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HVA ER UFORSVARLIG? 
Det er på det rene at oljefeltene i Nordsjøen inneholder enorme mengder gass. Det 
er videre på det rene at gasskraftverk gir minimale forurensninger. Likevel er f. eks. 
Industridepartementet, Norsk Hydro og generaldirektør Hveding uinteresserte i å 
dekke et eventuelt økt kraftbehov med Nordsjø-gass. Argumentene er av økonomisk 
karakter. Man kalkulerer ikke med hvilke verdier man vil vinne for fremtidige 
generasjoner om man i dag lar Nordsjø-gassen redde restene av norsk vassdragsnatur. 

Hveding hevder i «Fossekallen» at det ikke er «forsvarlig å innstille eller slakke 
av på planleggingen» av f. eks. vannkraftutbyggingen, med den begrunnelse at vi 
dag ikke vet om vi kan få gass til tilstrekkelig lav pris. 

Naturvernforbundet mener på sin side at følgende er uforsvarlig i dag: 
l. Å ikke ta effektive skritt for å styre den såkalte økningen i «kraftbehovet». 
2. Å fastsette prisene på gasskraft, uran og vannkraft etter ulike prinsipper. 
3. Å ensidig satse på en kraftkilde som allerede langt på vei har utslettet det 
landskapselement som kanskje mer enn noe annet gir norsk natur liv. 

MASSIV MOTSTAND 
MOT SALTFJELL
UTBYGGING 
Over 90 prosent av innbyggere over 16 år i 
Saltdal har sendt denne henstillingen til 
Stortinget: «Undertegnede innbyggere av 
Saltdal kommune henstiller til Stortingets 
medlemmer ved behandling av regjeringens 
forslag til verneplan for vassdrag å stemme 
for : Varig vern a v Junkerdalsvassdraget og 
Lønsdalsvassdraget nord for Sørelva. 10 års 
vern av resten av SaltDellområdet, inklusive 
Nordre Bjellåvatn, Kjemavatn m. Kjemåga, 
K vitbergvatnet, Oksvatnene og Hessihomp
va tnet i Saltdal. Etter lO-årsperiodens utløp 
må det tas opp til ny vurdering i hvilken 
grad dette området kan og bør utbygges. 
Dog må ingen utbygging finne sted som 
forårsaker en redusert vannføring i Saltdals
elva i forhold til situasjonen som gjelder før 
utbyggingen påbegynnes. En slik reduksjon 
kan føre til en endring i livsmiljøet i Salten
Dorden, og vil i tilfelle ha betydning for 
langt større områder enn Saltdal kommune. 

Vi ber de folkevalgte på denne måte å vise 

forståelse for vårt syn på det spørsmål som 
vi betrakter som avgjørende for vår bygds 
fremtidige vekst og trivsel.» 

FLERE MEDLEMMER 
- VERVERE ETTER
LYSES 
24. mars 1973 setter forbundet og kretsfor
eningene i gang en landsomfattende verve
aksjon som skal pagå i 16 dager. Det er lagt 
opp et detaljert program for medlemsver
vingen, og forbundets organisasjonssekretær 
vil ved besøk i samtlige kretsforeninger bi
stå med det praktiske opplegg av aksjonen 
på det lokale plan. Vervingen skal skje ved 
personlig kontakt med potensielle medlem
mer, og kretsforeningene vi l trenge hjelp av 
et stort antall aktive ververe. Medlemmer 
som vil støtte det ideelle naturvernarbeidet 
ved å påta seg verver-jobb, bes melde seg 
til sin kretsforening. 

ÅBJ0RA MÅ IKKE 
REGULERES! 
Omkring 3/4 av den voksne befolkning i 
Åbygda, Bindal kommune i Nordland, har 
undertegnet en protest mot planene om ut
bygging av Åbjøravassdraget. I protesten 
heter det bl. a . : 

«Foruten at en slik utbygging vi l øde
legge et av de fineste naturområder i landet, 
vil den også utvilsomt få store skadevirk
ninger for grenda Åbygda - kanskje større 
enn det på forhånd er noen gitt å forutsi . 
Spesielt må dette bli følgen aven utbygging 
i selve Åbygda .... Vi må regne med at en 
slik vassdragsregulering vil virke ødeleggende 
på fisket i Aelva. Det vil ødelegge noe av 
de aller viktigste beiteområder for elgstam
men , og det må antas å få uheldige virk
ninger på lokalklimaet. Arbeidsplasser i 
skogbruket vil gå tapt, med store verdier av 
skogplantninger som har pågått gjennom 
ca. 30 år. 

Vi som er bosa tt i Åbygda ef de som 
i første rekke vil bli direkte rammet av 
ulempene ved en evt. utbygging. Vi er klar 
over at naturvern alene ikke kan gå foran alt 
annet, men i dette høvet skulle det være 
gode muligheter for å skåne store verdier 
som vil bevare enestående sports- og natur
vennlige områder for all fremtid. Vi må 
derfor kunne kreve at alle forhold ved et 
slikt omfattende inngrep i naturen, og de 
følger det vil få på forskjellige måter, må 
bli nøye vurdert av upartiske fagfolk før 
saken legges fram for de bestemmende myn
digheter. Vi mener at på lengere sikt vil 
både Åbygda og distriktet forøvrig være best 
tjent med at disse uforlignelige naturom
råder bevares for kommende generasjoner.» 

REPRESENT ANT
SKAPSM0TET 1973 
Norges Naturvernforbunds representant
skapsmøte 1973 vil bli holdt på Sem i Asker 
i dagene 25 .-27. mai 1973. 

Inni HVEM GJ01 


NÅ FORELIGGER SVARE 

I Norges Naturvernforbunds nyeste publikasjOJ 
«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet ?» 
gir 300 norske organisasjoner, institusjoner og b, 
utførlig presentasjon av seg selv og sin befat 
natur- og miljøvernproblemene. Publikasjonen i 
dessuten en oversikt over internasjonale natur
vernorganisasjoner. 

«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet ?» 
som er utarbeidet av universitetsstipendiat:Alf-In 
er blitt en meget omfattende og detaljert 
uunnværlig for alle som vil orientere seg i c 
innfløkte mønsteret som norsk naturvern-akti' 
i dag, og ikke minst for alle som søker kc 
natur- og miljøvernsaker. 
ALF-INGE JANSEN: HVEM GJØR HVA I 
OG MILJØVERNET? 
252 sider. Format A4. Pris kr. 72,-. 

.Naturvernforbundets nye publikasjonsserie omfa 

BREDO BERNTSEN: LIITERATUR OM N 
En omfattende bibliografi over naturvern 
Dette er selve kilden for foredragsholdere , n 
skribenter og alle som vil skaffe seg allsidig o 
om natur- og miljøvern! 96 sider For 
Pris kr. 16,-. 

ODDVAR SKRE: SUR NEDBØR 
En grundig innføring i de alvorlige problem 
bindelse med svovelholdig røykutslipp, om 
og om virkningene på biologisk produk 
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ÅBJ0RA MÅ IKKE 
REGULERES! 
Omkring 3/4 av den voksne befolkning i 
Abygda, Bindal kommune i Nordland, har 
undertegnet en protest mot planene om ut
bygging av Abjøravassdraget. I protesten 
heter det bl. a.: 

«Foruten at en slik utbygging vil øde
legge et av de fineste naturområder i landet, 
vil den også utvilsomt få store skadevirk
ninger for grenda Åbygda - kanskje større 
enn det på forhånd er noen gitt å forutsi. 
Spesielt må dette bli følgen aven utbygging 
i selve Abygda .... Vi må regne med at en 
slik vassdragsregulering vil virke ødeleggende 
på fisket i Aelva. Det vil ødelegge noe av 
de aller viktigste beiteområder for elgstam
men, og det må antas å få uheldige virk
ninger på lokalklimaet. Arbeidsplasser i 
skogbruket vil gå tapt , med store verdier av 
skogplantninger som har pågått gjennom 
ca. 30 år. 

Vi 	 som er bosatt i Åbygda ef de som 
i første rekke vil bli direkte rammet av 
ulempene ved en evt. utbygging. Vi er klar 
over at naturvern alene ikke kan gå foran alt 
annet, men i dette høvet skulle det være 
gode muligheter for å skåne store verdier 
som vil bevare enestående sports- og natur
vennlige områder for all fremtid . Vi må 
derfor kunne kreve at alle forhold ved et 
slikt omfattende inngrep i naturen, og de 
følger det vil få på forskjellige måter, må 
bli 	 nøye vurdert av upartiske fagfolk før 
saken legges fram for de bestemmende myn
digheter. Vi mener at på lengere sikt vil 
både Åbygda og distriktet forøvrig være best 
tjent med at disse uforlignelige naturom
råder bevares for kommende generasjoner.» 

REPRESENTANT 
SKAPSM0TET 1973 
Norges Naturvernforbunds representant
skapsmøte 1973 vil bli holdt på Sem i Asker 
i dagene 25 .-27. mai 1973. 

Inni. HVEM GJØR HVA I NATURVERNET? 


NÅ FORELIGGER SVARET! 

I Norges Naturvernforbunds nyeste publikasjon 
«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet 0) 
gir 300 norske organisasjoner, institusjoner og bedrifter en 
utførlig presentasjon av seg selv og sin befatning med 
natur- og miljøvernproblemene. Publikasjonen inneholder 
dessuten en oversikt over internasjonale natur- og miljø
vernorgan isasjo.ner. 

«Hvem gjør hva i natur- og miljøvernet .0) 
som er utarbeidet av universitetsstipendiatAlf-lnge Jansen, 

er blitt en meget omfattende og detaljert håndbok, 

uunnværlig for alle som vil orientere seg i det ytterst 

innfløkte mønsteret som norsk naturvern-aktivitet viser 

i dag, og ikke minst for alle som søker kontakter i 

natur- og miljøvernsaker. 

ALF-INGE JANSEN: HVEM GJØR HV A I NATUR

OG MILJØVERNET? 

252 sider. Format A4. Pris kr. 72,-. 


.Naturvernforbundets nye publikasjonsserie omfatter ellers: 


BREDO BERNTSEN : LITTERATUR OM NATUR 
En omfattende bibliografi over naturvernlitteratur. 
Dette er selve kilden for foredragsholdere, naturvern
skribenter og alle som vil skaffe seg allsidig orientering 
om natur- og miljøvern I 96 sider Format AS. 
Pris kr. 16,-. 

ODDVAR SKRE: SUR NEDBØR 
En grundig innføring i de alvorlige problemene i for
bindelse med svovelholdig røykutslipp, om årsakene 
og om virkningene på biologisk produksjon. For 

alle som mener at naturvemopinionen må bygge på 
kunnskap om problemene! 50 sider. Format AS. 

Pris kr. 13,-. 

Til Norges Naturvernforbund. Akersgt. 63 , Postboks 8268, 

Hammersborg, Oslo I. 

Postgiro nr. 9460. Bankgiro nr. 6001.05.70835. 

Jeg bestiller med dette: 


.... eks. av A. I. Jansen: Hvem gjør hva i natur- og 

miljøvernet? cl kr. 72,-, tils. kr. 

.... eks. av B. Berntsen: Litteratur om natur 

cl kr. 16,-, tils. kr. 

. . . . eks. av O. Skre: Sur nedbør cl kr. 13,-, tils. kr. 


Navn: ............ . .......... . . . . .. ... . .. ... . .. . . 


Adresse: 

Poststed: 

o 	Beløpet kr. ..... sendes vedlagt i sjekk/sendes sam
tidig pr. bankgiro/postgiro/postanvisning (stryk det 
som ikke passer). 

O 	Publikasjonene bes sendt i oppkrav. 
NB! Ved oppkravsbestilling kommer porto og opp
kravsgebyr i tillegg. 
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P lanane for uttbyggjing av vassdrag i 
Nord- og Vest-Jotunheimen er no 

under utarbeiding. Det er naturleg at fol
ket i dei bygdene dette djeld spør seg kva 
for erfaringar bygder har gjort som alt 
ha r hatt utbyggjing. Har utbyggjinga 
ført til styrking av næringsgrunnlaget og 
auka i talet på arbeidsplassar, slik det er 
vanleg å tru? 

Så vidt eg veit, ligg det føre berre ein 
systematisk freistnad på svar på dette 
spørsmålet: Granheim, K. og Larsen, B. 
«Kraftverksutbyggingas økonomiske 
konsekvenser for primærkommunene». 
(Institutt for Sosialøkonomi, N. T. H. , 
1970). Vi skal ta for oss den delen av ar
beidet deira som har relevans for spørs
målet ovenfor. 

Den økonomiske fylgjen av utbyg
gjinga vert måla ved å samhalde folketa
let og tal arbeidstakarar i ulike nærings
greiner før, under og etter utbyggjinga i 
seks kommuner (Odda, Suldal, Gol, Vik, 
Hemsedal, Tydal). Dette er ikkje urime
leg å gjera, sidan endring i folketal og tal 
arbeidstakarar truleg er eit godt uttrykk 
for den totale styrken av næringslivet i 
kommuna, og dette i sin tur er grunnlaget 
for økonomien i kommuna. 

KJELL MAGNE FLEKK0Y: 

ØKONOMISKE FYLGJER 
AV KRAFTSVERKUTBYGGJING 
FOR KOMMUNENE 

Sosiale fylgjer av utbyggjinga er ikkje 
undersøkt i det heile. Vi får ikkje vita om 
inntektene frå kraftutbyggjinga har ført 
til byggjing av vegar, kloakk, hus, sosiale 
tiltak, osb. Heller ikkje er trivselsprob
lema tekne opp. 

Vi skal ta for oss dei viktigaste funna 
for kvar kommune. Når ikkje anna går 
fram, er opplysningane og konklusjon
ane forfatta rane sine. 

Odda kommune ligg inst i Sørfjorden i 
Hardanger. Folketalet steig jamnt fram 
mot 1959 da det nådde opp i omlag 
10 000. På dette nivået låg det fram til 
1963 som var oppstartings-året for 
Røldal-Suldal an·legga. Fyrst og fremst 
som fylgje av auke i tal sysselsette innan 
bygg og anlegg steig folketalet kraftig, 
heilt til det i 1967 var oppe i 10 600. No 
var anlegget ferdig, og alt året etter var 
folketalet lægre enn nokon gong sidan 
1961. 

Industrien synte ingen verknad av an
leggsarbeidet, tru leg fordi verksemdene 
heile tida var avhengige av å eksportere 
produkta sine. (Siste observasjonsår her 
og for dei andre kommunene var 1969). 
Tal sysselsette i jordbruket var også kon
stant. Heller ikkje for handel, offentleg 

administrasjon, undervisn ing, helse- og 
veterinærteneste og anna offentleg og pri
vat tenesteyting kunne ein påvise nokon 
klår samanheng mellom anlegg og auka 
sysselsetjing. Anleggsarbeider ser såleis 
ikkje ut til å ha ført til nyreising av ar
beidsplassar. l kor stor mun dei gamle er 
styrkte , får vi ikkje vita. Skatteinntektene 
ha r vore høgre den tida arbeidet stod på; 
omlag to millionar kroner årleg. 

Suldal kommune ligge i Rogaland 
fylke. Fram til 1962 hadde bygda ei ut
flytting på omlag 50 personar årleg i gjen
nomsnitt. Dette året tok an leggsarbeidet 
til , og utflyttinga stansa nesten heilt opp. 
Gjennom auka sysselsetjing i bygg og an
legg gjekk folketalet opp i omlag 4 100 
for åra 1964 til i967. På det neste var 780 
personar i arbeid på anlegget. I takt med 
nedtrappinga av arbeidet minka så folke
talet til det i 1969 låg under nivået ved 
oppstartinga. Utflyttinga har med andre 
ord halde fram etter anleggsperioda. Inn
tektene av utbyggjinga har ikkje ført til 
nye, varige arbeidsplassar. Tal sysselsette 
i jordbruket har likevel halde seg kon
stant ut over anleggsperioda. 

Gol kommune ligg i Buskerud fylke. 
Gol sentrum er eit trafikk-knutepunkt 

ved Bergensbana. Heimsil-utbyggjinga 
tok til i 1957 etter ei tid med utflytting, 
sidan stabilitet i folketalet (omlag 2 800). 
Alt året etter tok folketalet til å stige, og 
ved slutten av anleggstida , i 1966, var ta
let over 3 000. Etter to ar på same nivå, 
tok folketalet på ny til å stige og har sidan 
gjort det. Tal arbeidstakarar i jordbruket 
var stabilt under anlegget, men omlag 50 
gjekk tru leg over til bygg og anlegg eit 
par år seinare. Etterpå har sysselsetjinga 
halde seg på same nivå. 

Forfattarane freistar å forklare utvik
linga ut over anleggsperioda ved å peike 
på at tal tilsette i detaljhandelen auka frå 
32 til 58 i anleggsperioda og at engros
handelen auka. Dessutan nytta truleg tu
ristnæringa inntekter frå anleggstilknytte 
til nyinvesteringar. Mellom anna har Gol 
eit stort, moderne hotell. Kommuna har 
elles satsa mykje på å gjera Gol til eit sen
trum for utdaning og kultur. Inntektene 
frå anlegget kan ha spela ei rolle her. Ein 
del anleggsarbeidarar frå Gol fekk nok 
også arbeid ved Uste-Nes anlegget ves t 
for Gol kommune da Heimsil stod ferdig. 
Likevel, Gol har naturlege føresetnader 
for økonomisk vekst, - fyrst og fremst 
ved god plasering for samkvem og tur
isme, derfor ville den ha kome før eller 
sidan likevel. Kraftu tbyggjinga har verka 
positivt og kanskje flytt fram denne pro
sessen fordi offentlege og private har synt 
tiltak og framsyn. 

I ei samtale med meg, seier ordførar 
Bakke i Gol at dei viktigaste årsakene til 
økonomisk veks t i kommuna ut over an
leggetida er: (a Gode skuletilbod (gym
nas, full 9-årig skule, husflidskule, Hal-

Tørt elvefar - ein av mange fylgjer av 
kraftverksulbyggjing. 

lingda 
veike, 
gjing a 
ningsti 
setnad 
gjinga 
eller m 
gen. B 
fylgjer 
greie f( 
bygda fl 
Etter d 

84 



KØY: 

FYLGJER 
~RKUTBYGGJING 
-NENE 

:r ikkje 
,ita om 
lar ført 
sosiale 

:lsprob

e funna 
ma går 
clusjon

jorden i 

nt fram 

i omlag 

fram til 

lret for 

~ fremst 

te innan 

kraftig, 


600. No 
:tter var 
Ig sidan 

d av an
sem de ne 
.sportere 
nsår her 
lr 1969). 
gså kon
Jffentleg 

administrasjon , undervisning, helse- og 
veterinærteneste og anna offentleg og pri
vat tenesteyting kunne ein påvise nokon 
klår samanheng mellom anlegg og auka 
sysselsetjing. Anleggsarbeider ser såleis 
ikkje ut til å ha ført til nyreising av ar
beidsplassar. I kor stor mun dei gamle er 
styrkte, får vi ikkje vita. Skatteinntektene 
har vore høgre den tida arbeidet stod på; 
omlag to millionar kroner årleg. 

Suldal kommune ligge i Rogaland 
fylke. Fram til 1962 hadde bygda ei ut
flytting på omlag 50 personar årleg i gjen
nomsnitt. Dette året tok anleggsarbeidet 
til, og utflyttinga stansa nesten heilt opp. 
Gjennom auka sysselsetjing i bygg og an
legg gjekk folketalet opp i omlag 4 100 
for åra 1964 til i967. På det neste var 780 
personar i arbeid på anlegget. I takt med 
nedtrappinga av arbeidet minka så folke
talet til det i 1969 låg under nivået ved 
oppstartinga. Utflyttinga har med andre 
ord halde fram etter anleggsperioda. Inn
tektene av utbyggjinga har ikkje ført til 
nye, varige arbeidsplassar. Tal sysselsette 
i jordbruket har likevel halde seg kon
stant ut over anleggsperioda. 

Gol kommune ligg i Buskerud fylke. 
Gol sentrum er eit trafikk-knutepunkt 

ved Bergensbana. Heimsil-utbyggjinga 
tok til i 1957 etter ei tid med utflytting, 
sidan stabilitet i folketalet (omlag 2 800). 
Alt året etter tok folketalet til å stige, og 
ved slutten av anleggstida, i 1966, var ta
let over 3 000. Etter to år på same nivå, 
tok folketalet på ny til å stige og har sidan 
gjort det. Tal arbeidstakarar i jordbruket 
var stabilt under anlegget, men omlag 50 
gjekk tru leg over til bygg og anlegg eit 
par år seinare. Etterpå har sysselsetjinga 
halde seg på same nivå. 

