbare og som gir resultater. hovedtendensen synes å være at skrapet Diverse jernrask 152 » 35,5% av antall registreringer, og da er 
kjemi Vi må idag erkjenne at en lang rekke føres langs disse strandområdene og Tobakkspunger/sigarettesker 33 » også plastfolien medregnet, hvilket altså 
r man materielle goder er blitt nødvendige deler iland i områdene lenger øst og nordøst. Diverse gummi (vesentlig bil- Norderhaug så bort ifra ved Oslofjorden. 

en har for å få vårt samfunn slik vi alle har vært Det viste seg da også at mengden av og sykkeldekk) . . . . . . . . . . . . Il » Jeg tror likevel ikke at trønderne er 
n være med å bygge det opp, til å fungere , ek skrap økte dess lenger vest man kom i Klesrester . . . . . . . . . . . . . . . . 40 » «flinkere» til ikke å kaste fra seg enn folk 
oblem. sempelvis komfyrer og biler, - dette er området, og særlig merkbar var økningen Drikkebegre. . . . . . . . . . . . . . 12 » sørpå. En del av forklaringen ligger nok 
~nkelte også gjenstander som ofte henslenges og hva gjelder metallbokser og melkekar Papir/papp. . . . . . . . . . . . . .. 221 » deri, at det ifølge Norderhaug foreligger 
'anske forsøpler vårt miljø når de har gjort sin tonger. Trekasser . . . . . . . . . . . 28» «gode indikasjoner på at vår kyst også 
rkning tjeneste. Før jeg nå lar tallene tale, skal anføres Diverse krustøy .... . . . . . . . I I » forsøples av andre lands skrap.» Vi kan 
g også Ennå har vel ingen i fullt alvor gått at jeg, i motsetning til Norderhaug, også Taug ...... . .... ... ...... 30 » trygt gå ut i fra at bruken av plast i hvert 
:r er de inn for at man skal forby bruken av slike registrerte plastfolien (utgjør det vesent Fiskeutstyr . . . . . . . . . . . . . . . 6 » fall ikke er mindre i utlandet og at ut
~ten er ting, eller at de må lages selvdestruerende, ligste av «annen» plast - se nedenfor). Fruktrester . . . . . . . . . . . . . . . 4 » lendingene ikke er mindre «forsøplende» 
orsøp slik som det tildels fra ansvarlig hold blir Jeg vil også nevne en del funn av mer Lyspærer .......... . . . 2 » enn oss selv. Trondheimsfjorden er nok 
,. glass hevdet når det gjelder emballasje, em «kuriøs» karakter: I stk. brannslange Sum ........... . .... . 1.200 funn på langt nær så utsatt for strandskrap 
eneste ballasje som vi alle har vært med på å (ca. 25 meter), I bilratt med styrestag, tilført fra utlandet, som Oslofjorden er. 

lsje og gi en funksjon som hele vår moderne I komplett understell til jernbanevogn, I tillegg til ovennevnte 1200 funn, ble Ifølge Norderhaugs tall, utgjorde 
.us ved varehandel og våre forbrukervaner er mangfoldige metre med nettinggjerde, det også registrert 674 gjenstander som papp/papir-andelen 15,4% ved Oslo
'åstoff, totalt avhengig av. l fortøyingsbøye med kjetting, l røyk «annet» treskrot. Dette dreier seg vesent fjorden i 1970. Ved Trondheimsfjorden 
er ved Vi skal huske at det ikke er em ballasjen apparat (fra siste krig) , I par utslitte lig om tømmer, materialer osv., kort sagt utgjorde dette materialet 22,8%. Når det 
natur i seg selv som skaper problemer, men «vadere», deler av et par komfyrer, 2 større tregjenstander. Man kan selvsagt gjelder metallskrapets andel var tallene 
je res vårt  ditt og mitt  store forbruk og vår lenestoler, I stige og mangfoldige meter diskutere om dette bør tas med i en henholdsvis 13,3% og 19,3%. 
lllasje skjødesløshet ved å slenge den fra oss. av forskjellige ledninger. Som man ser undersøkelse som denne, og det gjelder Et fremtredende trekk langs hele det 
'rgifter Vi må også se i øynene at det koster å var sammensetningen mangfoldig. Nev for så vidt også posten «trekasser». Hva undersøkte området, var de såkalte bære
roduk løse de problemer som våre forbruker nes kan også at flere større regelrette de siste angår, vil jeg absolutt betrakte posene av plast. Som også Norderhaug 
Ilingen vaner skaper, enhver må innse at et er ren søppelfyllinger i fjæra ikke ble tatt med i dem som strandskrap ettersom de er er inne på, er dette en totalt unødvendig 
5år til strutsepolitikk å tro at naturen skal løse undersøkelsen. (Undersøkelsesområdet tilført strandområdene av mennesker. artikkel som foruten den rent forsøp

alle de problemer vi lager. Vi må være ligger i sin helhet i Malvik kommune, Det samme kan sies om det øvrige også, lingsmessige siden, også koster vårt nær
:r, må villige til å betale kostnadene som på Sør-Trøndelag. Kommunen fikk ikke i hvert fall hva tømmeret og materialer ingsliv t~l dels store summer pr. år. En 
ensede løper til hele problemet er løst , i denne offentlig renovasjon før i 1969). angår. Men da det også under denne vil derfor anbefale forbundet om å ta 
'g gass sammenheng til emballasjen er forsvar Det ble ved undersøkelsen i alt fore posten forekommer funn aven del trær, kontakt med rette vedkommende for i 
. n kan lig destruert eller ført tilbake til råstoff . tatt 1200 registreringer. som kan være kommet på vidvanke på hvert fall å bli kvitt denne strandplagen. 
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Naturvern 
1 
• andre land 

DDT 
I USA har de ansvarlige rådgivende or
ganer frarådet et forbud mot DDT. De 
erkjenner riktignok at visse fuglearter er i 
fare for å bli utryddet som følge av 
stoffet, men anser det ikke bevist at faren 
ved DDT er så stor at den oppveier for
delene ved å bruke det . 

Med den nåværende ekspansjon i plan
tevernindustrien og den store anvendelse 
av DDT og deslike i u-land, er det fare 
for at DDT-belastningen globalt sett 
vil øke i tiden framover. Den årlige 
verdensproduksjonen av DDT er nå oppe 
i 200.00~250.000 tonn. DDT-forbud er 
nå iverksatt i flere land, bl.a. Cypros, 
Kanada, Norge, Sverige, Ungarn og Vest
Tyskland. Videre har Japan bestemt seg 
til å forby stoffet, og forbruket i Danmark 
er skåret betydelig ned . 

Giftnemnda og 2,4-D 
Som kjent har Landbruksdepartementets 
giftnemnd ikke funnet å ville anbefale nye 
restriksjoner på den nåværende bruk av 
fenoksysyrer i skogbruket. I Norge sprøy
tes årlig ca. 100.000 dekar plantefelt med 
slike midler. Tilliten til giftnemnda i 
denne saken styrkes ikke om vi skal tro 
The Observer (21. mars 1971) der det 
beskrives et tilfelle hvor 3/4 av fugleegg 

som ble utsatt for sprøyting med 2,4-D 
like etter leggingen, forble uklekt. Unger 
som klektes viste tegn til lammelser, 
misdannelser av klør, ryggrad, Oær og 
kjønnsorganer. Selvom 2,4-D-sprøytnin
gen i Norge foregår etter hekkesesongens 
avslutning, virker overnevnte beslutning 
«frynsete» . 

S02-rapport 
Fil.lic. H. Rodhe ved Meteorologiska 
Institutionen i Stockholm har utarbeidet 
en svensk nasjonalrapport til FN-kon
feransen i 1972. Den behandler S02
forurensningene og deres konsekvenser. 
I denne sammenheng uttaler Rodhe at 
den nåværende I%-grense for svovelinn
hold som nå diskueteres i Sverige m.h.t. 
fyringsoljer , må følges opp av ytterligere 
senkninger. Han konkluderer videre med 
at det vil være nødvendig å skjære ned det 
nåværende S02-utslipp i Sverige og andre 
industriland til det halve, dersom ikke 
omfattende skadevirkninger skal skje. 