Forfattarane freistar å forklare utvik
linga ut over anleggsperioda ved å peike 
på at tal tilsette i detaljhandelen auka frå 
32 til 58 i anleggsperioda og at engros
handelen auka. Dessutan nytta tru leg tu
ristnæringa inntekter frå anleggstilknytte 
til nyinvesteringar. Mellom anna har Gol 
eit stort, moderne hotell. Kommuna har 
el les satsa mykje på å gjera Gol til eit sen
trum for utdaning og kultur. Inntektene 
frå anlegget kan ha spela ei rolle her. Ein 
del anleggsarbeidarar frå Gol fekk nok 
også arbeid ved Uste-Nes anlegget vest 
for Gol kommune da Heimsil stod ferdig. 
Likevel, Gol har naturlege føresetnader 
for økonomisk vekst, - fyrst og fremst 
ved god plasering for samkvem og tur
isme, derfor ville den ha kome før eller 
sidan likevel. Kraftutbyggjinga har verka 
positivt og kanskje flytt fram denne pro
sessen fordi offentlege og private har synt 
tiltak og framsyn. 

I ei samtale med meg, seier ordførar 
Bakke i Gol at dei viktigaste årsakene til 
økonomisk vekst i kommuna ut over an
leggetida er: (a Gode skuletilbod (gym
nas, full 9-årig skule, husflidskule, Hal-

Tørt elvefar - ein av mange fylgjer av 
kraftverksulbyggjing. 

lingdal folkehøgskule, skule for evne
veike, Gol off. spesialskule), (b utbyg
gjing av turistnæringa, (c) eit godt forret
ningstilbod. Gol har hatt naturlege føre
setnader for denne veksten. Kraftutbyg
gjinga har korkje hatt vesentlege positive 
eller negative fylgjer i denne samanhen
gen. Bygda merka ikkje negative sosiale 
fylgjer av anleggsarbeidarane. Dei var 
greie folk som gjekk godt saman med 
bygdafolket. Så langt ordførar Bakke. 
Etter dette er det rimeleg å tru at utbyg

gjinga ikkje har spela nokor vesentleg 
rolle for utviklinga i Gol. Om den har 
spela ei rolle, har den tru leg mest vore 
positiv, fordi bygda har evna å bruke 
pengane på ein klok og framtidsretta 
måte. 

Vik kommune ligg på sørsida av Sog
nefjorden, rett over for Balestrand. I ti
året fram til 1961 flytte nær 200 personar 
ut av bygda. Viktigaste årsaka var truleg 
ei naudsynleg rasjonalisering av jord
bruket. Noverande bruksstorleik er like



vel ikkje større enn 50 dekar i gjennom
snitt. Etter tre stabile år steig folketalet 
som fylgje av utbyggjinga av Vikfalli til 
omlag 2 800 i 1966. Av arbeidstakarar i 
bygg og anlegg kom 140 frå jordbruket. 
Forfattarane meiner anlegget har skunda 
på ei strukturendring av det gamle jord
brukssamfunnet; og at fråf1yttinga frå 
jordbruket og nedgangen i folketalet vil 
halde fram når anleggstida er slutt. Dei 
meiner industrireisning kanskje vil snu 
denne prosessen , men inntil 1969 har 
berre 65 nye arbeidsplassar vorte bygde. 

Hemsedal kommune er ei fjellbygd 
(over 500 mo . h.) i den nordlege delen av 
Buskerud fylke. Hovudnæringa er jord
bruk, men dei f1este har attåt-næringar 
som skogsdrift, pelsdyravl og turisme. 
Etter sterk stigning i ei fireårs anleggspe
riode (1956-1960) minka folketa let over 
ei fireårs-periode til litt under nivået før 
a nleggsa rbeidet tok til (omlag I 400). 
Denne fire-årige etterverknaden kan vera 
ein fylgje av at opptent kapital vart sett 
inn i byggjing av t. d. samfunnshus, sku
lar og hotell i denne tida. Den svake au
ken i folketalet dei siste åra er truleg ein 
fylgje av at den 9-årige skulen hevar al
dersgrensa for fråflytting. Anleggspe
rioda ser såleis ikkje ut til å ha ført til 
vesentlege langvarige verknader, korkje 
på god t eller vond t. 

Tydal kommune ligg i Sør-Trøndelag 
fylke. Folketalet var her svakt stigande 
fram til anlegget av Øvre Nea. Totalt har 
utbyggjinga i Tydal ført til ein auke i inn
byggartalet på 200 menneske, og talet ser 
no ut til å ha sta bilisert seg på omlag 
l 000. Grunnen er truleg at ein god del av 
anleggsarbeidarane slo seg ned som 
pendlarar i bygda medan dei venta på at 
den nye anleggsperioda skulle ta til. Kva 

som vil skje når denne snart er slutt er 
uvisst. Forfattara ne meiner at på lang 
sikt har Nea-utbyggjinga knapt gjeve 
meire enn 25 arbeidsplassar i bygda . Inn
tektene for kommuna har nok auka, men 
ikkje ført til investeringar i nye arbeids
plassar. 

Eg skal så ta med eit utdrag av den 
samanfattande konklusjonen: «V i verken 
kan eller ønsker å avsanne myten om at 
det ligger stor fortjeneste for kommunene 
i kraftverksutbygginga, men problemene 
som følger med nedtrappinga, må nøye 
vurderes og det må nøye vurderes hva 
den enkelte kommunen kan selle inn for 
å møte desse problemene. På grunnlag av 
vår undersøkelse må vi konkludere med 
at anleggsaktivifeten fører ikke au t0l11{{
lisk ti! noen varig bedring av kommunenes 
økonomi». (Utheva av forfattarane) . «Og 
alt i alt er det tvilsomt om de kommunene 
som har hatt kraftverksutbygging, på 
lengre sikt har vært økonomisk tjent med 
anlegga sine - foruten i noen få tilfeller. 
Erfaring viser nemlig at det er meget van
skeligå få in vester t anleggsgevinstene slik 
at de legger grunnen for varige arbeids
plasser». 

Konklusjonen stemmer bra med det vi 
ha r sett ovanfor, men eg kan ikkje sjå at 
det er dekning for unnataket «foruten i 
noen få tilfeller». Konklusjonen stemmer 
også godt med resultatet av ei undersø
king to studentar ved Universite tet i 
Oslo , Arne Lie Kristensen og Olav Ran
den , har gjort av anleggsverksemd i Røl
dal (uferdig hovudoppgåve). Dei kjem til 
at vederlaget til kommunene fyrst og 
fremst må gjevast i form av arbeidsplas
sar, ikkje i form av pengar. 

Dei kommunale inntektene treng elles 
ikkje bli så store. Forfattarane syner kor

leis inntektene til ei kommune vert for
delt på andre gjennom offentlege verke
rniddel som ska tteutjamningsmidIar, til
skot til lærarløner og fylkesskatt. Net
toinntektene vert såleis noko heilt anna 
enn bruttoinntektene. Så langt Granheim 
og Larsen. 

Den lærdom ein kan dra av undersø
kingane ovanfor, er at offentlege organ i 
kraftverkskommunene i liten mun har 
evna å bruke heller avgrensa midlar til 
varig styrking av næringslivet. Dette 
treng ikkje vera ein fylgje av dugløyse. 
Heller viser det kor vanskeleg oppgåva 
er. I slike saker skulle ikkje bygdene vera 
redde for å søkje hjelp der den er å finne. 
Vil ikkje statlege organ gje t. d. konse
sjonsavgifter som arbeidsplassar, får byg
dene sjølve søkje hjelp hjå konsulent
firma og andre for å få pengane inves tert i 
slike. 

Det er også mogleg bygdene hittil har 
sett for stor lit til industrireisning som va
rig grunnlag for arbeidsplassar. For byg
der som dei øvre Ottadals-bygdene vil det 
kan hende vera klokare å bruke even
tuelle skattar og avgifter til styrking av 
jordbruket. Dette kunne gjerast gjennom 
kommunale tilskot til maskinpark og 
driftsmessig samanslåing av bruk. Ved at 
gardbrukarane gjekk saman om drift av 
gardane sine, kunne maskinene nyttast 
mest mogleg effektivt, produksjonstid og 
kostnader gå ned, og folket få tid og råd 
til å ta fri. lkkje minst det sis te tyder 
mykje til å binde unge i bygda. Stønad frå 
kommuna kunne også koma inn ved t. d. 
byggjing av sams driftsbygnader og vat
ningsanlegg. Eg trur at ei prioritering av 
stønad til jordbruk, skule- og helses tell 
vil vera vel så klokt som ei prioritering av 
industrireising. :n 

ARNE GETZ: 

ER DE STORE 
ROVDYRENE 
FARLIGE? 

~evelen har aldri eksistert, men djev
.l....I le-troen har alltid eksistert. Åpen
bart har mange et behov for djevler, vi 
ønsker noe å frykte. 

Stigende opplysning har fortrengt 
djevletroen til krokene, men på ett om
råde er den fortsatt spill levende: Troen 
på at de såkalte store rovdyr, gaupe, ulv 
og bjørn er farlige for mennesket. - Det er 
egentlig ganske fabelaktig for selv på den 
tid da det var tusenvis av disse dyrene, og 
buskapen ble voktet av barbente jenter 
og gutter fra åtte års a lderen av, med og 
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leis inntektene til ei kommune vert for
delt på andre gjennom offentlege verke
rniddel som skatteutjamningsmidIar, til
skot til lærarløner og fylkesskatt. Net
toinntektene vert såleis noko heilt anna 
enn bruttoinntektene. Så langt Granheim 

og Larsen. 
Den lærdom ein kan dra av undersø

kingane ovanfor, er al offentlege organ i 
kraftverkskommunene i liten mun har 
evna å bruke heller avgrensa midlar til 
varig styrking av nærin gs live t. Delte 
treng ikkje vera ein fylgje av dugløyse. 
Heller viser det kor vanske leg oppgåva 
er. I slike saker skulle ikkje bygdene vera 
redde for å søkje hjelp der den er å finne. 
Vil ikkje statlege organ gje t. d. konse
sjonsavgifter som arbeidsplassar, får byg
dene sjølve søkje hjelp hj å konsulent
filma ogandre for å få pengane investert i 
slike. 

Del er også mogleg bygdene hittil har 
sett for stor lit til industrireisning som va
rig grunnlag for arbeidsplassar. For byg
der som dei øvre Ottadals-bygdene vil det 
kan hende vera klokare å bruke even
tuelle skattar og avgifter til styrking av 
jordbruket. Dette kunne gjerast gjennom 
kommunale tilskot til maskinpark og 
driftsmessig sam anslå ing av bruk. Ved at 
gardbrukarane gjekk saman om drift av 
gardane sine, kunne maskinene nyttast 
mest mogleg effektivt, produksjonstid og 
kostnader gå ned, og folket få tid og råd 
til å ta fri. Ikkje minst det siste tyder 
mykje til å binde unge i bygda. Stønad frå 
kommuna kunne også koma inn ved t. d. 
byggjing av sams driftsbygnader og vat
ningsanlegg. Eg trur at ei prioritering av 
stønad til jordbruk, skule- og helsestell 
vil vera vel så klokt som ei prioritering av 
industrireising. ~ 

ARNE GETZ: 

ER DE STORE 
ROVDYRENE 
FARLIGE? 

Dievelen har aldri eksistert, men djev
le-troen har alltid eksistert. Åpen

bart har mange et behov for djevler, vi 
ønsker noe å frykte. 

Stigende opplysning har fortrengt 
djevletroen til krokene, men på ett om
råde er den fortsatt spill levende: Troen 
på at de såkalte store rovdyr, gaupe, ulv 
og bjørn er farlige for mennesket. - Del er 
egentlig ganske fabelaktig for selv på den 
tid da det var tusenvis av disse dyrene, og 
buskapen ble voktet av barbente jenter 
og gutter fra åtte års alderen av, med og 

uten gjeterstav, hendte det aldri at noen 
ble angrepet. 

Fra dette århundre fins ikke en eneste 
vederheftig beretning om rovdyr som har 
drept folk , med ett unntak. 

Det er mange beretninger om jegere 
som har vært ute i det som overskriftene 
kaller «basketak med bjørnen>}, men aldri 
beretninger om at bjørnen trekker det 
lengste strå. Utfallet av kampen tyder på 
at flertallet av historiene ikke hører til de 
mest pålitelige, for å si del svakt. Det er 
nok endel som er riktige, men de viser 
ikke hvor farlige, men hvor ufarlige dy
rene er. Det hender at en hund erter på 
seg en bjørn og så kommer farende og 
søker ly mellom eierens ben. Men bjør
nen har en slik inngrodd respekt og frykt 
for mennesket at den selv med mannen i 
bakken ikke får seg til å bite til. 

l Sogn hvor det i gamle dager var mye 
bjørn, sa man at «Bjørn bit ikkje menne
skjebeim}. 

Absalon Pederssøn Beyer , historikeren 
på ISOO-tallet: «Hand gjør ieke nogedt 
Mennisehe ondt unden de forbryder siig 
på honom ... oe mener een Part at han 
er et Diur som elseher Menneschen, 
huilket og troligt w}. 

Store diktere har en underlig evne til å 
vite og til å absorbere stoff i ufattelige 
mengder nær sagt ut fra luften. I hollrin
gen gir Sigurd Hoel en «vitenskapelig 
korrekt skildring aven slagbjørn: 

Bjørnen vil inn i fjøset , men blir 
stoppet i fjøsdøra av seterjenta som hu
sjer til den med soplimen mens bjørnen 
står og veiver. Det er ikke Kjersti bjørnen 
vi l ha tak i ... 

Ulven har i alle nordlige land vært om
fattet med en egen skrekk. I forrige år
hundre utkom til og med egne skillings

hefter med ulvehistorier. Disse er opp
spinn fra ende til annen. Cand . real Myr
berget har gjort en undersøkelse og kon
statert at det man blir sittende igjen med 
når man studerer kildene er gamle vand
resagn som er utstyrt med trove(dige de
taljer, av fortelleren vel å merke. Den i sin 
tid så kjente verdensreporter Negley Far
son undersøkte Øst-Europeiske kilder og 
kom til at det ikke var et sant ord i de 
populære beretninger. 

I Nord-Amerika var det kanskje en 
million ulv da koloniseringen begynte. Så 
sent som for seks år siden ble det i en en
kelt kanadisk delstat registrert 2 700 felte 
ulv. En amerikansk undersøkelse kon
kluderer med at en ulv aldri har angrepet 
el menneske, enn si skadet. 

Ingen regel uten unntagelse. Hvor et 
dyr har vært holdt i fangenskap og så 
unnslipper, kan sti llingen være en annen, 
for det har da mistet noe av sin urredsel 
for mennesket. Det har hendt en gang i 
Sverige. 

Forklaringen på at de nordiske rovdyr 
aldri angriper mennesker, ligger nok i en 
urredsel, det har skjedd et biologisk ut
valg over en million år ved at bare de dyr 
som har veket unna for mennesket har 
klarte seg, i det lange løp. 

Den første tekniske revolusjon fant 
sted for kanskje halvannen million år si
den. Da tok menneske lignende skapnin
ger i bruk redskaper: en kjepp til å slå 
ned frukter fra trærne, til å forsvare seg 
og angripe med. 

Den annen tekniske revolusjon fant 
sted for kanskje en million år siden da 
man fant på å lage redskaper, feste en 
sten til en kjepp og derved få et spyd eller 
en lanse. Fra det øyeblikk var mennesket 
dyrenes herre, og med disse stenredska
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per har man bevis for at de nedla selv den 
fryktelige hulebjørn og elefanter, mye 
større enn de som fins i dag. Dette er tro
li g forklaringen på at man kan fange f. 
eks. den amerikanske GelIøve ved fOl'føl
gelse til den klatrer opp i et tre, og så 
knipe den med lasso . Denne superkatt på 
150 kg tar en hjort i fullt sprang, men vil 
ikke under noen omstendighet angripe et 
menneske. Vi ser her til lands hvordan 
gaupe ogjerv kan jages til døde uten fare . 
Den som har lyst, anledning og mot kan, 
som avisene av og til har berettet om, 
krype inn i steinhulen med gevær, og det 
har aldri skjedd verre ting enn et risp i 
kinnet. 

En vanl ig jaktform hos kondisjons
sterke lapper, var å ligge på sporet etter 
vargen nå r det var løssnø, til den var ut
kjørt, og knekke ryggen på den med sta
ven . Dette var en ufarlig jakt, ulven glef
ser i forsvar , men hopper ikke til. Mikkjel 
Fønhus har truffet lapper som har ned
lagt mange dyr på denne måten . 

Djevelen eksisterer ikke, men djevel
/roen eksisterer ... Ikke troen på at de som 
med gift og benknuser, dvs. saks. har ut
ryddet de store rovdyrene, er djevler. Nei , 
djevletroen går ut på at det er de i forhold 
til menneske/fullstendig pasifiserte skap
ninger, som er djevler - og som det følge
lig har vært oppmuntret til å forføl ge med 
ethvert middel. 

Hvis en gaupe viser seg i bygda en na tt, 
vi l man nederst i notisen lese at «folk nå 
er redde for å sende barna på skole». 1 
vinter hadde vi nettopp en slik beretning 
fra Halden. De samme bisarre forestillin
ger kan man finne til og med blant folkets 
kårne, på skrift i offentlige dokumenter. 

Kanskje er det så at dyrenes urfrykt er 
mange hundretusen år gammel, men 

menneskets urfrykt er eldre, fra før forhis
torien og helt frem til den tid hvor flinte
steinen ble surret til stokken? Og så sitter 
den i som den innerste kjerne i hjertets og 
hjernens hvelv? Det må være noe sånt. 

Det må være noe som går utenpå all 
logikk og a lle fakta, det er sikkert. Og 
s lår igjennom selv hos de som steller med 
våre nasjonalparker. Det heter i vedtek
tene for disse a t hvis en person blir angre
pet av dyr, har man rett til å drepe i selv
forsvar. Dette er på bakgrunn av hva vi 
vet, en ganske utrolig bestemmelse. Som 
jeg har påpekt overfor departementet 
gjenspeiler, og i annen rekke forsterker 
denne bestemmelse den totalt ugrunnede 
forestilling om dyr som angripere, for det 
annet vil man selvsagt under henvisning 
til denne bestemmelse bli hørt med at 
<0eg skjøt bjørnen i se lvforsvar. Den 
reiste seg på bakbeina og brummet!» Nå 
har departementet lovet bot og bedring, 
dvs. bestemmelsen vil bli vurdert. som 
det heter, men vi har allerede hatt det 
første tilfelle av «selvforsvar». En bjørn 
er skutt i en nasjonalpark i såkalt selvfor
svar, og Landbruksdepartementet antar 
at ank lagede vil bli frifunnet når han på
beroper seg selvforsvar! 

Saken er at det ville like lite fa lle en 
bjørn inn å angripe på to som det vil falle 
et menneske inn å angripe på fire --

Bjørnen er nærsynt og reiser seg på 
bakbeina for å orientere seg. Den svenske 
Riksjegermester forte ller a t når han 
møtte i saker om bjørnedrap (1 Sverige 
ble bjørnen fredet i mellomkrigstiden), 
fikk han alltid servert den angripende 
bjørn på to bein. «Da går jeg inn på kryp
skytteren og roper: du lju ger, din satan !» 

Jeg lå en gang ute i Canada og ble 

holdt våken aven bjørn som tasset rundt 
oss halve natten. - Den sorte bjørn er 
glad i hermetikk og fisk, og det hender 
den spjærer tel tet og setter seg på sovepo
sen mens den roter rundt etter godbiter. 
Den bryter opp fjøstaket på jakt etter gri
sestek. Rett utenfor Washington distri
buerer viltoppsynet tegninger til bjørne
sikre grisehus, men den eneste lille mulig
het for å få den til å forulempe et men
neske, er å gripe fatt i ungen. 

De store kattedyr i tropene har fåll ord 
på seg for å være noen ordentlige mann
drapere. Helt ufarlige er de heller ikke, 
men det er ikke mye om å gjøre. Jim Cor
bett, som var ansatt av regjeringen i India 
for å skyte menneskeetende tigre og leo
parder, skriver at slike vaner alltid har en 
spesiell bakgrunn, og a t det derfor er 
uhyre sjelden at de sto re kattene er aggre

.slve. 
Silt ry for mordlyst må de ha fått fordi 

det hender at de går ti l angrep når de selv 
blir angrepet. Franskmennene har et bon 
mot som er ganske slående: Dette dyr er 
meget ondsinnet, det forsvarer seg når 
det blir angrepet .... 

Mennesket er en underlig skapning. Vi 
har a ldri vært så nær Dommedag som un
der Cubakrisen. Likevel bevarte man i 
områder som vi fornuftigvis visste var 
atombombernål en absolutt stoisk ro. 
Men overfor de store og ikke så store rov
dyr er det ennå en utbredt skrekk. 
Kanskje det er så at det er deilig med en 
liten ugrunnet frykt man kan slå av og på 
etter ønske, få en liten gysen ved tanken 
på alt det fa rlige som lurer derute, mens 
de store trusler fortrenges? Hvordan det 
nå enn er eller ikke er, bør denne overtro 
lukes bort. Den har gjort Norges fauna 
fa ttig. ~ 

ERIK DÆHLIN: 

HAR NATURVE 

TIL Å VÆRE PA 

VASSDRAGSRE( 

N år domstolene skal løse konflikter 

hvor interessene støter sammen, er 
det selvsagt at de som berøres må ha an
ledning til å være med på saken. Men når 
dreier det seg om en virkelig berørt inter
esse? Det er loven som bestemmer dette. 
Som samfunnsmennesker og kanskje 
som medlemmer av organisasjoner er vi 
a lle mere eller mindre interessert i alt som 
foregår, særlig det som våre statsmyndig
heter steller med. Men en slik interesse er 
ikke alltid nok. Fra 1959 har vassdragsre
guleringsloven i § 19, punkt l , en regel om 
at dersom det kan skje uten uforholds
messige utgifter eller arbeider, har eieren 
av et reguleringsanlegg plikt til å treffe 
slike tiltak at den alminnelige ferdsel og 
fløtning eller andre almene interesser for
ulempes så lite som mulig. Spørsmålet 
om hvilke tiltak han skal treffe, avgjøres i 
tilfelle av tvist ved skjønn. 