I England 
ble det håndtert omkring 16 mill. tonn 
fast søppel i 1969. Av dette var omkring 
256.000 tonn plast. En regner med at den 
engelske plastindustrien vil øke med 

minst 10% i året, samtidig som det ar
beides med utvikling av mer motstands
dyktige plasttyper. 

Kondor-stammen 
i California teller idag bare 60-80 indi
vider. Hoveddelen har tilhold i reservatet 
Los Padros National Forest, ikke mer 
enn 50 miles fra Los Angeles. 

For å beskytte disse fuglene forbød det 
amerikanske innenriksdepartement ny
lig et oljeselskap å utnytte sine borerettig
heter nær reservatet fordi kondoren er 
ytterst ømfindtlig overfor bråk og for
styrrelser. 

Truede dyr i Finland 
I Finland regner en nå med at det bare er 
omkring 10 ulver tilbake. Arten er ennå 
ikke fredet. Den finske jervestammen 
anslås ti15~0 individer, mens stammen 
av brun bjørn synes å ha stabilisert seg 
på ca. 150 individer. 

Havørnens situasjon er også kritisk i 
Finland. Idag er det bare ca. 2~30 par 
tilbake, og det skjer så og si ingen unge
produksjon på grunn av forgiftninger og 
miljøforstyrrelser. 

I Sverige 
synes bestanden av bjørn nå å ha økt til 
omkring 450 individer, mot bare ca. 300 
for få år tilbake. Også antallet av gaupe 
viser en økende tendens, mens jerven er 
truet av utryddelse. Ulven er i Sverige, i 
likhet med i Norge, å betrakte som ut
ryddet. 

Magnar Nordrehaug. 

(Fra: Council of Europe Newsletter, 
IUCN Bulletin , Newsweek, Sveriges Na
tur, Sweden Now, The Observer.) 
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minst 10% i året, samtidig som det ar
beides med utvikling av mer motstands
dyktige plasttyper. 

Kondor-stammen 
i California teller idag bare 60- 80 indi
vider. Hoveddelen har tilhold i reservatet 
Los Padros National Forest, ikke mer 
enn 50 miles fra Los Angeles. 

For å beskytte disse fuglene forbød det 
amerikanske innenriksdepartement ny
lig et oljeselskap å utnytte sine borerettig
heter nær reservatet fordi kondoren er 
ytterst ømfindtlig overfor bråk og for
styrrelser. 

Truede dyr i Finland 
I Finland regner en nå med at det bare er 
omkring 10 ulver tilbake. Arten er ennå 
ikke fredet. Den finske jervestammen 
anslås til 50-60 individer, mens stammen 
av brun bjørn synes å ha stabilisert seg 
på ca. ISO individer. 

Havørnens situasjon er også kritisk i 
Finland. Idag er det bare ca. 20-30 par 
tilbake, og det skjer så og si ingen unge
produksjon på grunn av forgiftninger og 
miljøforstyrrelser. 

I Sverige 
synes bestanden av bjørn nå å ha økt til 
omkring 450 individer, mot bare ca. 300 
for få år tilbake. Også antallet av gaupe 
viser en økende tendens, mens jerven er 
truet av utryddelse. Ulven er i Sverige, i 
likhet med i Norge, å betrakte som ut
ryddet. 

Magnar Nordrehaug. 

(Fra: Council of Europe Newsletter, 
IUCN Bulletin, Newsweek, Sveriges Na
tur, Sweden Now, The Observer.) 



Norges Naturvernforbund 
er i stadig vekst, og særlig stor 
har medlemstilgangen vært i 1971. 
Men vi ønsker oss enda større fart 
i veksten, og setter vår lit til din 
hjelp. 
Fortell venner og kjente hva 
Norges Naturvernforbund 
er og hva det vil - fortell at 
årskontingenten er 20 kroner, som 
inkluderer «Norsk Natur» fire ganger 
årlig, og at ektefelle og 
hjemmeværende barn under 25 år 
kan bli familiemedlem (uten tids
skrift) for 10 kroner året. 
Kontingent sendes postgiro 9460 
eller bankgiro 60010570835. 

Norges Naturvernforbund 
Akersgt. 63, 
Postboks 8268, Hammersborg, Oslo l 