Vi husker alle den offentlige debatt om 
reguleringen av Aurlandsvassdraget. Da 
det skulle holdes skjønn, forlangte Nor
ges Naturvernforbund, på grunnlag av 
den lovbestemmelsen jeg nevnte, å få 
være med som part i saken . Det var a l
mene naturverninteresser knyttet til 
denne regulering, sa forbundet. 

J 1970 sa skjønnsretten i Indre Sogn 
nei til kravet om partsrettigheter. Og 
1971 sa lagmannsretten seg enig i dette. 
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holdt våken aven bjørn som tasset rundt 
oss halve natten. - Den sorte bjørn er 
glad i hermetikk og fisk, og det hender 
den spjærer teltet og setter seg på sovepo
sen mens den roter rundt etter godbiter. 
Den bryter opp fjøstaket på jakt etter gri
sestek. Rett utenfor Washington distri
buerer viltoppsynet tegninger til bjørne
sikre grisehus, men den eneste lille mulig
het for å få den til å forulempe et men
neske, er å gripe fatt i ungen. 

De store kattedyr i tropene har fått ord 
på seg for å være noen ordentlige mann
drapere. Helt ufarlige er de heller ikke, 
men det er ikke mye om å gjøre. Jim Cor
bett, som var ansatt av regjeringen i India 
for å skyte menneskeetende tigre og leo
parder, skriver at slike vaner alltid har en 
spesiell bakgrunn, og at det derfor er 
uhyre sjelden at de store kattene er aggre
sive. 

Silt ry for mordlyst må de ha fått fordi 
det hender at de går til angrep når de selv 
blir angrepet. Franskmennene har et bon 
mot som er ganske slående: Dette dyr er 
meget ondsinnet, det forsvarer seg når 
det blir angrepet .... 

Mennesket er en underlig skapning. Vi 
har aldri vært så nær Dommedag som un
der Cubakrisen. Likevel bevarte man i 
områder som vi fornuftigvis visste var 
atombombernål en absolutt stoisk ro . 
Men overfor de store og ikke så store rov
dyr er det ennå en utbredt skrekk. 
Kanskje det er så at det er deilig med en 
liten ugrunnet frykt man kan slå av og på 
etter ønske, få en liten gysen ved tanken 
på alt det farlige som lurer derute, mens 
de store trusler fortrenges? Hvordan det 
nå enn er eller ikke er, bør denne overtro 
lukes bort. Den har gjort Norges fauna 
fattig. tl 

ERIK DÆHLIN: 

HAR NATURVERNFORBUNDET RETT 
TIL Å VÆRE PART I RETTSSAKER OM 
VASSDRAGSREGULERING? 

N år domstolene skal løse konflikter 
hvor interessene støter sammen, er 

det selvsagt at de som berøres må ha an
ledning til å være med på saken. Men når 
dreier det seg om en virkelig berørt inter
esse? Det er loven som bestemmer dette. 
Som samfunnsmennesker og kanskje 
som medlemmer av organisasjoner er vi 
alle mere eller mindre interessert i alt som 
foregår, særlig det som våre statsmyndig
heter steller med. Men en slik interesse er 
ikke alltid nok. Fra 1959 har vassdragsre
guleringsloven i § 19, punkt l, en regel om 
at dersom det kan skje uten uforholds
messige utgifter eller arbeider, har eieren 
av et reguleringsanlegg plikt til å treffe 
slike tiltak at den alminnelige ferdsel og 
fløtning eller andre almene interesser for
ulempes så lite som mulig. Spørsmålet 
om hvilke tiltak han skal treffe, avgjøres i 
tilfelle av tvist ved skjønn. 

Vi husker alle den offentlige debatt om 
reguleringen av Aurlandsvassdraget. Da 
det skulle holdes skjønn, forlangte Nor
ges Naturvernforbund, på grunnlag av 
den lovbestemmelsen jeg nevnte, å la 
være med som part i saken. Det var al
mene naturverninteresser knyttet til 
denne regulering, sa forbundet. 

I 1970 sa skjønnsretten i Indre Sogn 
nei til kravet om partsrettigheter. Og l 

1971 sa lagmannsretten segenig i dette. 

I juni 1972 behandlet Høyesterett 
saken og delte seg i et flertall bestående 
av høyesterettsdommerne Roll-Matthie
sen, Nygaard og justitiarius Ryssdal. 
Dette flertall holdt med skjønnsretten 
og lagmannsretten i at forbundet ikke 
hadde rett til å opptre som part i saken. 
De sa nei til Naturvernforbundets krav 
om å få være med å forhandle for retten 
om og i tilfelle hvilke tiltak som skulle 
treffes ut fra dette med almene interesser i 
lovens § 19. Mindretallet, høyesteretts
dommerne Heiberg og Blom, mente deri
mot at Naturvernforbundet hadde krav 
på å få være med som part i saken. 

Jeg presiserer at det ikke med avgjørel
sen av dette spørsmål er sagt noe endelig 
ord om hvorvidt Naturvernforbundet 
skal være part i slike saker. For det første 
hadde Naturvernforbundet i den forelig
gende sak og vil i fremtiden i andre saker 
under enhver omstendighet ha rett til å 
blande seg inn når det gjelder spørsmålet 
om hvorvidt et kraftverk skal få tillatelse 
til, få konsesjon, som det heter, til å regu
lere et vassdrag, og det er vel her den vik
tigste avgjørelse treffes. For det annet 
måtte høyesterettssaken løses på grunn
lag av hvordan gjeldende norsk lov idag 
må forstås på dette område sett i sam
menheng med det store lovverk som her 

gjelder i vårt land. Dette lovverk er stadie: 
under arbeide, og Høyesteretts problem
stilling var selvfølgelig: 

Hva gir loven adgang til idag? 
Lagmannsretten pekte bl. a. på at Na

turvernforbundet - og naturverninstitu
sjonene - har en viktig oppgave og at så
vel lovgiveren som forvaltningen klart 
anerkjenner Norges Naturvernforbunds 
virksomhet. Naturvernforbundets krav 
om partsrettigheter er utelukkende dets 
generelle interesse i at naturen bevares. 
Naturvernforbundet er en privat organi
sasjon og har over 20000 medlemmer. 

Det kan nevnes at Oslo Lysverker med 
6-7 millioners ekstra utgift valgte et alter
nativ for kraftverkets friluftsanlegg som 
virker betydelig mindre generende enn et 
billigere alternativ. 

Overfor Høyesterett gjorde Norges 
Naturvernforbund gjeldende at lag
mannsretten hadde tolket loven feil når 
den hadde funnet at dette med andre al
mene interesser bare betyr bygdefolkets 
interesser og derfor ikke hadde gitt for
bundet rett til å være med på saken, fordi 
det altså ikke i lovens forstand dreide seg 
om de generelle naturverninteresser som 
hele vårt folk har i at vært land skjem
mes minst mulig ved regulering av våre 
elver. 

Oslo Lysverker og grunneierne hevdet 
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at hvis Naturvernforbundet skal være 
med lengre enn til konsesjonsstadiet, kre
ves det lovendring som klart gir forbun
det slike rettigheter. 

RolI-Matthiesen nælmet seg nøtten 
ved først å henvise til at Naturvernrådet 
- altså en offentlig naturvern institusjon 
i 1968 foreslo visse utvidelser til beste for 
naturvernet i vårt lovgivningsapparat, 
men at Kommunaldepartementet ikke 
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tok opp dette forslag, fordi det måtte sees 
i sammenheng med det ønskemål å få et 
mest mulig enhetlig lovverk. Han nevner 
videre, som vi allerede har omta lt. at be
stemmelsen i § 19 om at skjønnsretten kan 
bestemme tiltak for andre a lmene interes
ser enn den alminnelige ferdsel og fløt
ning, ble vedtatt i 1959. Forslaget sier in
tet om at skjønnsretten skal ha adgang til 
å beslutte tiltak av hensyn til naturvernet. 

Elva - livnerven i bygda. 
Pra Hallingckt!. 

Lovens forarbeider har ingen antyd
ning om at det med ordene «andre a l
mene interesser» er tenkt på mere gene
relle almene interesser uten konkret sam
menheng med regulerin~ens innvirkning 
på utnyttelsen av vassdraget for bygda. 
Hensikten med lovbestemmelsen , sier 

RolI-Matthiesen, var å gi hjemmel for til
tak til fordel for dem som i sin næring ble 
påført andre ulemper enn ulemper for 
ferdsel og fløtning. Man hadde ikke i tan
kene at § 19, punkt I, også skulle gi hjem
mel for tiltak til fordel for generelle al
mene interesser som naturvern. Tiltak av 
denne art måtte få og fikk sin hjemmel i 
konsesjonsvi lkårene. Man kan ikke ta ut 
ordene «almene interesser» til separat 
fortolkning. Loven gir ikke hjemmel for å 
pålegge tiltak ut fra en slik vid målset
ting. Det må da ny lov til og følgelig har 
Naturvernforbundet ikke partsrettig
heter idag. 

Førstvoterende går detaljert inn på 
hvordan han har kommet frem til dette 
resultat ved en betraktning aven rekke 
bestemmelser i vassdragsregu leri ngslo
ven. For RolI-M atthiesen var det klart at 
lovendringen ikke gav § 19 nr. 1om tiltak 
for a lmene interesser et helt annet inn
hold enn tidligere. Det måtte ha fremgått 
av forarbeider og lovens egen ordlyd . 
Roll-Matthiesen presiserer sitt syn ved 
følgende uttalelse: 

«Jeg tilføyer at ved utformingen av til
taksbestemmelser som skjønnsretten 
fastsetter i medhold av vassdragsregule
ringsloven , må retten søke å ta hensyn til 
a lle almene interesser som berøres, også 
naturverninteresser. Men som det vil 
fremgå av det jeg før har sagt , kan jeg 
ikke finne at den gjeldende lov gir hjem
mel for at skjønnsretten tar opp til be
handling krav om tiltak som ene og alene 
grunngis med at det av hensyn til natur
vern skulle være nødvendig å supplere de 
bestemmelser som for så vidt er fastsatt i 
konsesjonsvilkårene, eller som kan fast
settes i medhold av disse vilkår. 

Det er vel mulig at det vil være ønske
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Elva - livnerven i bygda. 
Fra Hallingdal. 

Lovens forarbeider har ingen antyd
ning om at det med ordene «andre al
mene interesser» er tenkt på mere gene
relle almene interesser uten konkret sam
menheng med regulerin~ens innvirkning 
på utnyttelsen av vassdraget for bygda . 
Hensikten med lovbestemmelsen, sier 

Roll-Matthiesen, var å gi hjemmel for til
tak til fordel for dem som i sin næring ble 
påført andre ulemper enn ulemper for 
ferdsel og fløtning. Man hadde ikke i tan
kene at § 19, punkt l, også skulle gi hjem
mel for tiltak til fordel for generelle al
mene interesser som naturvern. Tiltak av 
denne art måtte få og fikk sin hjemmel i 
konsesjonsvilkårene. Man kan ikke ta ut 
ordene «almene interesser» til separat 
fortolkning. Loven gir ikke hjenunel for å 
pålegge tiltak ut fra en slik vid målset
ting. Det må da ny lov til og følgelig har 
Naturvernforbundet ikke partsrettig
heter idag. 

Førstvoterende går detaljert inn på 
hvordan han har kommet frem til dette 
resultat ved en betraktning aven rekke 
bestemmelser i vassdragsreguleringslo
ven. For Roll-Matthiesen var det klart at 
lovendringen ikke gav § 19 nr. lom tiltak 
for almene interesser el helt annel inn
hold enn tidligere. Det måtte ha fremgått 
av forarbeider og lovens egen ordlyd. 
Roll-Matthiesen presiserer sitt syn ved 
følgende uttalelse: 

«Jeg tilføyer at ved utformingen av til
taksbestemmelser som skjønnsretten 
fastsetter i medhold av vassdragsregule
ringsloven, må retten søke å ta hensyn til 
alle almene interesser som berøres, også 
naturverninteresser. Men som det vil 
fremgå av det jeg før har sagt, kan jeg 
ikke finne at den gjeldende lov gir hjem
mel for at skjønnsretten tar opp til be
handling krav om tiltak som ene og alene 
grunngis med at det av hensyn til natur
vern skulle være nødvendig å supplere de 
bestemmelser som for så vidt er fastsatt i 
konsesjonsvilkårene, eller som kan fast
settes i medhold av disse vilkår. 

Det er vel mulig at det vil være ønske

lig at de rene naturverninteresser blir re
presentert under et vassdragsregulerings
skjønn, men forholdet må da reguleres 
ved lov. Det må herunder så vidt skjøn
nes være nødvendig at det blir gitt klare 
regler om skjønnsrettens adgang til å 
påby tiltak av hensyn til naturvemet og 
om forholdet mellom konsesjonsvilkåre
nes bestemmelser om naturvern og 
skjønnsrettens myndighet på området. 
Videre må det treffes bestemmelser om 
hvem som skal kunne opptre under 
skjønnet,jfr. det opplyste om al det i dag 
er en rekke foreninger og institusjoner 
som har til oppgave å verne om naturen». 

Roll-Matthiesen peker også på al Na
turvernforbundet ikke i saken har anført 
noe konkret tiltak forbundet mener det i 
tilfelle kunne ha reist krav om under be
handlingen for skjønnsretten. Det er bare 
ren t generei t an ført a tet ak tue It spørsmål 
kunne være anbringelsen og utfOImingen 
av steintippene. 

Det var dommer Heiberg som utfor
met mindretallets syn. Lest direkte etter 
ordlyden kan det ikke være tvil om at lo
vens uttrykk «andre almene interesser» 
også omfatter naturverninteresser, sier 
Heiberg. 

Videre: «Spørsmålet blir da for meg 
om det foreligger spesielle grunner som 
nødvendiggjør en innskrenkende tolk
ning av lovens § 19 nr. I». 

Hvilke hensyn uttrykket «almene inte
resser» skal vareta, må nødvendigvis 
skifte med utviklingen og oppfatningen i 
et skiftende samfunn, og være undergitt 
vedkommende myndighets - administra
sjonens eller domstolens - skjønn i det 
enkelte tilfelle. 

Synet på naturvernin teressenes betyd
ning ved vassdragsreguleringer har selv

sagt undergått en sterk utvikling siden 
1917 da loven først ble gitt, og særlig i de 
siste år. En uttrykkelig plikt til å ta natur
vemhensyn i konsesjonsvilkårene kom 
først inn i lovens § 12 nr. 16 i 1969, men 
tilsvarende vilkår ble også før den tid inn
tatt med hjemmel i «sekkebestemmeJsen» 
i § 12 nr. 18. Men så vidt som lovens for
skjellige bestemmelser - også § 19 nr. I 
trekker rammen , gir den etter min me
ning hjemmel for å ta disse hensyn med 
)led vurderingen, uten at det kreves noen 
lovendring, uttaler Heiberg. 

Han fant det ikke nødvendig å ta 
standpunkt til hvilken kompetanse 
skjønnet skal ha. For ham var det nok å 
fremheve at i den utstrekning et tiltaks
skjønn har kompetanse til å tolke, supp
lere eller endre konsesjonsvilkårene, bør 
også naturvernhensyn tas i betraktning 
og komme til orde. 

Heiberg kom så til selve partsspørsmå
let. Noen må kunne møte som part for å 
vareta interessene. Utbyggingen av Aur
landsdalen og hensynet til naturvernet i 
den forbindelse har vært gjenstand for 
landsomfattende interesse ut fra natur
vernhensyn. Slik som Heiberg mener lo
ven må oppfattes, kan han ikke for sin del 
anse det tvilsomt at Naturvernforbundet 
kan møte under skjønnet. 

Det er ikke nødvendig å gå veien om 
en ny lov, sa Heiberg. Hjemmelen er ior
den. For Heiberg var det avgjørende at i 
den konnikt som kan oppstå mellom eie
rinteresser og naturverninteresser, bør 
begge grupper ha rett til å forelegge sin 
konflikt for skjønnsretten som en uten
forstående instans. Men nertallet mente 
aliså at det ikke var hjemmel for dette i 
loven og dermed ble det Høyesteretts 
dom. a 
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MAGNAR NORDERHAUG: 

ETTER 
STOCKHOLM 

«S tockhOlm» er over. Det er grunn til å skulle drøftes under skyggekonferansen ner, og et sekretariat med Maurice Strong 

fastslå at FN's første miljøvern i Miljøforum). som leder. I den første forberedelses


konferanse er blitt et begrep og en mile- Men Stockholmskonferansens avslut fasen ble enonne mengder med nasjonale 

pæl. De månedene som er gått siden ning er bare enden på begynnelsen . rapporter, vitenskapelig bakgrunnsdoku

konferansens avslutning gjør det stadig Med stonnskritt er verden og dens miljø mentasjon m. v. gjennomgått og synte

klarere at arrangementet må karakteri problemer på vei inn i 1970-årene. Dette tisert ned til et sett med an befalinger. 

seres som vellykket og konstruktivt, både ti-året vil uten tvil bli skjebnesvangert Disse anbefalingene ble så gruppert i 

relativt sett (i forhold til de ulike «skygge og også vise om den plattfonn som ble seks problem-kategorier. Gjennomgåel

konferanser») og praktisk sett (i forhold konstruert i Stockholm vil holde og sen og drøftelsen av disse inntok en sen

til dystre forhåndsspådommer). Den kri bli videreutviklet, eller smuldre sammen i tral plass på selve miljøvernkonferansen. 

tikk som er reist mot resultatene, får dels håpløshet over problemenes enonne di Konferansens hovedtema 

tilskrives manglende forståelse for hva mensjoner og politiske implikasjoner. Arbeidet under konferansen ble i første 

slike konferanser reellt kan avstedkom Hva er så fasit etter Stockholms omgang konsentrert til behandling av 

me, og også hva som egentlig var miljø konferansen ? En slags oppsummering seks dokumenter som sammenfattet endel 

vernkonferansens siktemål. kan kanskje være på sin plass. av de viktigste problemene og anbefalin


At vitale og brennbare problemer som ger til et handlingsprogram: 

befolkningseksplosjonen, vekstproble Konferansens bakgrunn - Planlegging for sikring av miljøkvali

matikken, sider ved ressursrovdriften Beslutningen om å avholde en global teten i byregioner. 

m. v. ikke ble tatt opp, begrenser selv miljøvernkonferanse ble fattet av FN's - Miljøaspekter på forvaltningen av jor

sagt klart konferansens betydning. Det hovedforsamling i 1968 etter et svensk dens naturressurser. 

synes imidlertid å være opplagt at en initiativ. Identifisering og kontroll av forurens

eventuell oppføring av disse saker på Aret etter ble det fastslått at hensikten ninger av internasjonal betydning. 

dagsorden ville ført til betydelig mer med konferansen skulle være å konsen - U tdannelsesmessige, sosiale og kultu

begrensede resultater av Stockholmkon trere oppmerksomheten mot klarlegging relle sider ved miljøproblematikken. 

feransen enn det som nå ble oppnådd - av hvilke typer av miljøbevarende tiltak - Utvikling og miljøvern. 

Om da ikke hele konferansen var blitt som verdens nasjoner burde konsentrere Internasjonale organisasjonsmessige 

sprengt. (Slik vi eksempelvis opplevde seg om. Forberedelsene ble gjort aven forhold i tilknytning til de foreslåtte 

tilløp til da befolkningsproblematikken komite med representanter fra 27 nasjo- handlingsprogrammer. 


Drøftelsene av disse dokumentene ble tende bE 
fordelt på tre komiteer (der hvert av de tre kom 
113 deltagerland kunne møte): erklæri 
- «Første komite» som befattet seg med Enviro 

tettstedsproblematikk, samt endel å være 
ikkeøkonomiske sider ved miljøvern hets-er 
problematikken. gjengis, 

- «Andre komite» som befattet seg med av erkl, 
forvaltningen av naturressurser I rette kr 
videste forstand, samt utviklingsmes vinkel. 
sige forhold. hode bl 

- «Tredje komite» som befattet seg med terer et 
globale forurensningsproblemer og konfera 
in ternasjonale, organ isasjonsmessige 
forhold. 

Utdann 
Plenumsdrøftelsene aspekte 
Mens de tre komiteene arbeidet på over Anbefa 
nevnte felter , uttrykte representanter for sentrert 
de deltagende nasjoner og en rekke - utda 

internasjonale organisasjoner sitt syn på - tiltak 
miUøkrisen, i plenums-salen. Totalt var ståeIs 

·1 det her 141 innlegg. I parentes bemerket - tiltak 

_ 

kan det være grunn til å merke seg at natu 
et par av de vektigste og kanskje beste På si 
innlegg kom fra to kvinner: lndira at nasj 
Gandhi og Barbara Ward Jackson. in terna

I plenum foregikk, foruten den avslut- som sk 
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ner, oget sekretariat med Maurice Strong 
som leder. I den første forberedelses
fasen ble enorme mengder med nasjonale 
rapporter, vitenskapelig bakgrunnsdoku
mentasjon m. v. gjennomgått og synte
tisert ned til et sett med anbefalinger. 

Disse anbefalingene ble så gruppert i 
seks problem-kategorier. Gjennomgåel
sen og drøftelsen av disse inntok en sen
tral plass på selve miljøvernkonferansen . 
Konferansens hovedtema 
Arbeidet under konferansen ble i første 
omgang konsentrert til behandling av 
seks dokumenter som sammenfattet endel 
av de viktigste problemene og anbefalin
ger til et handlingsprogram: 
- Planlegging for sikring av miljøkvali

teten i byregioner. 
- Miljøaspekter på forvaltningen av jor

dens naturressurser. 
- Identifisering og kontroll av forurens

ninger av internasjonal betydning. 
- Utdannelsesmessige, sosiale og kultu

~ 

relle sider ved miljøproblematikken. 
- Utvikling og miljøvern. .,- Internasjonale organisasjonsmessige 

forhold i tilknytning til de foreslåtte 
handlingsprogrammer. 

Drøftelsene av disse dokumentene ble 
fordelt på tre komiteer (der hvert av de 
113 deltagerland kunne møte): 
- «Første komite» som befattet seg med 

tettstedsproblematikk, samt endel 
ikkeøkonomiske sider ved miljøvern
problematik!<en. 

- «A ndre komite» som befattet seg med 
forvaltningen av naturressurser l 
vides te forstand , samt utviklingsmes
sige forhold. 

- «Tredje komite» som befattet seg med 
globale forurensningsproblemer og 
in ternasjonale, organ isasjonsmessige 
forhold. 

Plenumsdrøftelsene 
Mens de tre komiteene arbeidet på over
nevnte felter , uttrykte representanter for 
de deltagende nasjoner og en rekke 
internasjonale organisasjoner sitt syn på 
miljøkrisen, i plenums-salen. Totalt var 
det her 141 innlegg. I parentes bemerket 
kan det være grunn til å merke seg at 
et par av de vektigste og kanskje beste 
innlegg kom fra to kvinner : lndira 
Gandhi og Barbara Ward Jackso n. 

I plenum foregikk, foruten den avslut

tende behandling av anbefalingene fra de 
tre komiteene , også arbeidet på «Miljø
erklæringen» (Declaration on the Human 
Enviroment), som på flere måter kan sies 
å være en paralell til Menneskerettig
hets-erklæringen . «M iljø-erklæringen» 
gjengis annensteds i dette nummer. Flere 
av erklæringens punkter kan nok med 
rette kritiseres utfra en ø kologisk syns
vinkel. Men at en slik erklæring over
hode ble utarbeidet og vedta tt , represen 
terer et av de viktigste resultater av hele 
konferansen . 

Utdannelse, infonnasjon, kulturelle 
aspekter 
Anbefalingene på dette punk t ble kon 
sen trert til tre hovedfelt: 
- utdannelse av spesialister 
- tilta k for å øke almenhetens for

ståelse for miljøbevarende ti ltak 
- tiltak som bidra r til vern av jordens 

na turressurser. 
På sistnevnte felt ble det bl.a. anbefalt 

at nasjonene intensiverer a rbeidet med 
internasjonale avtaler og konvensjoner 
som skal sikre forskjellige naturressurser, 

urørte naturområder og naturtyper som 

er i ferd med å forsvinne . 


Miljøforhold i bysentra 

Under dette punktet kom bl. a. anbefa

linger om økt innsats for familieplan

leggi ng. Som kjent fikk disse en ste rkere 

utforming enn opprinnelig foreslått , på 

tross av flere nasjoners forsøk på å svekke 

a nbefa lingene på dette punkt. Andre 

anbefalinger omfattet nødvendigheten av 

økt bistand til husbyggingsprogrammer 

(i år 2000 vil det bo like mange men

nesker i byer og tettsenIra som det i dag 

finnes mennesker på jorden), tiltak for 

forbedring av miljøforho ldene i eksiste

rende sto rbysentra, samt etableringer av 

regionale forsknings- og planleggings

sentra for storbyreguleringer. 


Utvikling og miljøvern. 

Fra de fattige landene ble det gang på 

gang understre ket at kampen mot under

utvikling er det felt som må prioriteres. 

På tross av endel temmelig ekstreme inn

legg, der særlig Brasil utmerket seg, rådet 

likevel en utstrakt, gryende forståelse for 

at miljøhensyn må innarbeides i den 


93 



i 

i 

I 

økonomiske planleggingen, bl.a. for å 
unngå de feil som er begått i industri
landene - feil som i mange tropiske regio
ner har, og vil kunne få betydelig større 
negative konsekvenser. 

U tkrystalliserte hovedmomenter inn
befattet: 
- Det behøver ikke å være noen uløselige 

motsetningsforhold mellom utvikling 
og miljøvern. 

- Miljøvern må ikke bli en unnskyldning 
for redusert utviklingstakt. 

- Det er behov for en betydelig økning 
i bistanden til tiltak som tar sikte på å 
bevare miljøkvalitetene. 
Med utgangspunkt i disse forhold ble 

det (etter omfattende diskusjoner) vedtatt 
et sett på 8 anbefalinger , herunder bl. a.: 
- styrking av det internasjonale samar

beidet vedrørende regionale miljøvern
problemer (hemnder marine fomrens
ninger) , 

- at regjeringene ikke skal bruke miljø
vern som påskudd for diskriminerende 
handelspolitikk , og at byrdefle av indu
strilandenes miljøvernpolitikk hver

ken direkte eller indirekte må ramme 
de fattige land. Generelt bør ingen 
nasjon søke å løse sine miljøvern
problemer på en slik måte at det 
skjer på bekostning av andre nasjoner, 

- pålegg til FN om å kartlegge de felt 
der eksportmarkedet kan påvirkes av 
miljøhensyn, med sikte på å finne far
bare løsninger, 

- utarbeidelse av kompensasjonsfolmer 
der miljøhensyn eller strengere miljø
standarder fører til handelsrestriksjo
ner som virker negativt på eksport
markedet, 

- at utviklingslandene ved nye industri
etableringer tar sikte på å unngå flest 
mulig av de forurensningsproblemer 
som industrilandene kjemper med. 

Forvaltning av naturressurser 

Under dette tema ble det vedtatt et sett 

med anbefalinger om internasjonal inn

sats for bevaring av jordens genetiske 

ressurser, m. a. o. bevaringen av mang

foldet i jordens fauna og flora . 


Øvrige anbefalinger gikk ut på beskyt-

Aklivilel på mange plan under FN-kon
feransen i SLOckholm. FOlo Magnar 
Norderhaug. 

telse av viltressurser, fiskeriutvikling, for
bedring av jordbruks- og skogbruksme
toder, og tiltak for å hindre at vann-, 
mineral- og energiressurser utvikles på 
bekostning av uopprettelige miljøskader. 

Anbefalingene om bevaring av de gene
tiske ressurser fikk en ganske omfattende 
form, og ble vedtatt uten større diskusjon 
(disse an befalingene understreker f.o. 
ytterligere nødvendigheten av vern av 
våre truende dyrearter i Norden). 

Under dette avsnitt kom også behand
lingen av forslaget om 10 års fredning 
av de økonomisk utnyttbare hvalartene. 
Vedtaket av denne an befaling var utvil
somt et av konferansens høydepunkter 
(selv om oppfølgelsen i Den internasjo
nale hvalkommisjon senere ble en flau 
forestilling). 

Når det gjaldt bevaringen av jordens 
vannressurser, kan nevnes anbefalinger 
om intensiverte studier av nåværende og 
fremtidige faremoment ved a t havene er 
de endelige ansamlingsplasser for det 
meste av menneskets forurensninger og 
avfallsprodukter. 

Forøvrig ble det vedtatt en rekke 
vesentlige anbefalinger som nå bør sti
mulere verdens nasjoner til en bedre og 
mer intensivert planlegging, når det gjel
der utnyttelsen av jordens naturressurser. 

Forurensninger 
En rekke tiltak for li må le og studere 
de økende tendenser til ansam ling av 
miljøgifter i luft, vann , mat og i men
nesket selv, ble anbefa lt under dette 
punkt. 

FN ble videre anbefalt å utarbeide 
prosedyrer for identiAsering av forurens
ninger av internasjonale betydning, opp
nevne ekspertorganer for å studere fare
momenter og fomrensningsbaner, og på
skynde arbeidet med å fastsetle forskjel
lige internasjonale forurensningsstandar
der. Andre anbefalinger gikk ut på å 
stimulere teoretisk økologisk forskning 
for bedre å kunne vurdere innvirkninger 
av fomrensninger på jordens plante- og 
dyresamfunn. 

Videre ble det a nbefalt opprettet minst 
100 målestasjoner for å studere foru
rensningene av a tmosfæren . I tillegg bør 
10 stasjoner etableres i en del ekstreme 
og mest mulig urørte områder for å følge 
langsiktige a tmosfæriske endringer som 
kan forårsake klimatiske forstyrrelser. 

Kjemikalier i naturmiljøet ble gjen
stand for to anbefa linger der bl.a. regje
ringene ble bedt om å bmke de «beste 
praktiske metoder» for å begrense utslip
pet av farlige stoffer , spesielt slike som 
tungmetaller og klorerte hydrokarboner., 
Et annet hovedfelt under behandlingen 
av forurensningsproblemene var natur
lig nok si tuasjonen i verdenshavene. 

Regjeringene ble her anbefalt, raskest 
mulig å få skadelige fomrensningskilder 
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telse av viltressurser, fiskeriutvikling, fo r
bedring av jordbruks- og skogbruksme
toder, og tiltak for å hindre at vann-, 
mineral- og energiressurser utvikles på 
bekostning av uopprettelige miljøskader. 

Anbefalingene om bevaring av de gene
tiske ressurser fikk en ganske omfattende 
fO lm, og ble vedtatt uten større diskusjon 
(disse anbefalingene understreker f.o. 
ytterligere nødvendigheten av vern av 
våre truende dyrearter i No rden). 

Under dette avsn itt kom også behand
lingen av forslaget om 10 års fredning 
av de økonomisk utnyttbare hvala rtene . 
Vedtaket av denne anbefa ling var utvi l
somt e t av konferansens høydepunkter 
(selv om oppfølgelsen i Den internasjo
nale hvalkommisjon senere ble en flau 
forestilling). 

Når det gjaldt bevaringen av jordens 
vannressurser, kan nevnes anbefalinger t 
om intensiverte studier av nåværende og 

fremtidige faremoment ved at havene er 
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Forøvrig ble det vedtatt en rekke 
vesentl ige anbefalinger som nå bø r sti 
mulere verdens nasjoner ti l en bedre og 
mer intensivert planlegging, når det gjel
der utnyttelsen av jordens naturressurser. 

Forurensninger 
En rekke tiltak for å måle og studere 
de økende tendenser til ansamling av 
miljøgifter i luft, vann, mat og i men
nesket selv, ble anbefalt under dette 
punkt. 

FN ble videre anbefa lt å utarbeide 
prosedyrer for identifisering av forurens 
ninger av internasjonale betydning, opp
nevne ekspertorganer for å studere fare
momen ter og foruren snin gsbaner, og på
skynde arbeidet med å fastsette forskje l
lige internasjona le forurensningsstandar
der. Andre an befa linger gikk ut på å 
st imulere teoretisk øko logisk forskn ing 
for bedre å kunne vurdere innvirkn in ger 
av forurensninger på jordens plante- og 
dyresamfunn. 

Videre ble det anbefal t opprettet minst 
100 måles tasjoner for å studere foru
rensn ingene av atmosfæren. I tillegg bør 
10 stasjoner etableres i en del ekstreme 
og mest mulig urø rte områder for å følge 
langsik tige atmosfæriske endringer som 
kan forårsake klimatiske forstyrrelser. 

Kjemikalier i natu rmiljøe t ble gjen
stand for to anbefalinger der bl.a. regje
ringene ble bedt om å bru ke de «beste 
praktiske metoder» for å begrense utslip
pet av farlige stoffer , spesielt slike som 
tungmeta ller og klorerte hydrokarboner. 
Et a nnet hovedfelt under behandlingen 
av forurensn ingsproblemene var na tur
lig no k situasjonen i verdenshavene. 

Regjeringene ble her anbefalt, raskest 
mulig å få skadeli ge forurensningskilder 

under kontroll. D isse problemene vil for 
øvrig bli viderebehandlet under et par 
store internasjonale konferanser i 1973. 

FN's organisering av natur- og miljøvern
arbeidet 
Som et resultet av konferansen vil det 
bli tatt sikte på etableringen av et eget 
FN sekretariat for milj øspørsmål. Hen
sikten er ikke å overflødiggjøre de 
internasjonale organisasjoner som alle
rede arbeider innen dette felt, men å 
bidra til a t FN 's innsats og rolJe på 
dette fel l styrkes. Lederen for sekreta
riatet vil bli nærl knyttet til FN's gene
ralsekretær. 

Foruten den koordinerende og aktive
rende funksjon blir det dette o rgans opp
gave å forva lte det miljøvernfond som 
FN-konferansen vedtok å opprette. 

Dette fondet skal dekke (helt eller del
vis) ulgiftene ti l de mi ljøvernprogram
mer som igangsettes i FN 's regi. 

En rekke land (deriblant Norge) har 
forlengst gitt ti lsagn om å yte sine bi
drag lil fondet , som sikter mot å ha en 
disponibel kapital på 100 miilioner US 
dollars i løpet aven femårsperiode. 

Interessen for etableringen og lokalise
ringen av dette lille, men fo rhåpentlig 
viktige FN-organ var åpenbar. Del fore 
ligger forslag om etablering i K ampala, 
London , Madrid , Ma lta, Mexico City, 
Nairobi, New Dehl i og Wien. D et er 
imidlertid ikke usannsynli g at sekretaria 
tet blir lokalisert til et av de steder der 
FN allerede er vel etabler t, muligens 
Geneve eller New York. 

Handlingsplanen og dens framtid. 
Handlingsplanen (Act ion Plan for the 
Human Enviroment) består totalt av de 

109 ulike anbefal inger som Stockholms
konferansen vedtok. Det blir det nye 
FN-sekretariats oppgave å føre disse 
videre fram og sette dem ut i praktisk 
handling. 

Sekretariatets oppgave blir også å sette 
de enkelte regjeringer og samarbeid s
organ isasjoner istand til å iverksette en 
tidsmessig miljøvern- og ressursforvalt
ningspolitikk og nye handlingsprogram
mer. 

Dets oppgave vil kanskje her i fø rste 
rekke bli å fungere som bindeledd mellom 
naturvitenskapeli g og teknisk sakkunn
skap på den ene siden , og de politiske 
handlingsmekan ismer på den andre 
siden. 

Ånden fra Stockholm 
Det faktum at enigheten om de anbefa
linger og erklæringer som kom ut av 
FN 's første miljøvernkonferanse var så 
stor, represen terer et nytt håp. Selv om 
problemenes dimensjoner er enorme og 
utviklingen er dominert av velbegru nnet 
pessimisme, står det nå opp til hvert 
enkelt menneske, hver en kelt organisa 
sjon, og hver enkelt av verdens nasjoner 
å bevare og utvikle de mulighetene for 
en ny global giv som Stockholm fram
bragte . 

Det vi nå trenger, ble treffende formu
lert av Maurice Strong i et foredrag 
i Kanada den ne høst: 

«en renessanse som Stockholmskon
feransen nå kan bidra til å presse fram». 

«H vis vi nå faller tilbake til de gam le 
foreldede tenkemåter, snevre lojalitets
hensyn og tradisjonelle handlingsmåter, 
vil vi ikke være i stand til å handskes 
med de livsviktige oppgaver som I dag 
ligger foran oss». ~ 

95 

l 



FN's 
«MILJ0GRUNNLOV» 


U ndertegnet av repre
sentanter for 
114 nasj aner etter 
Stockholmskonferansen 

1 	 Mennesket har en grunnleggende rett til frihet, likhet og full
gode livsvilkår i et miljø aven slik kvalitet at det tillater et liv i 
verdighet og velbefinnende. Det har en klar plikt til å beskytte 
og forbedre miljøet for nåværende og kommende generasjo
ner. Av denne grunn må en politikk som fremmer eller opprett 
holder apartheid, raseskille, diskriminering og kolonielI eller 
andre former for undertrykkelse og fremmed dominans, for
dømmes og avskaffes . 

2 	 Jordens naturressurser, inkludert luft, vann , jord, flora 
fauna og i særdeleshet representative, naturlige økosystemer, 
må bevares til gagn for nåværende og kommende generasjoner 
gjennom en omsorgsfull planlegging og forvaltning i forsvar
lige former. 

3 	 Jordens evne til å produsere viktige ressurser som kan for
nyes, må opprettholdes, og når det er mulig, gjenopprettes el
ler forbedres. 

4 	 Mennesket har et spesielt ansvar for å beskytte og på en 
fornuftig måte forvalte det uberørte og dets miljø, som nå er 
alvorlig truet aven kombinasjon av skadelige faktorer. Natur
vern, inkludert viltstell, må derfor tillegges vekt ved planleg
gingen for økonomisk utvikling. 

S 	 Ressurser som ikke kan fornyes, må brukes på en måte som 
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sikrer at de ikke forbrukes, og at hele menneskeheten kan dra 
nytte av dem. 

6 	 Spredningen av giftstoffer eller andre stoffer og frigjørelse 
av varme i slike mengder eller konsentrasjoner at miljøets evne 
til å uskadeliggjøre dem overskrides, m å stoppes for å sikre at 
økosystemene ikke tilføyes alvorlig eller uopprettelig skade. 
Alle folks rettmessige kampmot forurensninger bør støttes. 

7 	 Alle stater rna Iverksette alle mulige tiltak for å forebygge 
forurensning av havene med stoffer som kan forårsake risiko 
for menneskelig liv, skade levende ressurser og havets flora 
eller fauna, skade havets andre verdier eller livlig bruk av 
havet. 

8 	Økonomisk og sosialt utvikling er vesentlig for å sikre men
nesket et gunstig livs- og arbeidsmiljø, og for å skape slike 
vilkår på Jorden som er nødvendig for å forbedre livskvalite
ten. 

9 	 Som ledd i arbeidet for sosial og økonomisk utvikling må 
vitenskap og teknikk også utnyttes for å klarlegge , mestre og 
unngå miljøskader, og løse miljøvernproblemer, alt til mennes
kenes beste. 

10 	For utviklingslandene er stabile priser og tilstrekkelige inn
tekter av jordbruksprodukter og råvarer nødvendig for lande
nes miljøvern , ettersom det må tas hensyn både til økonomiske 
og økologiske faktorer. 

11 Alle staters miljøpolitikk bør forbedre og ikke negativt på
virke utviklingslandenes nåværende eller fremtidige utviklings
potensial. Den må ikke bremse utviklingen mot bedre levevil
kår for alle, og passende tiltak bør iverksettes av stater og in
ternasjonale organisasjoner for å oppnå enighet om hvordan 
man skal mestre de nasjonale og internasjonale økonomiske 
følgene av miljøpolitiske vedtak. 

12 Ressurser bør gjøres tilgjengelige for å bevare og forbedre 
miljøet , under hensyntagen til forholdene i utviklingslandene 
og deres spesielle behov. Til de omkostninger som kan oppstå 
når utviklingslandene tar miljøvern med i sin planlegging, og 
til behovet for - når de ber om det - å gi ytterligere interna
sjonal teknisk og fmansiell hjelp. 

.\ 13 For å få istand en mer rasjonell husholdning rried I 
og derigjennom forbedre miljøet , bør statene tilleml 
grer! og samordnet syn på sin utviklingsplanlegging, 

1 på en utvikling i samsvar med behovet for å beskyt 
bedre det menneskelige miljø til befolkningens beste. 

14 	 Rasjonell planlegging er et vesentlig virkemiddel i 
av enhver konflikt mellom behovet for utvikling o 
for å beskytte og forbedre miljøet. 

15 	 Bebyggelse og urbanisering må planlegges med s' 
unngå negative virkninger på miljøet , og på å opp 
male sosiale, økonomiske og miljømessige fordele 
Tiltak som tar sikte på rasepolitisk eller kolonielI 
må unngås. 

16 	 En befolkningspolitikk som ikke strider mot grum 
menneskelige rettigheter og som vurderes som fon 
berørte regjeringer, bør tillempes i områder der befo 
veksteller overbefolkning må antas å få negative virk 
miljøet eller utviklingen, eller der en lav befolkningst 
forhindre forbedring av det menneskelige miljø og h 
viklingen. 

17 	 Passende nasjonale institusjoner må tillegges op 
planlegge, forvalte og kontrollere statenes ressurser f, 
miljøets kvalitet. 

18 	 Forskning og teknologi må utnyttes for å identifis 
vike og mes tre miljørisikoen og løse miljøproblemer 
innsatsen for økonomisk og sosial utvikling for me 
ens felles beste . 

1 

19 Undervisning i miljøvern såvel for den unge genera 
for den voksne, da med spesiell vekt på upriviligert, 
ker, er viktig for å skape en bredere basis for en op 
nion og for en ansvarsbevisst oppførsel hos de enke 
der, foretagender og samfunn, til beskyttelse og for 
det menneskelige miljø i hele dets bredde. 

20 Forskning og utvikling når det gjelder miljøprobl 

1 vel nasjonale som internasjonale, må fremmes i alle 
lig i utviklingslandene. Den frie strøm av aktuell vit 
informasjon og erfaring må støttes for å lette løsning, 
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orden som er nødvendig for å forbedre livskvalite

i arbeidet for sosial og økonomisk utvikling må 
g teknikk også utnyttes for å klarlegge , mestre og 

øskader, og løse miljøvernproblemer, alt til mennes

ingslandene er stabile priser og tilstrekkelige inn
lrdbruksprodukter og råvarer nødvendig for lande
~rn, ettersom det må tas hensyn både til økonomiske 
ske faktorer. 

's miljøpolitikk bør forbedre og ikke negativt på
lingslandenes nåværende eller fremtidige utviklings
Den må ikke bremse utviklingen mot bedre levevil
~, og passende tiltak bør iverksettes av stater og in
le organisasjoner for å oppnå enighet om hvordan 
nestre de nasjonale og internasjonale økonomiske 
miljøpolitiske vedtak. 

bør gjøres tilgjengelige for å bevare og forbedre 
,der hensyntagen til forholdene i utviklingslandene 
esielle behov. Til de omkostninger som kan oppstå 
ngslandene tar miljøvern med i sin planlegging, og 
for - når de ber om det - å gi ytterligere interna

.isk og finansiell hjelp. 
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13 	 For å få istand en mer rasjonell husholdning med ressursene 
og derigjennom forbedre miljøet, bør statene tillempe et inte
grert og samordnet syn på sin utviklingsplanlegging, med sikte 
på en utvikling i samsvar med behovet for å beskytte og for
bedre det menneskelige miljø til befolkningens beste. 

14 	 Rasjonell planlegging er et vesentlig virkemiddel i løsningen 
av enhver konflikt mellom behovet for utvikling og behovet 
for å beskytte og forbedre miljøet. 

15 	 Bebyggelse og urbanisering må planlegges med sikte på å 
unngå negative virkninger på miljøet, og på å oppnå maksi
male sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler for alle. 
Tiltak som tar sikte på rasepolitisk eller kolonielI dominans 
må unngås. 

16 	 En befolkningspolitikk som ikke strider mot grunnleggende 
menneskelige rettigheter og som vurderes som forsvarlig av 
berørte regjeringer, bør tillempes i områder der befolkningstil
veksteller overbefolkning må antas å få negative virkninger på 
miljøet eller utviklingen, eller der en lav befolkningstetthet kan 
forhindre forbedring av det menneskelige miljø og hemme ut
viklingen. 

17 	 Passende nasjonale institusjoner må tillegges oppgaven å 
planlegge, forvalte og kontrollere statenes ressurser for å bedre 
miljøets kvalitet. 

18 	 Forskning og teknologi må utnyttes for å identifisere, unn
vike og mestre miljørisikoen og løse miljøproblemer som ledd i 
innsatsen for økonomisk og sosial utvikling for menneskehet
ens felles beste. 

19 	Undervisning i miljøvern såvel for den unge generasjon som 
for den voksne, da med spesiell vekt på upriviligerte mennes
ker, er viktig for å skape en bredere basis for en opplyst opi
nion og for en ansvarsbevisst oppførsel hos de enkelte indivi
der, foretagender og samfunn, til beskyttelse og forbedring av 
det menneskelige miljø i hele dets bredde. 

20 	Forskning og utvikling når det gjelder miljøproblemer, så
vel nasjonale som internasjonale, må fremmes i alle land, sær
lig i utviklingslandene. Den frie strøm av aktuell vitenskapelig 
informasjon og erfaring må støttes for å lette løsningen av miJ

jøproblem; miljøteknologi bør gjøres tilgjengelig for utvik
lingslandene i former som oppmuntrer spredning av slik 
teknologi uten derfor å bli en økonomisk byrde for utvik
lingslandene. 

21 	 I overensstemmelse med FN's statutter og prinsippene for 
mellomfolkelig rett, har stater suveren rett til å utnytte sine 
egne ressurser i samsvar med sin egen miljøpolitikk, og ansvar 
for å sikre at aktiviteter innen egne grenser eller under egen 
kontroll ikke skader andre lands miljø. eller områder utenfor 
nasjonale rettsgrenser. 

22 	Staten skal samarbeide for å utvikle den internasjonale 
lovgivning når det gjelder ansvar for og kompensasjon til 
offere for forurensninger og annen miljøskade som forårsakes 
av virksomhet innen disse staters jurisdiksjon, og som rammer 
andre staters eller områder utenfor deres jurisdiksjon. 

23 	Uten å tilsidesette slike generelle prinsipper som det inter
nasjonale fellesskapet kan komme overens om, eller slike be
stemmelser og minimumsnivåer som må bestemmes nasjonalt, 
er det viktig stadig å overvåke de verdisystemer som gjelder i 
hvert land, og der det blir nødvendig, å unngå bruk av bestem
melser som gjelder i de mest avanserte land, men som kan være 
upassende og forårsake store sosiale omkostninger for utvik
lingslandene. 

24 	Intemasjonale spørsmål som dreier seg om beskyttelse og 
forbedring av miljø, bør behandles i en ånd av samarbeid og på 
samme vilkår for alle land, store som små. Samarbeid gjennom 
avtaler mellom to eller flere land, eller på andre passende må
ter, er nødvendig for å forebygge , eliminere eller redusere og 
effektivt kontrollere skadelige miljøeffekter fra virksomhet på 
alle områder, slik at tilstrekkelig hensyn blir tatt til alle staters 
interesser og suverenitet. 

25 	Statene skal sikre at internasjonale organisasjoner spiller en 
samordnende, effektiv og dynamisk rolle til beskyttelse og for
bedring av miljøet. 

26 	Mennesket og miljøet må skånes for virkningen av kjerne
våpen og alle andre masseødeleggelsesmidier. Landene må, i 
relevante internasjonale organer, strebe mot en hurtig enighet 
som eliminerer og fullstendig ødelegger slike våpen . 
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AXEL WANNAG: 

INTRYKK OG REFLEKSJONER FRA 

M ILJØFORUM 


M iljø Forum» var en av «para lellkon
feransene» til den offisielle FN 

konferansen 1972. Et forum der enhver 
skulle kunne diskutere miljøproblemer 
ubundet av politiske restriksjoner. Delvis 
ble forumet slik, delvis ble de t en lynav
Ieder for ungdomrnel.ig politisk aktivitet. 
Her hang plaketer fra den palestinske fri
gjøringsfront side om side med israelsk 
informasjon om hvor godt araberne 
hadde det i Israel ; det hele passe spedd 
opp med kampanjer for «biodynamisk 
mat» og «bilen ut av byen». Som en av 
arrangørene sukket: «Her er det umulig 
å få igjenom et eneste budskap». 

l forumets arbeidsopplegg var hoved
vekten lagt på paneldiskusjoner. Et offi
sielt panel, varierende fra 2-3 og opptil 
7-8 representanter, holdt innlegg over det 
aktuelle tema, hvoretter vi fik k innlegg 
og spørsmål fra salen til panelet. 

Videre var det: l. Arbeidsgrupper, 

som det ble mange av. Enhver som va r 
interessert i et felt kunne bare skrive seg 
på og bli med i den aktuelle arbeidsgrup
pen. Kvaliteten av gruppenes arbeid ble 
deretter. 2. Film og utstillinger, gjerne 
om spesielle miljøproblemer. 3. Ko rtere 
diskusjoner for ;\ belyse spesielle miljø
skader i mindre gru pper (f. eks. om met
hyll kvikksølv- og cadmiumforgiftingene i 
Japan). 

Ansvarshavende, Elisabeth Wetter
gren, og hennes hjelpere skal ha all ære av 
det enorme opplegget og den gode orga
nisasjonen av Forumet. At det hele gled 
li tt ul på slutten bør ikke legges dem til 
last. Ideen med Forumet va r nettopp at 
folk skulle få slippe til , - og så troppet de 
da opp, alle som mente at de hadde et 
«budskap» til oss andre. Alle forlangte 
rum og taletid, og fikk det sålangt mulig. 

Arrangørenes gode arbeid kan, etter 
min mening, best verdsettes når man vur

derer de personer som utgjorde panelene 
for hoveddiskusjonene. De aller fles te av 
panelene var gode , mange utmerkede og 
enkelte verdig verdenskongresser på sitt 
spesielle felt. Et eksempel, panelet om 
tungmetallforgiftninger : Dr. Berger, 
USA (professor i hygiene, leder av «co
mitee on scientific information»), dr. Mc
Duffie, USA (påviste det høye methyll
kvikksølvinnholdet i tunfisk og sverdfisk), 
dr. Ui, Japan (lege, arbeider med de pa
sientene som er methyllkvikksølvforgif
tet), dr. Hagino , Japan (lege, oppdaget de 
cadmiumforgiftede pasientene), dr. Kjell
strøm, Sverige (lege ved hygienisk inst. 
arbeider med tungmetaller) og dr. Nord
berg, Sverige (lege ved hygienisk inst. ar
beider med tungmetaller, er medforfatter 
til sammendraget over verdens littera tur 
om cadmium (1971). Navn som kanksje 
er kjent for flere ; Commoner, Erlich og 
Mead. 

Miljøforum - SlO ck/UJlms
konferansens lyna vieder. FOla 
Magnar No rderhaug. 

Snur man seg imidlert id og ser salen legg ti 
fra talerstolen , ble bildet dessverre nokså av eIe 
forstemmende. Høyst varierende frem heftigh 
møte, selv om det var høyak tuelle miljø aster. 
vernproblemer som ble diskutert. (Ty ment 
pisk var også at salen var overfyllt da beståe 
man diskuterte den økologiske krigførin basune 
gen i Vietnam. Møtet resulterte i forven sempe 
tet resolusjon). Tilhørerne besto av endel (kon fe 
vitenskapsmen n som arbeidet med milj ø vert e 
problemer, men majoriteten represen atomk 
terte en eller annen miljøvernorganisa len til, 
sjon eller var der på grunn av egen inte sjon ; 
resse. Deba ttinnleggene fra majoritets «breed 
gruppen var dårlige , tildels groteske, og med et 
dersom de aktuelle milj øverno rganisasjo torer \ 
nene er like på villspor i miljøvernarbei ikke p 
det som deres utsendinger i Stockholm, med d 
er det lett å forstå at miljøvern begynner å torer», 
komme i miskreditt blant befolkningen rer ikk, 
forøvri g. be-eksl 

Dessverre synes det også å være, i til- sjering> 
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derer de personer som utgjo rde panelene 
fo r hoveddi sk usjo nene . De a ller nes te av 
panelene var gode, mange utmerkede og 
enkelte verdig verdensko ngresser på sitt 
spesielle felt. Et eksempel , panelet om 
tungmeta llforgiftninger : Dr. Berger, 
USA (professo r i hygiene, leder av «co
mitee on scientific informat ion»), dr. M c
Duffie, USA (påviste de t høye methyll
kvikksølvinnholdet i tunfisk og sverdfisk), 
dr. Ui, Japan (lege, arbeider med de pa
sientene som er methyllkvikksølvforgif
te t), dr. Hagino , Japan (lege, oppdaget de 
cadmi um forgiftede pasientene), dr. Kjell
strøm, Sverige (lege ved hygienisk inst. 
arbeider med tungmetaller) og dr. Nord
berg, Sverige (lege ved hygienisk inst. ar
beider med tungmetalle r, er medforfatter 
til sammendrage t over verdens litteratur 
om cadmium (1971). Navn som kanksje 
er kjent for flere ; Commoner, Erlich og 
M ead. 

Miljøforum - S tockholms
konferansens lynavieder. Foto 
Magnar Norde rhaug. 

Snur man seg imidler tid og ser sa len 
fra talersto len , ble bildet dessverre nok så 
forstemmende. Høyst var ierende frem
møte, selv om det var høyaktuelle miljø
vernproblemer som ble d isk utert. (Ty
pisk var også at salen var overfyll t da 
man diskuterte den økologiske krigførin
gen i Vietnam. Mø tet resulte rte i fo rve n
te t resolusjon). Tilhørerne besto av endel 
vitenskapsmenn som arbe idet med miljø
problemer, men majo riteten represen
terte en eller an nen miljøve rnorganisa
sjon eller va r der på grunn av egen inte
resse. Debattinnleggene fra major itets
gruppen va r dårlige, tildels gro teske, og 
dersom de aktue lle milj øvernorganisasjo
nene er like på villspor i miljøvernarbei
det som deres utsendinge r i Stockholm, 
er det lett å fors tå at milj øvern begynner å 
komme i miskreditt blant befo lkningen 
forø vrig. 

Dessverre synes det også å være, i til

legg til manglende viten, en neglisjering 
av elementære krav til sa nnhet og veder
heftighet blant enkelte miljøvernentusi
aster. Det synes som at sålenge et argu
ment ba re passer med deres eget «anti det 
bes tående» syn, så aksepteres det og ut
basuneres som sa nnheten . Et typisk ek
sempel kan være en a rtikkel i «Forum» 
(konferansens dagsavis) hvor det ble le
vert en «bredside» mot de nåværende 
atomkraft verk; de ls ved å kople a rtikke
len ti l et bilde aven a tom bombeeksplo
sjon ; dels ved å tillegge kraftverkene 
«breeder reaktore ns» problemer. Enhver 
med et minimalt kjennskap ti l atomreak
torer vet a t våre nåværende reak torer 
ikke på noen må te kan sammen liknes 
med de ev. fremtidige «breeder reak
torer», og at er det noe våre reakto
rer ikke gjør, så er det å utløse atombom
be-eksplosjoner. Denne «sannhetsnegli
sjering» hos enkelte er ødeleggende for 

hele miljøvernarbeidet, og må bekjempes 
ikke minst av oss andre i feltet. Dette ble 
da også gjo rt i Stockholm, men proble
met synes dessverre alment, også i våre 
egne rekker her hjemme . 

Så sitter jeg da igjen med takk til Elisa
beth Wettergren og medhjelpere for opp
legget av Forumet ; med oppmuntring 
lil fortsatt innsats fra a lle de seriøst arbei
dende ko lleger jeg traff; og med noe dep
resjon fordi miljøvern dessverre er blitt 
«reli gio n') for enkelte mennesker, som i 
sin «trosiver» gjør a lle gamle «reli gio ns
synder» påny. De er intolerante, negli
sjerer delvis de fa ktiske forhold og er yt
terliggående til det absurde. D isse perso
ner kan i verste fa ll a lvo rlig hind re et 
konstruktivt milj øvernarbeide i fremti
den. 

Hvorom alt , - vi er begynt på veien 
frem . 

~ 
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Samtidig som myndighetene i Norge 
bygger ut et større nett av nasjonal

parker og reservater, går mann til ødeleg
gelse av det klassiske naturfredete område 
i landet - den ca. 300 mål store Bøke
skogen i Larvik som ble vedtatt fredet 
allerede i 1884. 

Opprinnelig tilhørte dette naturskjøn
ne området greven av Larvik, men 
samtidig har det vært byens tradisjonelle 
«lystskog». Ved en overenskomst i 1821 
med eieren fikk byen visse ret tigheter i 

skogen, men byens rett til skogen ble sta
digdiskutert. I 1873 fikk kommunen forst
mestere Hørbye til å vurdere Bøkesko
gen og han fant at den var verd om lag 
4750 spd. Formannskapet fikk samme år 
representantskapets fullmakt til å prøve å 
få kjøpt skogen for 5000 spd. eller 250 
spd. i årlig avgift. Treschow som var eier
en, avslo tilbudet, men gikk med på en 
ny avtale av 31. desember 1874 om byens 
rettigheter. 

Vanskene fortsatte imidlertid og by-

BREDO BERNTSEN: 

BØKE
SKOGEN 
I LARVIK 

MOTORVEI 
GJENNOM VART 
FØRSTE 
NATURFREDEDE 
OMRÅDE 

fogd Aschehoug uttalte at det har vært 
«stadig tilbagevendende og resulta tløse 
Disputer. .. om saa at sige hvert enste Træ 
i Skoven». Nye forhandlinger om kjøp 
fant sted i 1878 . Nå var Treschow vi llig til 
å selge Bøkeskogen for 40.000 kroner, 
uten at kommunestyret gikk med på 
dette. l brev av 14. mars 1883 tilbød så 
Treschow staten å få overta Bøkeskogen. 
Det hele skulle skje gratis, med forbehold 
om at byen skulle beholde sine rettig
heter. 

Statsmyndighetene la fram saken 
møte 8. juni for kommunestyret i Larv~k 
som mente at en slik overdragelse var hel
dig, når byens rettigheter på denne måten 
var sikret. Det var helt klart vedtatt at 
skogen også for framtiden skulle bevares 
som «Lystskov for byen Laurvig». Fi
nansdepartementet utarbeidet så en egen 
stortingsproposisjon (No. 18, 1884) da 
man klart ønsket saken framlagt for de 
folkevalgte . Proposisjonen refererte 
byens magistrat som uttalte at ordningen 
syntes fordelaktig ved at den sikret varig 
byens rettigheter ti l det populære områ
det og skogens ved likehold og forskjøn
nelse. Dessuten presiserte man at kom
munestyret hadde erklært at det anså det 
heldig at «Laurvigs Bøgeskov gaar over i 
Statens Besiddeise.» Departementet inn
stilte derfor på at staten «bør yde sin 
Medvirkning til en Ordning, hvorved Be
varelsen af «Laurvigs Bøgeskov», Norges 
smukkeste og eneste større Bøgeskov, for 
alle Tider sikres». 

24. apri l 1884 ble budsjettkomiteens 
innstilling ang. «Laurvigs Bøgeskovs 
Overtagelse som Statseiendom», enstem
mig bifa ll av Stortinget. 
tak, meddelte Finansdepartementet kam
merherre Treschow dette, og uttrykte 
«sin Anerkjendelse af den Libera litet for 
hvilken dette Tilbud er et Udtryk». 

For seinere slekter, både borgere av 
Larvik og tilreisende, har fredningsvedta
ket vært ti l stor glede. Det er åpenbart at 
det i alt ekte naturvernarbeid ligger ge
nuine sosiale aspekt samtidig med viten
skapelige. Konkret fungerer parken som 
rekreasjonsområde for de fleste besø
kende, mens dens vitenskapelige verdier 
også ligger klart i dagen av den grunn at 
bøkeskogen er den største i landet. Mor
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BREDO BERNTSEN: 
Statsmyndighetene la fram saken i somt er det i alle fall å rusle gjennom eg ikke mange år siden et annet gammelt, 

møte 8. juni for kommunestyret i Larv.ik nen, forbi ranke, lyse stammer og små fredet areal her i landet - den botaniske 
som mente at en slik overdragelse var hel kratt her og der av lysegrønn ungbøk ned naturpark i Nedalen - ble ødelagt, denBØKE dig, når byens rettigheter på denne måten mot jordene ved Farrisvannet og Farris gang av kraftutbygging. 
var sikret. Det var helt klart vedtatt at eidet. I utlandet er det dessverre nok eksemp
skogen også for framtiden skulle bevares Men nå er det altså slutt, og igjen skal ler på at hele ideen om naturvern er iSKOGEN 
som «Lystskov for byen Laurvig». Fi «utviklingen» for alltid ødelegge et kjent ferd med å uthules fordi «u tviklingen 
nansdepartementet utarbeidet så en egen og kjært landskapstrekk og en natur ikke kan stoppes». Sarek og Stora sjOfalI LARVIK stortingsproposisjon (No. 18, 1884) da perle. Den nye motorveien er prosjektert let nasjonalparker i Sverige (fra 1907) er 
man klart ønsket saken framlagt for de gjennom Bøkeskogen, samtidig som den delvis påvirket av kraftutbygging og myr
folkevalgte. Proposisjonen refererte sperrer utsikten over Farris fra Farrisei områdene i den enestående nasjonalpar
byens magistrat som uttalte at ordningen det. Både visuelt og p. g. a. støy og for ken Everglades i USA er truet av uttørk
syntes fordelaktig ved at den sikret varig urensning er prosjektet en ulykke, og det ning fordi byenes vannbehov stadig øker. 
byens rettigheter til det populære områ er ikke for sterkt når man i Aftenposten Las Marismas i Spania er fredet - menMOTORVEI 
det og skogens vedlikehold og forskjøn (14. august 1972) kaller trasevalget for fuglelivet skades likevel av biocider. Siste 

GJENNOM VÅRT nelse. Dessuten presiserte man at kom «skandaløst». Hensikten med det hele er eksempel er fra England hvor regjeringen 

FØRSTE munestyret hadde erklært at det anså det å korte inn kjøringen både i tid og dis Heath har tillatt gruvedrift i Snowdonia 
heldig at «Laurvigs Bøgeskov gaar over i tanse for bilistene på E 18 i Vestfold. nasjonalpark, metall behovet i industriell NATURFREDEDE Statens Besiddeise.» Departementet inn Et nærliggende konkret spørsmål er synes umettelig. 

OMRÅDE stilte derfor på at staten «bør yde sin om det foreligger noe vedtak fra Stortin Så lenge man ikke innser klodens be
Medvirkning til en Ordning, hvorved Be gets side om opphevelse av fredningen fra grensede area ler og ressurser og nekter 
varelsen af «Laurvigs Bøgeskov», Norges 
smukkeste og eneste større Bøgeskov, for 
alle Tider sikres». 

24. april 1884 ble budsjettkomiteens 
innsti lling ang. «Laurvigs Bøgeskovs 
Overtagelse som Statseiendom», enstem
mig bifalt av Stortinget. 

tak, meddelte Finansdepartementet kam

merherre Treschow dette, og uttrykte
le sta fogd Aschehoug uttalte at det har vært 
«sin Anerkjendelse af den Liberalitet for 

forst «s tadig tilbagevendende og resultatløse 
hvilken dette Tilbud er et Udtryk».

kesko Disputer... om saa at sige hvert enste Træ 
For seinere slekter, både borgere av

m lag i Skoven». Nye forhandlinger om kjøp 
Larvik og tilreisende, har fredningsvedta

nme år fant sted i 1878. Nå var Treschow vi llig til 
ket vært til stor glede. Det er åpenbart at

. røve å å selge Bøkeskogen for 40.000 kroner, 
det i a lt ekte naturvernarbeid ligger ge

ler 250 uten at kommunestyret gikk med på 
nuine sosiale aspekt samtidig med vitenar eier- dette. I brev av 14. mars 1883 ti lbød så 
skapelige. Konkret fungerer parken som 

på en Treschow slaten å få overta Bøkeskogen. 
rekreasjonsområde for de fleste besø

byens Det hele skulle skje gratis, med forbehold 
kende, mens dens vitenskapelige verdier om at byen skulle beholde sine rettig
også ligger klart i dagen av den grunn a t 

og by- heter. 
bøkeskogen er den største i landet. M or

1884. Mere prinsipielt synes det å være på politisk å gå inn for en realistisk befolk
sin plass å se vandaliseringen av Bøke nings- og vekststabilisering vil i økende 
skogen som et nytt eksempel på hvor feil grad både jord, skog, luft og vann bli 
aktig tesen om «vekst og vern» er! Det er ødelagt, nedbygget og forgiftet. ø 

Sth. Prp. No. 18. 

(1884.) 

2lng. ~anrtlig~ ~øge~otl~ Dtlertageffe 

fom 6tat~eienbom. 
l 
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SIGMUND HUSE: 

VIKTIG TILLEGG TIL NATURVERN

LOVEN 


V ed vedtagelsen av gjeldende natur
vernlovav 19. juni 1970 var det forut

satt at det skulle arbeides videre med visse 
forslag i Naturvernrådets innstilling som 
ikke kom med i loven. Noe resultat av 
dette foreligger ennå ikke. Derimot frem
met departementet i vårsesjonen 1972 i 
Ot. prp. nr. 47 (1971-72) forslag om to 
endringer med hjemmel for tiltak som 
ikke hadde vært med i den opprinnelige 
lovinnstilling. Etter Stortingets tilslut
ning ble lovendringene sanksjonert i 
statsråd 2. juni. Særlig den ene av disse 
må betegnes som meget viktig - nytt 3. 
ledd til § 18 om adgang til midlertidig 
fredning eller vern ved departementsved
tak uten vanlig saksbehandling. De to 
første ledd i nevnte paragraf omhandler 
den regulære prosedyren ved gjennomfø
ring av frednings- eller vernetiltak. 
Denne går ut på at før vedtak (kongelig 
resolusjon) om vern eller fredning treffes, 
skal eier, bruker og andre berørte interes
ser ha hatt anledning til å uttale seg, i re
gelen også kommune og fylke med sine 
etatsorgan. Før forslag i det hele tatt blir 
sendt til uttalelse, vil naturvernmyndig
hetene som grunnlag for sitt forslag nor
malt måtte foreta inventeringer ved na
turfaglig sakkyndige for dokumentasjon 
av verneverdi. Etter at uttalelser er inn
hentet, vil i mange tilfelle divergerende 

syn på vilkårene kunne medføre en lang
varig forhandlingsfase før endelig ved
tak. Alt dette krever tid - til sammen kan 
2-3 år regnes som ganske vanlig for en 
fredningssak, enkelte har tatt atskillig 
lenger tid både som følge av sin vanske
lighetsgrad og på grunn av for liten saks
behandlerkapasitet. I mellomtiden har 
det i en del tilfelle vært vanskelig å hindre 
at en utvikling skjer som reduserer verne
verdien eller gjør vernetiltak vanskeligere 
eller hensiktsløse. En ble derfor tidlig et
ter vedtagelsen av naturvernloven av 
1970 klar over at loven manglet en be
stemmelse som ga naturvernmyndighet
ene adgang til å vedta foreløpig fredning 
eller vern straks dersom det var fare for at 
formålet ellers kunne forspilles. I prinsip
pet er det tale om en type «pusteromsbe
stemmelse» som er kjent også fra annen 
parallell lovgivning og som har til hensikt 
å gi myndighetene den nødvendige tid til 
utredning og vurdering før endelig stand
punkt, således i friluftsloven (§ 26) og 
bygningsloven (§ 33) og i de svenske og 
danske naturvernlover (hhv. § II og § 13, 
pkt. 2). Det nye tredje ledd i naturvernlo
vens § 18 har denne ordlyd: 

Departementet kan på forhånd treffe 
vedtak om midlertidig vern eller Fed
ning som nevnt iførste ledd inntil saken 
er avgjor t». 

Det midlertidige vedtak kan gjelde alle 
de typer av fredning eller vern som natur
vernloven gir hjemmel for, altså både 
områder, enkeltforekomster og arter. 

Det er ikke satt noen bestemt frist for 
varigheten av den midlertidige fredning. 
Det forutsettes likevel at arbeidet med å 
forberede saken for endelig vedtak frem
skyndes så meget som mulig - det vil bl. 
a. si at forslaget sendes berørte parter til 
uttalelse på vanlig måte. 

Det har allerede vært aktuelt å an
vende den nye bestemmelsen om midler
tidig vern i noen tilfelle der behovet for 
rask inngripen var særlig presserende. Da 
det dreier seg om eksempler som er veleg
net til å illustrere hvilke typer av saker det 
kan bli tale om, skal de første tilfelle kort 
nevnes: 

Kvannesvatnet 
ved Harstad, en liten eutrof innsjø priori
tert blant forslag til fuglereservater i 
Troms. Fremføring aven plastkloakkled
ning gjennom vatnet planlagt utført i 
høst. Lokalavdelingen av Norsk zoolog
isk forening i Harstad anså at arbeidet 
kunne skade biotopen og tok saken opp 
med Miljøverndepartementet som gjorde 
vedtak 21. sept. om midlertidig fredning 
ett år, etter at det var bragt på det rene at 

andre myndighetsorgan ikke var innstilt 
på å stanse arbeidet. I mellomtiden skal 
vannets verneverdi og muligheten av like
verdige lokaliteter i landsdelen ytterligere 
undersøkes. 

Sørlendet 
i Brekken (Røros), rikmyrskompleks 
med til dels sjeldne arter og prioritert 
som mest verneverdige i myrreservatpla
nen for Sør-Trøndelag. Drenering og 
oppdyrking planlagt og dels påbegynt, 
veg inn mot kjernen av området planlagt 
bygd i september. Etter at møte mellom 
fylkets naturvernkonsulent og grunnei
erne ikke hadde ført til noe resultat, ble 
ca. 2 t\OO da. av myrområdet midlertidig 
fredet som naturreservat ved Miljøvern
departementets vedtak av 20. sept. I dette 
tilfellet var verneverdien meget vel doku
mentert ved tidligere undersøkelser, og 
forslag til varig fredning kunne derfor 
umiddelbart etterpå sendes partene til ut
talelse. 

Fredning av bjørn i hele landet. 
Forslag til en landsomfattende fredning 
av bjørn har foreligget i en årrekke, og 
det måtte antas at naturvernmyndighet
ene ville gå sterkt inn for å få forslaget 
gjennomført i nær fremtid. Erfaringsmes
sig er bjørnen særlig utsatt for å bli felt 
under elgjakten. Da dessuten avismeldin
ger om bjørneobservasjoner og planlagt 
jakt tydet på at bestanden denne høsten 
kunne bli særlig utsatt, vedtok miljøvern
departementetmed hjemmel i naturvern
lovens § 18 tredje ledd den 22. sept. å 
frede bjørnen inntil l. november, da den 
regulære «hifredning» etter jaktloven 
inntrer. Innen «hifredningens» opphør 
15. mai vil saken bli søkt forberedt med 
henblikk på endelig vedtak. 
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Det midlertidige vedtak kan gjelde alle 
de typer av fredning eller vern som natur
vernloven gir hjemmel for, altså både 
områder, enkeitforekomster og arter. 

Det er ikke satt noen bestemt frist for 
varigheten av den midlertidige fredning. 
Det forutsettes likevel at arbeidet med å 
forberede saken for endelig vedtak frem
skyndes så meget som mulig - det vil bl. 
a. si at forslaget sendes berørte parter til 
uttalelse på vanligmåte. 

Det har allerede vært aktuelt å an
vende den nye bestemmelsen om midler
tidig vern i noen tilfelle der behovet for 
rask inngripen var særlig presserende. Da 
det dreier seg om eksempler som er veleg
net til å illustrere hvilke typer av saker det 
kan bli tale om, skal de første tilfelle kort 
nevnes: 

Kvannesvatnet 
ved Harstad, en liten eutrof innsjø priori
tert blant forslag til fuglereservater i 
Troms. Fremføring aven plastkloakkled
ning gjennom vatnet planlagt utført i 
høst. Lokalavdelingen av Norsk zoolog
isk forening i Harstad anså at arbeidet 
kunne skade biotopen og tok saken opp 
med Milj øverndepartementet som gjorde 
vedtak 2 1. sept. om midlertidig fredning 
ett år, etter a t det var bragt på det rene at 

andre myndighetsorgan ikke var innstilt 
på å stanse arbeidet. l mellomtiden skal 
vannets verneverdi og muligheten av like
verdige lokaliteter i landsdelen ytterligere 
undersøkes. 

Sørlendet 
i Brekken (Røros), rikrnyrskompleks 
med til dels sjeldne arter og prioritert 
som mest verneverdige i myrreservatpla
nen for Sør-Trøndelag. Drenering og 
oppdyrking planlagt og dels påbegynt, 
veg inn mot kjernen av området planlagt 
bygd i september. Etter at møte mellom 
fylkets naturvernkonsulent og grunnei
erne ikke hadde ført til noe resulta t, ble 
ca. 2 800 da. av myrområdet midlertidig 
fredet som naturreservat ved Miljøvern
departementets vedta k av 20. sept. l dette 
tilfellet var verneverdien meget vel doku
mentert ved tidligere undersøkelser, og 
forslag til varig fredning kunne derfor 
umiddelbart etterpå sendes partene til ut
talelse. 

Fredning av bjørn i hele landet. 
Forslag til en landsomfattende fredning 
av bjørn har foreligget i en årrekke, og 
det måtte antas at naturvernmyndighet
ene ville gå sterkt inn for å få forslaget 
gjennomført i nær fremtid. Erfaringsmes
sig er bjørnen særlig utsatt for å bli felt 
under elgjakten. Da dessuten avismeldin
ger om bjørneobservasjoner og planlagt 
jakt tydet på at bestanden denne høsten 
kunne bli særlig utsatt, vedtok miljøvern
departemen tet med hjemmel i naturvern
lovens § 18 tredje ledd den 22. sept. å 
frede bjørnen inntil l. november, da den 
regulære «hifredning» etter jaktloven 
inntrer. Innen «hifredningens» opphør 
15. mai vil saken bli søkt forberedt med 

MEDLEMSKONTIN
GENTEN Opp TIL 
30 KRONER 

På representantskapsm øtet i Nor
ges Naturvernforbund i mai i år, 
ble det besluttet å øke årskontin
genten for personlige hovedmed
lemmer fra 20,- til kr. 30,-fra og 
med 19 73. 

Samtidig gar kontingenten for 
livsvarig medlemsskap, som etter 
vedtektene skal være det 20-dob
belte av årskontingenten, opp til 
kr. 600,- . Derimot er kontingen
ten for familiemedlemmer ufor
andret kr. 10,-. To forhold har 
gjort det 

tvingende nødvendig 
å gå til dette skritt: Den almin
nelige prisstigningen i løpet av de 
tre årene somer gått siden siste kon
tingentforhøyelse har rammet fo r
bundet med full tyngde, samtidig 
som kravene til økt aktivitet fra 
forbundets side blir stadig mer på
trengende. 

Stort jfertall sa ja til 30 kroner. 
Før spørsmå let om kontingentfor
høyelse ble forelagt representant
skapet, ble det foreta tt en men i ngs
måling blant tilfeldig utvalgte 
medlemmer. Det kom inn 514 
svar. Av disse var det 420 eller 82 
prosent som uten forbehold ville 
akseptere en økning til kr. 30. De 
øvrige 18 prosent var i tvil om de 
ville opprettholde medlemsskap 
eller ville melde seg ut hvis kon
tingenten ble øket. 

Den andre endring som samtidig ble 
foretatt i naturvernloven gjelder § 9. 
Denne gir hjemmel for visse tiltak til vern 
om livsmilj øe t for plante- og dyrearter 
som fredes i medhold av § 13 eller § 14 i 
loven . Ved et nytt annet ledd ble samm e 
bestemmelse gjort gjeldende for planter 
eller dyr som er eller vil bli fredet i med
hold av annen lovgivning. I første rekke 
er dette aktuelt for jaktloven, idet de 
fleste landsomfattende artsfredninger er 
skjedd i medhold av denne lov , f. eks. for 
rovfuglartene. Fredning etter denne lov 
gjelder imidlertid bare direkte jakt og 
fan gst, mens biotopen ikke er beskyttet. 
Spesielt for de store rovfuglartene vil det 
være like vesentlig for fredn ingens fOlmål 
at særlig hekkemiljøet kan vernes mo t 
uli ke inngrep og forstyrrelser , herunder 
nærgående ferdsel og opphold. Prinsi
pielt bør ved faunafrednin ger som gjelder 
truede arter , de viktigste biotopelementer 
i hele deres revir søkes vernet. For plan
tea rter og vegetasjonssamfunn med fred 
ni ngs behov rna voksestedet beskyttes 
mot direkte inngrep og mot utvikling i de 
nære omgivelser som endrer vekstmiljøet. 

Plante- og dyrelivsfredninger med bi0

topve rnende bestemmelser etter natur
vernloven er aktuelle i de tilfelle oppret
telse av naturreservat (dvs. hel biotop
fredning) ikke er mulig eller egnet. Dette 
gjelder selvsagt landsomfattende eller 
landsdelsvis artsfredninger, men også ge
nerelt dyrearter med arealekstensive re
virkrav. Formålet er i slike tilfelle å be
vare visse kvaliteter ved livsmiljøet innen 
reviret som er sælig viktige for artens ek
sistens . For de truede arter er det derfor 
en viktig oppgave å finne ut hvilke milj ø
faktorer som er de kritiske i hvert tilfelle. 

~ 
henblikk på endelig vedtak. 

I 
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kysten av det kaldere og saltere vann fra ogdeteBJØRN THUV: 
Nordsjøen. Man har her å gjøre med en Vi vet o 
«gradienteffekt», som tvinger østersjø er påvir 
vannet til il følge svenskekysten helt opp visse ky. 
til Oslofjorden. Her svinger strømmen set av (ØSTERSJØENS SKJEBNETIME 

I forbindelse med den 15. østersjøuke 
arrangerte Den Tyske Demokratiske 

Republikk i sommer en konferanse om 
forurensningene i østersjøen. Til konfe
ransen , som fant sted i Rostock, møtte 
deputasjoner fra Sovjetunionen, Polen, 
Tsjekkoslovakia og Finland. De øvrige 
nordiske land hadde ingen offisielle ut
sendinger, men de private naturvern
organisasjoner var representert. Under
tegnede deltok på vegne av Norges 
Naturvernforbund. 

Det var tydelig at Polen har drevet 
omfattende havforskning for å kunne 
følge utviklingen, og den store deputa
sjon som møtte fra Polen og de vel 
underbygde foredrag fra polsk side, 
gjorde det klart at man i dette land er 
meget bekymret over de tiltagende for
urensninger i østersjøen. 

Fra finsk side ble det ikke lagt skjul 
på at man fullt ut sluttet seg til det polske 
syn og mente at alt nå må gjøres for å 
få stanset utslipp i østersjøen av spill
vann fra husholdninger, jordbruk og 
industri, foruten «spesial dumpingen> av 
krigsgasser, radiokative stoffer og annet. 
Fra begge hold ble det vist til at øster
sjøen er død på dyp nedenfor 80 meter 
og at dette innebærer et stort risiko
moment. Videre ble representantene 
under konferansen gjort oppmerksom på 
at de senere års rike sildefangster i øster

sjøen ikke bør tas til inntekt for den 
oppfatning at vannet i østersjøen har 
bedret seg. Snarere må fremgangen i silde
fisket ansees som tegn på at forurens
ningene tilfører østersjøen så rikelig med 
næringsstoffer at det nå er visse arter som 
blir tilgodesett. En matnyttig fisk som 
torsken er således på det nærmeste ut
ryddet i østersjøen på grunn av de una
turlige forhold som er skapt i dette inn
hav. 

Påfallende nok ble det fra svensk side 
inntatt et til dels sterkt avvikende stand
punkt, så meget mer som det ikke ble 
gjort noen hemmelighet av det blant de 
øvrige lands representanter at man anså 
Sverige som den største «synder» gjen
nom mange år når det gjalt de sekun
dære forurensningene. Den svenske del
tager mente at så lenge det ikke direkte 
kan bevises at den store forurensning av 
dyphavet i østersjøen har skadelige følger 
for samfunnet, kan man ikke forsvare de 
store økonomiske utlegg som vil være for
bundet med å eliminere utslippene av 
avfallsstoffer. Som eksempel nevnte han 
at den økte tilgang på visse fiskearter, som 
strømming og sild, langt på vei oppveier 
tapet ved at man må søke til nye hav for 
å skaffe visse sorter fisk som det nå er lite 
av i østersjøen. 

Tydeligvis var man dårlig orientert om 
Norges interesser i at østersjøen blir 
sanert. Undertegnede forsto at det på

hviler oss i Norge en oppgave her, å 
sørge for at østersjøens avløpsforhold 
blir gjort videre kjent. Temaet falt uten
for konferansens fastlagte opplegg, og det 
må derfor være viktig at det fra norsk 
side tas kontakt med østersjølandene i 
denne viktige sak. 

Hvilke forhold er det som gjør at 
østersjø-avløpet angår vårt land ? 

For det første skal vi være klar over at 
det dreier seg om uhyre store vannmeng
der. Man har regnet ut at det ut fra øster
sjøen og nordover gjennom Kattegat 
strømmer brakkvann i en mengde av 
16000 kubikkmeter pr. sekund. Til sam
menligning kan nevnes at den store 
amerikanske floden Mississippi har en 
vanl}føring på 20000 kubikkmeter. 

Disse enorme vannmengder strømmer 
ikke ut i Nordsjøen og «blir borte». 
Tunge metaller, som kopper, zink, bly, 
cadmium, avleires i bunnsedimenter og 
tas opp i lavtstående organismer. Målin
ger har vist stigende kvikksølvinnhold i 
den fisk som blir fanget. Torsken er kjent 
for å ernære seg av smådyr den finner på 
havbunnen, og vi har et eksempel på at 
visse stoffer samles opp og konsentreres 
via næringskjedene, inntil de kan anta 
skadelige konsentrasjoner. Man har kun
net registrere DDT-skader hos sjøfugler. 

Det relativt lette og tempererte brakk
vannet fra østersjøen trykkes inn mot 

ved Hvalerøyene og går ut igjen på vest regione 
siden av fjorden. Strømmen , som kalles en relat 
Den baltiske strøm, er godt kjent av den stOl 
regatta-seilere, foruten at man på sen holdene 
vinteren kan få mye østersjø-is i fjorden. vidt de 

Fra Oslofjorden følger Den baltiske i bunnv 
strøm kysten rundt Norge til den glir inn av men 
i Barentshavet. Etter hvert får den selv tisk ikk 
sagt stor innblanding av vann fra våre vannet 
vassdrag og fra havet utenfor, men man sunket 
må gå ut fra at de stoffer den tidligere det i se 
er blitt tilført, gradvis avleires eller blir vannsto 
opptatt av svømmende organismer. forskjeI 
Strømmen går over mange av våre viktige en forsa 
fiskebanker og yngelplasser. mulighe 

Under naturvernkonferansen i Ro surstoff 
stock ble det lagt sterk vekt på at man naturlig 
gjennom internasjonalt samarbeid og ved årsaken 
gjensidig påtrykk har de beste mulig av orga 
heter for å redde østersjøen. Ingen var materia 
i tvil om at dette var teknisk mulig, men det seg 
ikke alle var innstilt på å gå samme vei. vårt avl 
Lydbåndklipp fra intervjuer jeg hadde foruren ~ 

med noen av deltakerne viser at det på nærings 
enkelte punkter var delte meninger. stimule 

dette vi 
net. 

Men 
Naturlige årsaker? nets su 

organis 
Forskningssjef Lennar{ Hannerz. Natur terielle 
vårdsverket, Sverige. bakteri 
Det er ingen tvil om at østersjøen er stoffred 
utsatt for fomrensninger. Vi vet at inn som m 
holdet av visse bestandige giftstoffer er na turli 
høyt. Vi vet f.eks. at det er mer DDT Men hv 
og peB i 0stersjøfisk enn i Vestkystfisk, andre, c 
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hviler oss i Norge en oppgave her, å 
sørge for at østersjøens avløpsforhold 
blir gjort videre kjent. Temaet falt uten
for konferansens fastlagte opplegg, og det 
må derfor være viktig at det fra norsk 
side tas kontakt med østersjølandene i 
denne viktige sak. 

Hvilke forhold er det som gjør at 
østersjø-avløpet angår vårt land? 

For det første skal vi være klar over at 
det dreier seg om uhyre store vannmeng
der. Man har regnet ut at det ut fra øster
sjøen og nordover gjennom Kattegat 
strømmer brakkvann i en mengde av 
16000 kubikkmeter pr. sekund. Til sam
menligning kan nevnes at den store 
amerikanske floden Mississippi har en 
vanQføring på 20000 kubikkmeter. 

Disse enorme vannmengder strømmer 
ikke ut i Nordsjøen og «blir borte». 
Tunge metaller, som kopper, zink, bly, 
cadmium, avleires i bunnsedimenter og 
tas opp i lavtstående organismer. Målin
ger har vist stigende kvikksølvinnhold i 
den fisk som blir fanget. Torsken er kjent 
for å ernære seg av smådyr den finner på 
havbunnen , og vi har et eksempel på at 
visse stoffer samles opp og konsentreres 
via næringskjedene, inntil de kan anta 
skadelige konsentrasjoner. Man har kun
net registrere DDT-skader hos sjøfugler. 

Det relativt lette og tempererte brakk
vannet fra østersjøen trykkes inn mot 

kysten av det kaldere og saltere vann fra 
Nordsjøen. Man har her å gjøre med en 
«gradienteffekt» , som tvinger østersjø
vannet til å føl ge svenskekysten helt opp 
til OsloDorden . Her svinger strømmen 
ved Hvalerøyene og går ut igjen på vest
siden av Dorden. Strømmen, som kalles 
Den baltiske strøm, er godt kjent av 
regatta-seilere, foruten at man på sen
vinteren kan få mye østersjø-is i Dorden. 

Fra OsloDorden følger Den baltiske 
strøm kysten rundt Norge til den glir inn 
i Barentshavet. Etter hvert får den selv
sagt stor innblanding av vann fra våre 
vassdrag og fra havet utenfor, men man 
må gå ut fra at de stoffer den tidligere 
er blitt tilført, gradvis avleires eller blir 
opptatt av svømmende organismer. 
Strømmen går over mange av våre viktige 
fiskebanker og yngelplasser. 

Under naturvernkonferansen i Ro
stock ble det lagt sterk vekt på at man 
gjennom internasjonal t samarbeid og ved 
gjensidig påtrykk har de beste mulig
heter for å redde østersjøen. Ingen var 
i tvil om at dette var teknisk mulig, men 
ikke alle var innstilt på il gå samme vei. 
Lydbåndklipp fra intervjuer jeg hadde 
med noen av deltakerne viser at det på 
enkelte punkter var delte meninger. 

Naturlige årsaker? 

Forskningssjef Lennarl Hannerz, Nalur
vårdsverkel , S verige. 
Det er ingen tvil om at østersjøen er 
utsatt for foruren sninger. Vi vet at inn
holdet av visse bestandige giftstoffer er 
høyt. Vi vet f.eks. at det er mer DDT 
og PCB i østersjøfisk enn i Vestkystfisk, 

og det er et problem vi må gjøre noe med. 
Vi vet også at visse områder i østersjøen 
er påvirket av kvikksølvu tsli pp. Vi vet at 
visse kys tregioner i østersjøen er foruren
set av olje, vi vet at visse andre kyst
regioner er forurenset slik at man har fått 
en relativt dårlig vannkvalitet. Men det 
den store diskusjonen gjelder nå, er for
holdene i østersjøens bunnvann, og hvor 
vidt den forverringen som nå finner sted 
i bunnvannet hovedsakelig er forårsaket 
av mennesker eller ikke. Dette vet vi fak
tisk ikke. Vi vet enkelte ting om bunn
vannet - vi vet at surstoffinnholdet har 
sunket i vårt århundre. Vi ve t også at 
det i senere år har utviklet seg svovel
vannstoff, men det kan i sin tur bero på 
forskjellige forhold. Vi ve t at det er skjedd 
en forsaltning av bunnvannet som endrer 
mulighetene for utveksling og tilførsel av 
sursto ff til bunnvannet. Dette er en helt 
naturlig foreteelse, og kan være en av 
å rsakene. En annen årsak er tilførselen 
av organ isk materiale. Dette organiske 
materiale er dels naturlig, og dels skriver 
det seg fra menneskelige aktiviteter. Med 
vårt avløpsvann slipper vi ut organiske 
forurensninger, men vi slipper også ut 
næringssa lter som nitrogen og fosfor , som 
stimulerer til organisk produksjon. Alt 
dette vi l etter hvert bli tilført bunnvan
net. 

Men hva har nå dette med bunnvan
nets surstoffinnhold å gjøre? Jo, dette 
organiske materiale brytes ned ved bak
terielle prosesser, og til dette bruker 
bakteriene surstoff. Resultatet er en sur
stoffreduksjon. Vi har altså to faktorer 
som medvirker til ødeleggelsene - dels 
naturlige og dels menneskelige faktorer. 
Men hvordan disse skal veies mot hver
andre, det vet vi ikke i dag. 

- Er del fare/o r al vi vil komme lil el 
«point of no return» - allså en absolutt 
død østersjø? 

- Vi kan kanskje komme til et «point 
of no return» når det gjelder bunnvannet, 
men ikke nå r det gjelder vann over la oss 
si 80 meters dyp. Om det blir slutt på 
utslippene, vi I dette vannsjiktet ganske 
snart bli renset - og gå tilbake til rela tivt 
naturlige forhold. Vi kan spekulere litt 
over hva det vil bety rent økonomisk. Om 
vi nåhar en tilførsel av næringssalter, som 
jo kan ha en effekt på bunnvannet, så 
vil det være til fordel for visse bruks
områder. Det vil ha negative effekter når 
det gjelder trivsel i skjærgå rden , men det 
kommer til å ha en positiv effekt nal' 
det gjelder fisket. Tilførselen av nærings
salter vi l fø re til øk t produksjon av vik
tige fi skearter som strømming, skarpsild 
og kanskje laks. Derimot kan vi med 
ganske stor sikkerhet si at hvis forurens
ningene fortsetter som nå , vil f.eks . 
torskefisket påvirkes i negati v retning. 
Nå er det svært vanskelig å vite hvo rdan 
vi skal veie den negative effekten på 
torskefisket mot den posi tive effekten 
på de fiskearter som lever over det kri
tiske nivået på 60-80 meters dyp. Er det 
ønskelig at vi reduserer tilførselen av 
næringssalter til østersjøen ? Det spørs
målet våger jeg ikke å svare på. 

0rkner i dypet 
Dosent, dr. Ludwig Schmudzinsky. Sjø
fiskeinslituttel, Gdynia: 
ø stersjøen er sterk t foruren set av indu
strien i de omkringliggende sta tene. Et 
spesielt problem er at østersjøen ha r så 
liten vannutveksling med havet uten for. 
Det betyr at mange foruren sende stoffer, 
f.eks. pesticider som DDT, raskt akku
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-LITTERATUR 
• om NATUR 

GOD BOK OM 
FUNDAMENTAL 
SAK 

Jan Abrahamsen: «Naturvern og vass
drag», Universitetsforlaget 1972. Pris 
kr. 37,50, 

Vi er inne i en skjebnetid for norske vass
drag. Våren 1973 vil Stortinget legge siste 
hånd på arbeidet med en verneplan for 

muleres. lYlen hovedproblemet er tilførse
len av næringssalter fra landbruket som 
føres ut med elvene. r de senere årene 
har det funnet sted en overgjødsling av 
østersjøen. Dette kan ha en positiv 
effekt ved økt fiskeproduk sjon, men også 
sto re negative følger. Den alvorligste 
negative effekten er den altfor høye bio
logiske produksjon og akkumulasjonen 
av organiske materia ler i dypere vann
lag, noe som fører til surstoffreduksjon. 
Som følge av surstoffmangel oppstår det 
«ørkner» i dypere vannsjikt. Disse «ørk
nene» er blitt stadig større i senere år, og 
har rammet både fiskens næring og gyte
plasser. 

- østersjøen er en forholdsvis grunn 
ajø, og tilførselen av ferskvann er stor. 
Vannet i elvene er for det meste meget 
forurenset , hovedsakelig med næringssal
ter fra landbruket. Denne tilførselen av 

ennå uregulerte elver og innsjøer. Byrå
sjef Jan Abrahamsen i Miljøverndeparte
mentet innlegger seg derfor stor fortje
neste når han nå publiserer en grundig og 
god dokumentarbok om arbeidet med 
vassdragsvern i Norge, 

Abrahamsen redegjør for de vurde
ringsmomenter som må komme inn ved 
avveiningen meIJom den hittil domine
rende og eksklusive utnyttingsfonm 
kraftutbyggingen - og de mangfoldige 
bruksmåter og verdier som knytter seg til 
levende, uregulerte vassdrag. Vi har her 
for oss en argumentsamling av betydelig 
oppklarende interesse. Ikke minst tanke
vekkende er dokumentasjonen av den 
manglende politiske vilje som har preget 
myndighetenes holdning til vernearbei
det, og fremstillingen av bedrifts- og sam

næringssalter må reduseres, men det er 
meget vanskelig å kombinere dette med 
landbrukets interesser. Et internasjonalt 
samarbeid på dette feltet er nødvendig. 

Surstoff-forbruket farligst 

Veterinær Olli OjalaJormanl1 i det finske 

naturvernforbundet. 

- Hvilke land bidrar til forurensning av 

østersjøen? 


- Det beror på hvilke forurensninger 
man tenker på. Når det gjelder den 
totale surstoff-forbrukende belastningen 
regner man med at Sverige bidrar med 
nænmere 50 prosent, mens Sovjetunionen 
og Finland hver bidrar med noe mellom 
20 og 25 prosent. Det vil si at det bare 
blir ca. 10 prosent igjen til de øvrige 
statene tilsammen, altså Polen, DDR og 
Danmark. Men det er mulig at bildet 

funnsøkonomiske forhold som slett ikke 
aIJtid går i favør av kraftutbygging. 

Gjennom behandlingen av de enkelte 
vassdrag er boken også blitt en nyttig ka
talog over verneverdige vannsystemer, 
særlig anvendelig takket være et godt re
gister. 

Det kan betegnes som en svakhet ved 
boken at den ikke har fått med en vurde
ring av St.prp. nr. 4 (1972-73) og det 
kompromiss i kompromiss i kompromis
set denne representerer. Dette har imid
lertid av tidsmessige årsaker åpen bart lig
get utenfor forfatterens herredømme. 

«Naturvern og vassdrag» er et viktig 
memento om vårt ansvar for å disponere 
med fremsyn i alle saker som angår Nor
ges vassdragsressurser. 

RV 

vil fortone seg litt annerledes om man 
velgeretannet kriterium, f.eks. tilførselen 
av giftstoffer som konsentreres i de bio
logiske næringskjedene. Alle stater om
kring østersjøen er jo industriland, alle 
har kjemisk industri, alle har intensivt 
jordbruk, alle bruker energikilder som 
forårsaker vannforurensninger, direkte 
og via luften. Og det kan hende at 
statene ved østersjøens sørkyst har 
større andel i den kjemiske forurensnin
gen enn hva de har når det gjelder den 
surstoff-forbrukende. Men den sistnevnte 
forurensningstypen er den som i øye
blikket er mest alvorlig, fordi den er årsak 
til a t store deler av østersjøens dyp 
har vann uten surstoff, men derimot 
svovelvannstoff, som er direkte giftig for 
alle bunnorganismer og til og med for 
fisk. Det er spesielt torsken som lider 
under denne fonmen for forurensning. 

VÅRT MILJØ 
UNDER LUPEN 

Bjørn O. Gil/berg: Miljø - Økonomi -
Politikk. 1. W. Cappelens Forlag. Oslo 
1972. 128 s. 

Sveriges Ralph Nader har Bjørn Gillberg 
vært kalt og ikke uten grunn. Han har 
pådratt seg både myndigheters og næ
ringslivets hanme p. g. a. sin krasse, men 
betimelige kritikk av forholdene på mil
jøvernområdet. Ikke minst gjelder kritik
ken næringsmiddelkontrollen og bruken 
av biocider. Gillberg legger sin faglige vi
ten som genetiker eller arvelighetsforsker 
til grunn for kritikken. To bøker har den 
unge vitenskapsmannen allerede rukket å 
skrive - den siste av dem er nå oversatt til 
norsk. Boka er lettlest og oversiktlig og er 
- nota bene - noe forskjellig fra den 
svenske utgaven ved at den stadig henvi
ser til norske forhold som forfatteren 
kjenner godt. Det følger også en forteg
nelse over de tilsetningsstoffer som er 
godkjent for bruk i næringsmidler i 
Norge. 

Forfatteren hevder at mange av de kje
mikalier som finnes i vårt miljø og som er 
mistenkt for å kunne skade arvestoffet er 
helt unødvendige og er et resultat av 
overflodsamfunnet. Denne «næringsmid
delkosmetikk» er smakstoffer, fargesto f
fer og konsistensstoffer som bare brukes 
av kommersielle grunner for å gi produk
tene et hyggelig utseende og en hyggelig 
smak. En serie tvilsomme biocider burde 
videre vært stoppet fordi arvestoffet i 
menneskene er truet. Et av kjernepunk
tene i Gillbergs filosofi er at kjemikalier 
som slippes ut i menneskenes miljø, skal 
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funnsøkonomiske fo rhold som slett ikke 
alltid går i favør av kraftutbygging. 

Gjennom behandlingen av de enkelte 
vassdrag er boken også blitt en nyttig ka
talog over verneverdige vannsystemer, 
særlig anvendelig takket være et godt re
gister. 

Det kan betegnes som en svakhet ved 
boken at den ikke har fått med en vurde
ring av St.prp. nr. 4 (1972-73) og det 
kompromiss i kompromiss i kompromis
set denne representerer. Dette har imid
lertid av tidsmessige årsaker åpenbart lig
get utenfor forfatterens herredømme. 

«Naturvern og vassdrag» er et viktig 
memento om vårt ansvar for å disponere 
med fremsyn i alle saker som angår Nor
ges vassdragsressurser. 

RV 

vil fortone seg litt annerledes om man 
velgeretannet kriterium, f.eks. tilførselen 
av giftstoffer som konsentreres i de bio
logiske næringskjedene . Alle stater om
kring østersjøen er jo industriland, alle 
har kjemisk industri, a lle har intensivt 
jordbruk, alle bruker energikilder som 
forårsaker vannforurensninger, direkte 
og via luften . Og det kan hende at 
sta te ne ved østersjøens sørkyst har 
større andel i den kjemiske forurensnin
gen enn hva de har når det gjelder den 
surstoff-forbrukende. Men den sistnevnte 
foruren sningstypen er den som i øye
blikket er mest alvorlig, fordi den er å rsak 
til at store deler av østersjøens dyp 
har vann uten surstoff, men derimot 
svovelvannstoff, som er direkte giftig for 
alle bunnorganismer og til og med for 
fi sk. Det er spesielt torsken som lider 
under denne formen for forurensning. 

VART MILJØ 
UNDER LUPEN 

Bjørn O. Gil/berg: Miljø - Økonomi -
Politikk . 1. W Cappelens Forlag. Oslo 
1972. 128 s. 

Sveriges Ralph Nader har Bjørn Gillberg 
vært kalt og ikke uten grunn. Han har 
pådra tl seg både myndigheters og næ
rings li vets harme p. g. a. sin krasse, men 
betimelige kritikk av forholdene på mil
jøvernområdet. Ikke minst gjelder kritik
ken næringsmiddelkontrollen og bruken 
av biocider. Gillberg legger sin faglige vi
ten som genetiker eller arvelighetsforsker 
til grunn for kritikken. To bøker har den 
un ge vitenskapsmannen allerede rukket å 
skrive - den siste av dem er nå oversatt til 
norsk. Bokaer lettlest og oversiktlig og er 
- nota bene - noe forskjellig fra den 
svenske utgaven ved at den stadig henvi
ser til norske forhold som forfatteren 
kjenner godt. Det følger også en forteg
nelse over de tilsetningsstoffer som er 
godkjent for bruk i næringsmidler i 
Norge. 

Forfatteren hevder at mange av de kje
mikalier som finnes i vårt miljø og som er 
mistenkt for å kunne skade arvestoffet er 
helt unødvendige og er et resul tat av 
overfiodsamfunnet. Denne «næringsmid
delkosmetikk» er smakstoffer, farges tof
fer og konsistensstoffer som bare brukes 
av kommersielle grunner for å gi produk
tene et hyggelig utseende og en hyggelig 
smak. En serie tvilsomme biocider burde 
videre vært stoppet fordi arvestoffet i 
menneskene er truet. Et av kjernepunk
tene i Gillbergs filosofi er at kjemikalier 
som slippes ut i menneskenes miljø, skal 

undersøkes når det gjelder deres gene
tiske virkninger før de godkjennes. Det 
norske forbudet mot nitrit er et resultat 
av svenskenes kritikk. 

Et skarpt blikk blir også rettet mot 
selve avgjørelsesprosessen i samfunnet 
når det gjelder miljøvernproblemene. 
Hva med de store konsernenes rolle') Hva 
med de vi tenskapsmenn som er konsulen
ter for miljøfarlig industri ? Skal utviklin
gen vendes i gunstigere retning må sam
funnet legge forho ldene til rette for en 
ubundet, kritisk og åpen debatt krever 
Gillberg til slutt i sin bok som bør få 
mange miljøverninteresserte lesere. 

Bredo Berntsen 

STABBURSDALEN 
OG ØVRE PASVIK 
Leif Ryvarden, Steinar Wikan , Svein 
Efteland: «øvre Pasvik , Stabbursdfllen». 
Bind li! i serien Norges Nasjonalparker 
Luthersiiftelsen 1972 

Emnet for denne boken er våre to nord
ligste nasjonalparker. Deres fellestrekk 
er høy-nordisk furuskog av opprinnelig 
type, men de har også hver sine særdrag. 
BL a. bemerker en med sorg at mens 
Stabbursdalen omfatter deler av et intak t 
vassdrag, har kraftutbyggernes lemlest
eise av den vidunderlige Pasvikelva vært 
en sterkt begrensende faktor når en skulle 
finne areal for Øvre Pasvik . 
full oversikt over verneområdene som in
troduksjon ti l den øvrige fremstilling: 
«øvre Pasvik, den klassiske villmark 
det siste uberørte grenseområde mellom 
to biologiske verdener, Europa og Asia. 
Stabbursdalen, vekslende Finnmarksna
tur og verdens nordligste furuskog». 

Jens Storm Munch (uteglemt i bokens 

personalia-avsnitt) gir et interessant inn
blikk i Pasvikda lens kulturh istorie, fra 
steinalderen t il nyere tiders spennende 
kulturmøte mellom samer, sko ltesamer, 
russere, finner og nordmenn . Bla nt de 
sis te også sør-no rske nybrottsmenn. 
Dette er stoff som gjerne kunne vært vie t 
større plass. 

SpesialartikJene om naturforhold føl
ger verkets gjennomgående program om 
naturfagJig vederheftighet kombinert 
med en form som gjør stoffet leselig for 
menigmann. Leif Ryvarden tar seg på en 
utmerket måte av kapitlene om fjellgrunn 
og landskapsformer, klima , vegetasjon 
og flora for begge nasjonalparkenes ved
kommende. Faunaen i Øvre Pasvik be
handles av Steinar Wikan , mens Svein 
Efteland beskriver dyrelivet i Stabburs
dalen. l begge tilfeller legger forfatterne 
for dagen uttømmende kunnskaper om 
sitt spesialfelt. 

Som tilfelle er med de to tidligere ut
komne bøkene i serien, økes også dennes 
praktiske brukbarhet gjennom en rekke 
praktiske opplysninger om områdene. 

Billedmaterialet er rikt og illustre
rende. Imidlertid er enkelte av bildene 
blitt nokså grøtete og lite spennende, en
ten det nå skyldes fotografiene selv eller 
klisjeene, Denne innvendingen er imid
lertid ikke ment å skulle avsvekke inn 
trykket aven bok som absolutt forsvarer 
sin plass i rekken av det som skal bli det 
store l O-bindsverket om mesterstykkene i 
norsk natur. 

PS til forlaget: Vaskeseddelen bør 
skrives om, især første avsnitt. Språket 
lider av åpenbare svakheter og innholdet 
røper manglende oversikt over det saken 
gjelder. 

RV 
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SYND AT DU IKKE FÅR SE DEN 
l FARGER 

Ja, men det lar seg lett ordne! 
Send 17 kroner og få Natur
vernforbundets nye perleugle
plakat tilsendt portofritt 
eller stikk innom kontoret og 
få den over disken. 

Plakaten er trykt i fire farger 
på utsøkt papir, og har for
matet 64 x 94 centimeter. 

Bruk kupongen nedenfor, 
eller send bestilling på annen 
måte. 

Til Norges Naturvernforbund, Akersgt. 63, 

Postboks 8268 - Hammersborg, Oslo l. 

Postgiro nr. 9460. Bankgiro nr. 6001.05.70835. 

Jeg bestiller med dette 

.... stk. perleugle-plakat akr. 17,-, tils. kr. .... 

Beløpet kr. ...... er sendt i sjekk/ pr. bankgiro/ 

postgiro/postanv. 

Navn .................... . ........ . . . ... . 


Adresse ....................... . . . ....... . 


Poststed 

NYTT FRA 
KRETSFORE
NINGENE 
ØSTLANDSKE 
NATURVERNFORENING 
Desentralisering 
Østlandske Naturvernforenings arbeids
område besto opprinnelig av alle øst
landsfylkene. I løpet av 1960-årene fikk 
Hedmark, Oppland og Vestfold sine egne 
fylkeskretsforeninger. Videre ble det, ved 
samarbeid mellom forbundet, ØNV og 
enkeltmedlemmer i fylkene, i år oppret
tet egne kretsforeninger i Telemark og 
Buskerud. Og endelig venter man at 
arbeidet med opprettelse av fylkesfore
ning i Østfold kan være avsluttet innen 
mars neste år. Dermed vil ØNV ha nådd 
det mål man har satt seg, nemlig å kunne 
konsentrere sitt arbeid om Akershus og 
Oslo. 

Men dette er bare første fase i det 
desentraliseringsarbeidet som ØNVs 
styre og organisasjonsutvalg (Christian 
Eitrem, Reidar G. Eriksen og Henrik 
P. Thommessen) har satt i gang. Neste 
fase gjelder ytterligere desentralisering 
ved opprettelse av lag på det kommunale 
plan. 

ØNV mener at lokallag er av den 
største betydning, fordi det ofte er på 
det lokale plan man først føler proble
mene og kan rope det første varsko, 
organisere pressgrupper og skape en 
informert opinion som kan påvirke de 
lokale myndigheter. En annen viktig 
grunn til at man vil arbeide for ytterligere 
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FÅR SE DEN 
l FARGER 

Ja, men det lar seg lett ordne! 
Send 17 kroner og få Natur
vernforbundets nye perleugle
plakat tilsendt portofritt -
eller stikk innom kontoret og 
få den over disken. 

Plakaten er trykt i fire farger 
på utsøkt papir, og har for
matet 64 x 94 centimeter. 

Bruk kupongen nedenfor, 
eller send bestilling på annen 
måte. 

Til Norges Naturvernforbund, Akersgt. 63, 

Postboks 8268 - Hammersborg, Oslo I. 

Postgiro nr. 9460. Bankgiro nr. 6001.05.70835. 

Jeg bestiller med dette 

.... stk. perleugle-plakat akr. 17,-, tils. kr. .. 

Beløpet kr. ..... . er sendt i sjekk/ pr. bankgiro/ 

postgiro/postanv. 

Navn ..... . ... . . . .... . 

Adresse ....... . ........ ' ......... . . .. . . . . 

Poststed .... ...... .. ............. . . 

NYTT FRA 
KRETS FORE

NINGENE 
ØSTLANDSKE 
NATURVERNFORENING 
Desentralisering 

Østlandske Naturvernforenings arbeids

område besto opprinnelig av alle øst

landsfylkene. I løpet av 1960-årene fikk 

Hedmark, Oppland og Vestfold sine egne 
fylkeskretsforeninger. Videre ble det, ved 
samarbeid mellom forbundet, ØNV og 
enkeltmedlemmer i fylkene, i år oppret
tet egne kretsforeninger i Telemark og 
Buskerud. Og endelig venter man at 
arbeidet med opprettelse av fylkesfore
ning i Østfold kan være avsluttet innen 
mars neste år. Dermed vil ØNV ha nådd 
det må l man har salt seg, nemlig å kunne 
konsentrere sitt arbeid om Akershus og 
Oslo. 

Men dette er bare første fase i det 
desentraliseringsarbeidet som ØNVs 
styre og organisasjonsutvalg (Christian 
Eitrem, Reidar G. Eriksen og Henrik 
P. Thommessen) har satt i gang. Neste 
fase gjelder ytterligere desentralisering 
ved opprettelse av lag på det kommunale 
plan. 

ØNV mener at lokallag er av den 
største betydning, fordi det ofte er på 
det lokale plan man først føler proble
mene og kan rope det første varsko, 
organisere pressgrupper og skape en 
infOlmert opinion som kan påvirke de 
lokale myndigheter. En annen viktig 
grunn til at man vil arbeide for ytterligere 

desentralisering, er at det organiserte 
naturvernarbeidet dermed vil få bedre 
geografisk spredning, og man vil få nye 
medlemmer som er villige til å arbeide 
for saken. Medlemsverving, opprettelse 
av studiegrupper og annen organisasjons
messig aktivitet ligger særlig vel tilrette 
for lokale lag. 

Det første lokale lag ble i september i 
år stiftet i Bærum, og organisasjonsut
valget i ØNV håper at kontakt med 
medlemmer i andre Akershuskommuner 
vil føre til opprettelse av nye lokale lag 
i tiden som kommer. 

Sarpsborg-lufta 
Takket være stort forbruk av tunge 
fyringsoljer slipper A/S Borregaard, 
Sarpsborg, ut ca 11000 tonn SO 2 årlig. 
Til sammenligning kan nevnes at hele 
Oslo har et årlig utslipp på ca 3500 tonn. 

ØNV har overfor Røykskaderådet og 
Industridepartementet protestert mot økt 
bruk av tung fyringsolje ved Borregaard. 
Da dette ikke førte fram, foreslo ØNV 
at Sarpsborg-Fredrikstad-distriktet ble 
pålagt de samme generelle forskrifter for 
bruk av tung fyringsolje som gjelder i 
Oslo og Drammen. Forslaget' ble avvist 
under henvisning til at Sarpsborg-Fred
rikstaddistriktet har en gunstigere belig
genhet enn Oslo og Drammen - for
urensningene blåser bort! 

Målinger utført av Norsk Institutt for 
Luftforskning viser imidlertid at Sarps
borg er en helsefarlig by, idet forurens
ningsgraden ligger 10 ganger over de 
grenseverdiene som er fastsatt av svenske 
myndigheter. 

Skagerrak, Kategatt og Oslofjorden 
Mens forurensningene i OsloGorden 

innenfor Drøbaksundet øker fra år til å r, 
ser man i dag også klare tendenser til 
alvorlig forurensning i Ytre OsloGord. 

SKAXAT.OS (Utvalg for renere vann 
i Skagerrak, Kattegat og OsloGorden) 
vil stanse denne utviklingen. Utvalget vil 
arbeide for å skape en opinion mot 
forurensningene, holde kontakt med 
kommuner, fylker og stat, fremme forslag 
til forskrifter for avløp og til opprettelse 
aven kontrollinstans. 

Samarbeid mellom de tre land som 
sogner til de tre havområdene er av 
største betydning, og det første målet er 
å komme fram til et felles handlings
program. Første fremstøt i denne retning 
ble gjort i september i år ved et møte 
mellom SKAKAT.OS/Norge og Miljø
varnet får Vastkusten/Sverige. 

Ønsker du en ren OsloGord ? Vil du 
gjøre en aktiv innsats? Meld deg til øst 
landske Naturvernforening, Akersgt. 63, 
Oslo l. 

VESTLANDSKE 
NATURVERNFORENING 

Vestlandske Naturvernforening har hittil 
i år behandlet 40 saker. Et utvalg av 
disse gjenspeiler det vide spekter av saker 
som har vært til behandling i styret og de 
fem fagutvalg: 

Friområder i Bergen. Foreningen har 
overfor Bergen kommune foreslått opp
rettet et kontaktutvalg for planlegging 
av friområder i Bergen. Kommunen har 
gitt forslaget sin tilslutning. I samarbeide 
med Universitetet i Bergen og Norges 
Handelshøyskole er det praktiske arbeid 
startet opp. 

Gulljjel/et. VNV har overfor Norges 
Vassdragsvesen gått i mot at Osavatnet 

109 

http:SKAXAT.OS


, 

: 

, 

: 

· 

: 

på Gullfjellet klausuleres slik at det på 
noen måte legges restriksjoner på den fri 
ferdsel i turområdet. 

«Transport 78» og Lokalbaneprosjektet 
i Bergen har vært behandlet. VNV har 
gått inn for en fastfrysing av dagens 
nivå for privatbilisme ved en sterk restrik
tiv politikk ved anlegg og disponering 
av parkeringsplasser, spesielt langtids
parkeringsplasser, samtidig som kollek
tivtransporten bygges ut. 

Bossfylling i Bergen. Etter flere uttalel
ser om bossfyllingplassene i Bergen, har 
VNV blitt anmodet av kommunen om å 
delta i det forberedende utredningsarbeid 
for løsning av byens bossproblemer. 

Utslipp fra industri på Mongstad. VNV 
kom, gjennom forbundet, med sterk kri
tikk av søknaden om SO 2 utslipp fra det 
nye oljeraffineriet på Mongstad . Senere 
har VNV anket Røykskaderådets konse
sjonsvilkår ti l Miljøverndepartementet 
med detaljert kritikk av de vi lkår Rafi
nor AfS er blitt gitt. 

Stølsheirn.en.. Sammen med Bergen Tur
lag har VNV tmkket opp et aksjons
program for fredning av den gjenværende 
del av Stølsheimen. Konsesjonssøknaden 
fra Bergenshalvøens Kommunale Kraft
selskap må avvises for å bevare et av de 
fineste weekend- og feriefjell-områdene i 
nærheten av de større befolkningskon
sentrasjonene på Vestlandet. For tiden 
legges siste hånd på en opplysningsfilm 
om Stølsheimen. 

Gaularvassdraget. VNV går inn for at 
konsesjonssøknaden fra Sogn og Fjor
dane Kraftlagmå avvises p. g. a. at utbyg
gingen vil gripe kraftig inn i naturgmnn
laget for et livskraftigjordbmkssamfunn. 
V idere påviser VNV, på konsesjonssøk 
nadens premisser, at kraftutbyggingen er 

økonomisk ulønnsom selv uten at man 
trekker inn de store naturverdier som 
ødelegges ved en hårdhendt vassdrags
utbygging. 

Trasevalg for kraftlinje til inn(ørings
stasjon i Fana. VNV går inn for flytting 
aven prosjektert innføringsstasjon fra 
Apeltun til M yrdal for å unngå 275 kV 
innføringsledninger over Smøråsen , som 
er et populært turområde. 

Vestlandske Naturvernforening har 
flyttet inn i permanente lokaler i Jaeobs
gården, Bryggen i Bergen. Postadressen 
er uforandret: Boks 1201 - 5001 Bergen. 

HAUGALAND· 
NATURVERN 

Om verneplan for vassdrag 
Haugaland Naturvern har rettet en hen
stilling til stortingsrepresentantene Lulla 
Fossland , Geirmund Ihle og Carl J. 
Brommeland i Nord-Rogaland, og an
modet dem offentlig å gi uttrykk for 
deres syn på regjeringens forslag til 
verneplan for vassdrag generelt, og spe
sielt om å gi uttrykk for deres mening om: 
l. Den planlagte utbygging i Rogaland , 

der ingen høyfjellsvassdrag er funnet 
verneverdig. 

2. Eidfjord- Nord som er foreslått konse
sjonsbehandlet. 

3. Etneelva og Langfoss, der vernespørs
mål er utsatt. 

4. Kompensasjon for vassdragsfredning 
til berørte kommuner. 
Når det gjelder Etneelva og Langfoss, 

har Haugaland Naturvern sammen med 
andre organisasjoner, tatt initiativ til 
fredning av disse vassdrag. Der blir spe
sielt enrnodet om at stortingsrepresen
tantene gjør det de kan for å medvirke 

FRA NATUR 
OG UNGDOM 
Leir på Hardangervidda 
var det første arrangement til Natur og 
U ngdom etter vårens eksamener. U ng
dom fra steder sør, øst og vest for 
Vidda var med. 

Vi holdt til like ved Tinnhølen og 
bmkte dagene til å trå le terrenget. Plan
ter og fugler ble det mest av siden det 
var så godt somt tomt for gnagere og 
siden Viddas reinsdyr var lite samarbeids
villige. International Biologieal Program 
(IBP) derimot var meget velvillige, og 
forsk.stip. S. Kjellvik spanderte en for
middag på oss. Vi ble orientert om 
IBP's virksomhet, fikk se et av forsk
ningsfeltene, og fikk en rask innføring i 
plantesamfunnenes sammenheng på 
Vidda . 

til dette , og til å få fastsatt regler om 
kompensasjon for vassdragsfredning. 
Uten klargjøring av kompensasjons
spørsmålet, vil stortingsbehandlingen 
skje på sviktende grunnlag. 

Når Stortinget ska l fastsette den ende
lige verneplan , er det vårt håp at de 
folkeva lgte er mer i samsvar med Norges 
Naturvernforbund og folkemeningens 
syn når det gjelder vern av vassdrag. 

«Sløsing med naturressursene» 
het høstens aksjon, i samarbeid med den 
internasjonale ungdomsorganisasjonen 
International Youth Federation for 
Enviromental Studies and Conservation, 
IYF. 

Aksjonen gikk til fe lts mot sløsing med 
naturressurser; mol engangsemballasje, 
engangsvarer og unyttige varer. Kunstige 
behov ville man også prøve å avsløre. 

Aksjonens mål var å skape en opinion 
for «ombrllk» og gjennvinning av natur
ressursene, få folk ut av tankebanen «kjøp 
og kast», og få dem til å kjøpe de mest 
«økologisk riktige» eller, sagt på en annen 

måte; de minst ressursødende varer. Kort 
sagt: Få folk til å ikke å bøye seg for 
konsumsamfunnet. 

Aksjonsmetodene var temmelig direk
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FRA NATUR 
OG UNGDOM 
Leir på Hardangervidda 
var det første arrangement til Natur og 
U ngdom etter vårens eksamener. U ng
dom fra steder sør, øst og vest for 
Vidda var med. 

Vi holdt til like ved Tinnhølen og 
brukte dagene til å tråle terrenget. Plan
ter og fugler ble det mest av siden det 
var så godt somt tomt for gnagere og 
siden Viddas reinsdyr var li te samarbeids
villige. International Biological Program 
(lBP) derimot var meget velvillige, og 
forsk.stip. S. Kjellvik spanderte en for
middag på oss. Vi ble orientert om 
IBP's virksomhet, fikk se et av forsk
ningsfeltene, og fikk en rask innføring i 
plantesamfunnenes sammenheng på 
Vidda. 

til dette, og til å få fastsatt regler om 
kompensasjon for vassdragsfredning. 
Uten klargjøring av kompensasjons
spørsmålet, vil stortingsbehandlingen 
skje på sviktende grunnlag. 

Når Stortinget skal fastsette den ende
lige verneplan, er det vårt håp at de 
folkevalgte er mer i samsvar med Norges 
Naturvernforbund og folkemeningens 
syn når det gjelder vern av vassdrag. 

«Sløsing med naturressursene» 
het høstens aksjon, i samarbeid med den 
internasjonale ungdomsorganisasjonen 
International Youth Federation for 
Enviromental Studies and Conservatiol1, 
IYF. 

Aksjonen gikk til felts mot sløsing med 
naturressurser; mot engangsemballasje, 
engangsvarer og unyttige varer. Kunstige 
behov ville man også prøve å avsløre. 

Aksjonens mål var å skape en opinion 
for «ombruk» og gjennvinning av natur
ressursene, få folk ut av tankebanen «kjøp 
og kast», og få dem til å kjøpe de mest 
«økologisk riktige» eller, sagt på en annen 

måte; de minst ressursødende varer. Kort 
sagt: Få folk til å ikke å bøye seg for 
konsumsamfunnet. 

Aksjonsmetodene var temmelig direk

te. Eksempelvis kan nevnes at noen av 
deltagerne kj øpte varer i supermarked. 
Ved kassa ble all emballasje tatt av 
varene og nektet tatt med - spes. frukt. 
Man heldte melk over i medbrakte spann 
osv. Plastbæreposer og mineralvann på 
boks ble selvfølgelig boykottet. 

Ved siden av disse direkte-aksjoner 
ble det arrangert stands og utstillinger 
hvor folk ble orientert om forholdene . 
Loppemarked ble også arrangert. Der var 
ikke fortjenesten det primære, men opp
lysning til folk om motenes negative sider. 

NATURSTI 72 

Å øke interessen og forståelsen for natu

ren er en del av N a tur og Ungdom's 

virksomhet. 


Derfor arrangerte vi søndag 22. okto
ber d . å. en natursti , hvor alle interesserte 
kunne delta. Naturstien var et nordisk 
arrangement som ble avholdt over hele 
Norden på samme dag. 

Lokalklubbene av Natur og Ungdom 
rundt i Norge sto for avviklingen av 
arrangementet, som ble avholdt ved 
kjente innfallsporter til friluftsområder i 
lokalklubbenes distrikt. 

Naturstien var en løype med innlagte 
spørsmål etter tippesystemet. Spørsmå
lene varierte i type og vanskelighetsgrad, 
og dreide seg for det meste om naturens 
sammenheng og virkemåte. Deltagerne 
trengte ingen spesiell artskunnskap (med 
unntak av et par spørsmål), men måtte 
tenke over hva de før har observert og 
opplevd i naturen . 

De beste i Norge har store mulig
heter til å få en overraskelse i posten, 
mens premien for de beste i Norden vil 
bestå i æren. 

" cø Gordon 
VRattrayTaylor 

Domme
dags
boken 
Fremtid eller undergang 
for menneskeheten? 

« ... skremmende 
overbevisende ... " 

J. B. Burrow i the Times 
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Aktuelt brevkurs 

Hvordan vi i dag utnytter og forvalter 
våre naturressurser, vil få avgjørende 
betydning for kommende generasjo
ners livsbetingelser og livsmiljø. Det 
er disse brennaktuelle spørsmålene 
som blir behandlet i dette nye N KS
ku rset, som er skrevet av professor 
Ulf Hafsten . Som grunnbok i kurset 
benyttes Ressursutvalgets utredning 
«Bruken av Norges naturressursen). 

Kurset drøfter selve ressursbegrepet 
og tar deretter for seg råstoffkrisen, 
matkrisen og miljøkrisen. Til slutt i 
kurset stilles spørsmålet om våre verdi 
normer i denne sammenheng er 
modne for revisjon . 

Dette nye kurset vil være av inte
resse for alle som er opptatt av 
naturvern- og ressursproblemer og 
ligger særlig godt til rette for brev
ringer. 

Kursavgifter : 
Enkeltelev kr 144,-
Deltaker i brevring kr 56,
(Priser medregnet grunnbok.) 

Bøker om vår 
felles fremtid 
Georg Borgstrøm: 
Mat for milliarder 21 ,50 
Georg Borgstrøm: 
Verdens 

eksistens 

mat 29,50 
Georg Borgstrøm: 
Grenser for vår 

32,50 
Georg Borgstrøm: 
Fem over tolv? 24,50 
Barry Commaner: 
Mens det ennå 
er tid 13,50 
Erik Dammann: 
Fremtiden i våre 
hender 29,50 
Fem på tolv. En bok 
av vitenskapsmenn 

for fagfolk som følger med. 

La oss hjelpe Dem med å 

dekke Deres behov for tids

skrifter og fagbøker. 

Vi står med glede til tjeneste 

med tilbud og forslag og skaf

fer gratis prøvehefter. 

Bestill Deres faglitteratur gjennom 
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Naturvern - Mennes
kevern I «brenn
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Gordon Rattray Taylor: 
Dommedagsboken 
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Norges Naturvernforbund 

er i stadig vekst. 

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- og at forbundet 

fortjener alle gode krefters støtte! 

Å verve medlemmer til NNV 

er aktivt naturvernarbeid! 

Norges Naturvernforbund 

Akersgt. 63 , 

Postboks 8268, Hammersborg, Oslo l 


